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Introdução
Os captadores magnéticos fizeram da guitarra elétrica um dos 
instrumentos  mais  populares  do  mundo  e  propiciaram  o 
desenvolvimento de diversos estilos musicais, principalmente 
o  “rock  'n  roll”,  .  Entretanto,  devido  ao  seu  princípio  de 
funcionamento, ele apresenta alguns inconvenientes, como a 
atenuação da vibração das cordas pela interação com o imã, 
presença do ruído de rede elétrica (50/60Hz) e a limitação ao 
uso de cordas de material  ferromagnético. Neste trabalho é 
proposta  uma técnica  diferente  para  a  transdução do sinal 
mecânico da corda em  elétrico, utilizando componentes opto-
eletrônicos,  com o  objetivo evitar  os  problemas do método 
tradicional e ampliar as possibilidades de timbres.

Descrição
O sistema de captação óptico conta com uma fonte (LED) e 
um detector de luz (fotodiodo) alinhados, entre os quais vibra 
uma corda, que faz sombra sobre o fotodiodo, modulando a 
intensidade  luminosa  em  sua  superfície,  e, 
conseqüentemente,  o  sinal  elétrico  em  sua  saída.  A cada 
corda corresponde um par fonte-sensor e a saída, que pode 
ser conectada a um amplificador comum é a soma dos sinais 
de todas as cordas.

Projeto Eletrônico
Foi  projetado circuito  abaixo,  com seis  amplificadores  para 
converter,  individualmente,  as  baixíssimas  correntes 
fotogeradas nos sensores das cordas em sinais de tensão, 
cuja soma ponderada é o sinal de saída. 

Fig. 1 Circuito de condicionamento do sinal

Montagem
O sistema foi aplicado em uma guitarra convencional da qual 
foi retirado o sistema de captação magnético. Os pares fonte-
sensor  foram montados  sobre  uma placa que foi  fixada por 
parafusos e arruelas, para regular sua altura, próxima a ponte 
do instrumento, onde a vibração da corda se dá praticamente 
apenas no plano perpendicular ao escudo, e de forma a não 
incomodar o instrumentista durante a execução.

Fig. 2 Captador óptico
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Resultados
Foi observado o sinal do captador óptico em um osciloscópio e 
verificado seu correto funcionamento com uma sustentação de 
nota maior que a do tradicional, como esperado, pois não há 
força magnética que atenue a vibração da corda. Verificou-se 
também que, se os sensores forem devidamente isolados da 
iluminação  externa,  não  há  ruído  audível  introduzido  pelo 
ambiente.  Apesar  de  o  circuito  de  amplificação  do  sinal  ter 
servido bem aos propósitos deste trabalho, precisa de ajustes 
na ponderação da soma.

Conclusão
O captador  óptico  se  mostrou  uma opção interessante  para 
ampliar  as  possibilidades  da  guitarra  elétrica  e  de  qualquer 
outro  instrumento  de corda,  uma vez que a  transdução não 
depende  do  material.  Entretanto,  ainda  são  necessários 
estudos mais aprofundados sobre a influência do diâmetro e 
tensão da corda sobre o sinal de saída, e sobre maneiras de 
alimentar  os  para  aperfeiçoar  o  circuito  de  tratamento deste 
sinal.
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