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1. RESUMO 

Este Trabalho apresenta o resultado do estudo experimental conduzido para a 

comparação de medida de choque durante queda livre de um corpo de prova. Para 

efeito do estudo foram usados dois acelerômetros, sendo um acelerômetro 

piezoelétrico e um acelerômetro piezo-resistivo. Para a realização da medição, os 

acelerômetros foram colados no corpo de prova, com o eixo sensível orientado na 

mesma orientação em ambos os sensores. O corpo de provas foi solto em queda livre 

de uma altura de 500mm do anteparo. O resultado encontrado nas medições foi 

similar, com diferença apenas no instante de aceleração do corpo de prova durante a 

queda livre antes do impacto com o anteparo. Devido as características técnicas e de 

operação do acelerômetro piezoelétrico, a aceleração da gravidade devido a queda 

livre é sentida pelo sensor, com tendência de retorno a zero depois de um certo 

instante de tempo. Este efeito já era esperado devida as características de operação 

deste tipo de sensor. Comparando o mesmo instante de aceleração com a  medição 

realizada com o acelerômetro piezoresistivo, nota-se a permanência deste valor da 

aceleração da gravidade durante todo o tempo de queda do corpo de prova. 

Observando o sinal de choque medido, verificou-se que os níveis de choque medidos 

pelos dois sensores são similares, em intensidade, duração e largura de pulso, o que 

caracteriza não haver diferenças nas medidas de choque mecânico, durante queda 

livre, realizadas pelos dois modelos diferentes de sensores. Sendo assim qualquer 

medida de choque, obedecendo a limites da sensibilidade dos sensores, pode ser 

efetuado com qualquer um dos princípios de transdução citados, tanto o piezoelétrico 

quando o piezoresistivo, com resultados similares. 

2. INTRODUÇÃO 

Medidas de choque e aceleração em corpos de provas são realizadas por sensores 

do tipo acelerômetro que podem utilizar basicamente três princípios diferentes de 

transdução (C. M. Harris; K. G. McConnel): capacitivo e piezoresistivo para medições 

de acelerações estáticas e piezoelétricos para medições de acelerações dinâmicas. 

Em ensaios de queda livre, cujo objeto a ser ensaiado esta sujeito a aceleração da 

gravidade, existem dúvidas quanto a eficiência do uso de acelerômetros piezoelétrico 

para a medição do choque sofrido pelo corpo de provas no instante do contato com o 

anteparo (solo ou água). Foi realizado um experimento para a comparação de 

medidas realizadas com dois tipos de acelerômetros, o piezo-resistivo e o piezo-



elétrico, durante a queda livre de um corpo de prova e o seu impacto com um anteparo. 

O resultado apresentado procura sanar a dúvida sobre o uso de tais acelerômetros 

aplicados a este tipo de medição, mostrando que não existem diferenças significativas 

entre as medidas realizadas por estes sensores que utilizam efeitos de transdução 

diferentes. 

3. OBJETIVOS 

O Objetivo deste trabalho é fazer um estudo comparativo de dois acelerômetros que 

utilizam princípios de transdução diferentes de modo a estabelecer parâmetros de 

possam ser usados como forma de tomada de decisão sobre o seu uso. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta do ponto de vista do objetivo uma linha de pesquisa 

explicativa e investigativa, tendo como procedimento a obtenção de dados através de 

técnicas de experimentação científica, tratando os dados de maneira quantitativa. 

Para se chegar aos resultados obtidos, utilizou-se de uma massa de dimensões e 

pesos padrão, onde foram colocados os dois sensores para a respectiva tomada dos 

dados. Também ficou definido uma altura padrão para a queda de modo a não saturar 

os níveis de choque de ambos os sensores e por fim foram realizadas cinco medições 

e seus resultados foram analisados e quantificados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização da medição, os acelerômetros foram colados na massa com o eixo 

sensível de ambos os sensores obedecendo a mesma orientação. A Figura 1 mostra 

o corpo de prova utilizado com os acelerômetros fixados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Corpo de prova com os acelerômetros piezoelétrico e piezoresistivo. 
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Para a fixação dos acelerômetros a massa teve a sua superfície lixada para tirar as 

imperfeições do material, em seguida limpas com algodão embebido em álcool 

isopropílico e então os sensores foram colados na massa com cola a base de acrilato. 

Para a tomada das medições foi utilizado um sistema de aquisição de dados de 6 

canais, sendo que cada acelerômetro utilizou três canais. Para as medições, o sistema 

de aquisição de dados foi configurado de acordo com a Tabela 1.  

Tabela 1: Parâmetros de medição (autor) 

Parâmetro Definição 

Faixa de frequência 10 kHz 

Linhas espectrais 5000 

Resolução  2Hz 

Janela Hanning 

Tipo de média Linear 

Número de médias 5 

Duração da aquisição 300 s 

 

O corpo de provas foi solto em queda livre de uma altura de 500mm do anteparo. 

6. RESULTADOS 

Os resultados da medida de choque proveniente do acelerômetro piezoeléctrico esta 

mostrado na Figura 2. A medida do acelerômetro piezo resistivo esta mostrado na 

Figura 3. Como pode ser observado nos gráficos, os resultados de ambas as 

medições são similares, com diferença apenas no trecho inicial do gráfico relativo ao 

instante de aceleração do corpo de prova antes do impacto com o anteparo. Devido 

as características técnicas e de operação do acelerômetro piezoeléctrico, a 

aceleração da gravidade devido a queda livre é sentida pelo sensor, com tendência 

de retorno a zero depois de certo instante de tempo. Este efeito já era esperado devida 

as características de operação deste tipo de sensor. Comparando este mesmo trecho 

da curva comamedição realizado com o acelerômetro piezo resistivo, nota-se a 



permanência deste valor da aceleração da gravidade durante todo o período de queda 

do corpo de prova. 

 

Figura 2: medição realizada com acelerômetro piezo-elétrico. 

 

Figura 3: Medição realizada com acelerômetro piezo-resistivo. 



Observando o sinal de choque medido, verifica-se que os níveis de choque medidos 

pelos dois sensores são similares, em intensidade, duração e largura de pulso, o que 

caracteriza não haver diferenças nas medidas de choque mecânico realizadas pelos 

dois modelos diferentes de sensores. Sendo assim qualquer medida de choque, 

obedecendo a limites da sensibilidade dos sensores, pode ser efetuada com qualquer 

um dos princípios de transdução citados, tanto o piezoeléctrico quando o piezo 

resistivo, com resultados similares. Resultados similares foi observado por F.V. 

Bennett. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluindo, as medidas realizadas nos ensaios de choque utilizando acelerômetros 

piezoeléctricos não apresentam diferenças comparadas com a medida realizadas 

utilizando o acelerômetro piezo resistivo ou capacitivo, pois os efeitos do choque com 

o corpo de provas com o anteparo seriam sentidos da mesma maneira por ambos os 

sensores. 
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