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RESUMO

A necessidade e a preocupação com a segurança e o acompanhamento da saúde das estruturas de concreto promovem o desenvolvimento na área de eletrônica, tecnologia de

informação para a criação e aperfeiçoamento de sensores que tornem possível a estruturação de um sistema que possibilite o controle do trafego e a minimização dos esforços

aos quais as estruturas de concreto são sujeitas.

 Sensores de pressão (piezo) são alguns dos primeiros dispositivos MEMS (Sistemas micro eletromecânicos) que foram comercializados.  Esse dispositivo, conhecido como

Transistor de Porta Ressonante tratava-se, resumidamente, de um sintonizador e seletor de frequências ativado eletrostaticamente, utilizado em circuitos de sintonia de Rádio

Frequência RF. O trabalho tem como objetivo  analisar a resposta do pulso elétrico em função da carga aplicada em um sensor piezo resistor por meio de simulação

computacional utilizando um software comercial disponibilizado na versão estudante. O modelo possui formato de "sanduíche",  com as camadas de cima e de baixo tendo uma

membrana condutora (filme condutor) com forma quadrada, de lados de 1 mm e  espessura de 20 micrometro. No interior, foi colocado um material cerâmico puro com módulo de

Young de 170 GPa e coeficiente de Poisson de 0,06. Próximo a uma das extremidade da membrana foi colocado um piezo resistor em forma de X (ou Xducer ™). O software

utilizado para a simulação computacional é baseado no método de elementos finitos para resolver a relação do pulso elétrico em função da carga aplicada. De acordo com os

resultados,  frequências  próximas do infra-som são interessantes para estudo em estruturas de concreto sob esforços dinâmicos  na frequência de 10kHz a 40kHz e estão em

conformidade com os dados físicos da literatura. 
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