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RESUMO 

 

Um registro do ano de 1895 descreve as primeiras tentativas de medir ou estimar 

forças utilizadas durante o processo da mastigação em humanos, utilizando um 

instrumento mecânico chamado phagodynamometer. Atualmente, no caso dos 

humanos, instrumentos de mercado com o objetivo de determinar a força da mordida 

já são encontrados. Porém, outras áreas das ciências da vida também estão 

interessadas na temática de estimar a força de uma mordida. Na zoologia, lagartos 

machos disputam com outros machos pelo domínio das fêmeas, utilizando a mordida 

como mecanismo para vencer a disputa. Pesquisadores dessa área do conhecimento 

utilizam instrumentos de mercado adaptados com o objetivo de medir a força da 

mordida do lagarto. Esses instrumentos têm um alto custo financeiro e, na maioria dos 

casos, são destinados a pesquisas em laboratório. O objetivo principal deste trabalho 

é apresentar um sistema open source de hardware e firmware que seja de baixo custo 

e que possa ser utilizado em campo com o objetivo de medir a força da mordida de 

um lagarto, armazenando os dados da aquisição em uma memória de massa do tipo 

Secure Digital Card (SD Card) e disponibilizando, simultaneamente, os dados para 

um aplicativo Android via rede Bluetooth. A arquitetura aqui apresentada também 

pode ser utilizada em determinar a força da mordida em outras espécies, obviamente 

desde que essa seja adaptada para a necessidade em questão. Os resultados 

apresentados utilizam o sensor de força FlexiForce (A201-25) fabricado pela empresa 

Teckscan, que pode medir até 111N de força aplicada. Os dados da leitura do sensor 

de força são tratados por um microcontrolador do fabricante Microchip que, 

disponibiliza os dados para o cartão SD Card e para o hardware HC05, responsável 

por formatar o protocolo de comunicação Bluetooth. O melhor desempenho de 

exatidão e precisão das medidas estão concentradas nas leituras acima de 5N. O 

conteúdo apresentado neste trabalho é destinado aos profissionais das ciências da 

vida, engenheiros e técnicos. 

 

Palavras-Chave: Força da mordida; Lagarto; FlexiForce; Microcontrolador; hardware; 

firmware; Bluetooth; SD Card; Android.  



ABSTRACT 

 

A record of the year 1895 describes the first attempts to measure or estimate forces 

used during the chewing process in humans, using a mechanical instrument called 

phagodynamometer. Currently, in the case of humans, market instruments in order to 

determine the bite force are already found. However, other areas of life sciences are 

also interested in the subject of estimating the strength of a bite. In zoology lizards 

males compete with other males for dominance of females using the bite as a 

mechanism to win the dispute. Researchers in this area of knowledge use market 

instruments adapted in order to measure the lizard bite force. These instruments have 

high financial cost, and that in most cases are intended for laboratory research. The 

main objective of this paper is to present an open source hardware and firmware 

system that is low cost and can be used in the field in order to measure the bite force 

of a lizard, storing the data acquisition in a mass memory of Type Secure Digital Card 

(SD Card) and simultaneously providing the data to an Android application via 

Bluetooth network. The architecture presented here can also be used to determine the 

bite force in other species, obviously provided that it is adapted to the need in question. 

The results presented use the force sensor FlexiForce (A201-25) manufactured by 

Teckscan, which can measure up to 111N of force applied.  Data from the force sensor 

readings are handled by a microcontroller produced by Microchip that provides the 

data to the SD Card card and the HC05 hardware, responsible for handling the 

Bluetooth communication protocol. The best performance of accuracy and precision of 

the measurement are concentrated in the readings above 5N. The content presented 

in this dissertation is intended for professionals in the life sciences, engineers and 

technicians. 

 

Keywords: Bite Force; Lizard; FlexiForce; Microcontroller; hardware; firmware; 

Bluetooth; SD Car;  Android.  


