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Sistemas de medição de forças em prensas para ensaio de concreto

Transdutor de Pressão versus Célula de Carga

Sistema com Transdutor de Pressão
Nos sistemas com medição por transdutor de pressão, a força é medida 
indiretamente, através da medição da pressão do fluido hidráulico por um 
transdutor de pressão (A), que transforma o valor da pressão em um sinal 
elétrico proporcional, o qual pode ser medido por um instrumento elétrico 
(às vezes essa medição é efetuada por um manômetro). Como a força 
aplicada ao corpo de prova é, em princípio, o valor dessa pressão multi-
plicado pela área do pistão hidráulico, tem-se aí uma forma de medição 
dessa força.

Esse sistema de medição, no entanto, da forma como é normalmente 
aplicado nas prensas para ensaio de concreto existentes no mercado, é 
passível de uma série de erros, dentre os quais:
• A principal fonte de erro é o atrito existente entre o pistão e a camisa 

do cilindro hidráulico, gerado principalmente pelo sistema de vedação 
(B), que pode ser uma gaxeta, um O’Ring ou outro sistema semelhan-
te. Como esse atrito aumenta com a pressão de uma forma não lin-
ear, torna-se difícil compensá-lo na calibração da máquina, limitando a 
classe da máquina a um espectro menor de forças. Esse atrito dificulta 
também a operação, uma vez que é necessário que o zeramento da in-
dicação de força seja efetuado sempre com o pistão se movimentando 
no sentido do ensaio, podendo-se observar que durante o retorno ou o 
repouso a indicação de força não será zero.

• Outra fonte de erro são as molas utilizadas para retorno forçado do 
pistão (quando existirem). Na proporção em que o pistão avança, as 
molas de retorno são distendidas e com isso aumenta a força com que 
resistem ao avanço do pistão. Essa força é medida pelo sistema mas 
não está sendo sentida pelo corpo de prova, representando portanto um 
erro. Esse fenômeno faz com que o ponto ótimo de ajuste da máquina 
seja dependente da altura do corpo de prova, fato este que nem sempre 
está sob controle do usuário.

Sistema com Célula de Carga
Em contraposição com os sistemas de medição por transdutor de 
pressão, o sistema com célula de carga efetua a medição direta da 
força aplicada sobre o corpo de prova, sem passagens intermediárias. 
Tão simples quanto isto: a força aplicada sobre o corpo de prova é a 
mesma que a aplicada sobre a célula de carga (A). Portanto, o erro de 
medição de força depende apenas da qualidade da célula de carga 
empregada e da instrumentação eletrônica.

A Intermetric fabrica suas próprias células de carga e mantém sua 
qualidade sob estrito controle. A Instrumentação eletrônica também 
é toda desenvolvida dentro da empresa, com total atenção às carac-
terísticas necessárias à correta realização e interpretação dos ensaios; 
desta maneira, não somente aspectos metrológicos relativos à pre-
cisão de calibração são levados em conta, mas também aqueles que 
dizem respeito aos aspéctos físicos do ensaio, como necessidade de 
taxa de aquisição mínima e filtragem das eventuais vibrações introduz-
idas pelas pulsações do sistema hidráulico (quando existem).

Nas linhas de prensas fabricadas pela Intermetric, as que utilizam 
medição por células de carga são consideradas “top de linha” e, por 
essa razão, agregam também outras características que as tornam di-
gnas desta denominação. Por exemplo, utilizam sistema de vedação 
do cilindro de baixíssimo atrito, de tal forma a dispensar as molas de re-
torno. Isto não altera a precisão da medição de força, já que a medição 
é direta, mas promove uma maior suavidade ao controle de aplicação 
de carga, notadamente se o modelo de prensa for servo controlado.

Existem no mercado, basicamente, dois sistemas de medição de força em prensas para ensaio de concreto. Este artigo tem por objeti-
vo comparar os dois sistemas, e explicar por que os sistemas baseados em células de carga tendem a ser mais precisos.

A Intermetric fabrica prensas para ensaio de concreto com ambos os sistemas de medição de força, prezando por fornecer os equipa-
mentos com as melhores características dentro de sua classe. Consulte nosso departamento técnico para indicação do equipamento 
que melhor se enquadra na sua necessitade, com a melhor relação custo / benefício.


