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Acelerômetros  

 

Marcelo Pereira: Faculdade Anhanguera de Jaraguá do Sul – SC, Brasil. 

 

1 Introdução 

De modo geral um acelerômetro pode ser definido como um dispositivo que mede a 

vibração ou a aceleração estática/dinâmica do movimento de uma estrutura. Podem ser usados 

para medir inclinação, forças inercias (velocidade, deslocamento ou força) e choque ou 

vibração. É utilizado em diversas áreas como a elétrica, tecnológica, civil, mecânica, 

industrial, são instrumentos essenciais para o bom funcionamento dos sistemas que compõe 

essas áreas. 

   Ao analisarmos a função do acelerômetro de medir a "aceleração própria", vamos que 

esse conceito é antigo, surgiu em 1915 pela Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. 

Os primeiros acelerômetros eram sistemas mecânicos construídos com molas ou 

giroscópios, ainda mantendo esse princípio o conceito foi evoluindo e gerando diversas 

vertentes cada vez mais desenvolvidas, hoje podem medir diversas frequências, possuir 

sensores de temperatura, designer compactos entre outras vantagens.  

 

2 Material e Métodos 

O artigo tem como foco de estudo o acelerômetro dentro do cotidiano da engenharia 

onde temos constantemente a presença de forças causadas por vibrações bem como a 

alteração do movimento (aceleração), seja em maquinas industriais, estruturas metálicas, 

eixos dos veículos automotivos entre outros sistemas. Esses equipamentos informam a 

variação entre a aceleração e a carga do equipamento, é usado como dito, para medir e 

controlar esses movimentos e vibrações,que  devem ser observadas, medidas, compreendidas  

e controladas, sendo assim  usado para monitorar e  prevenir as  falhas no sistema, bem como 

garantir  o bem estar dos  componentes desses equipamentos como rolamentos, molas, eixos, 

turbinas  entre outros.   

 

2.1 Funcionamento 
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De forma geral os acelerômetros possuem como sistema básico de funcionamento a 

massa e mola, onde temos há presença da lei de Hooke onde as molas dentro de sua região 

linearsão proporcionasa força aplicada (F=Kx, K= constante inerente da mola). 

 

 

Figura 1: Sistema de massa e usado para medir aceleração 

 

 

2.2 Efeitos Piezoelétricos 

Para entendermos melhorpodemos analisaro efeito piezoelétrico, grande parte doa 

acelerômetros utilizam esse sistema, neleexistem certos cristais que sofrem uma tensão, onde 

uma força proporcionalem um cristal piezoelétrico égerada pela aceleração da estrutura de 

teste que transmite uma massa sísmica interna. 

 

 

Figura 2: Os acelerômetros IEPE fornecem sinais de tensão de saída proporcionais à força da 

vibração no cristal piezoelétrico. 
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2.3 Tipos de Acelerômetros 

O uso do acelerômetro é primordial, sendo utilizado em diversas áreas febris, assim o 

mercado apresenta vasta opção de modelos, a qual a escolha irá depender das especificações 

queele deverá atender assim como dito o sistema mais comum édos acelerômetros 

Piezoelétricos, mas não são somente eles,esses equipamentosdentro daindústria podem 

apresentar diversasformas, para atender diversas necessidades podendo ser também de 

sistemaPiezoresistivo, Capacitivo, Térmico, apresentar versões comoacelerômetro 4-

20mA,acelerômetro industrial, acelerômetroTriaxial, acelerómetro MEMS,acelerômetros de 

Alta vibração,acelerômetros de Classe Premium, entre outros. 

Vamos agora conhecer um pouco melhor, se apresenta alguns desses tipos de 

acelerômetroe vertentes para melhor entendimento. 

 

2.4 Acelerômetros Piezoelétricos 

Esse tipo de acelerômetro é um transdutor de energia, ou seja, transforma energia 

mecânica em energia elétrica.Utiliza a vibração para gerar uma tensão elétrica proporcional a 

aceleração do movimento e da aceleração da vibração. 

Esse sistema apresenta duas vertentes, a primeira é o acelerômetropiezoelétrico que 

apresenta saída de carga de "alta impedância", o cristal piezoelétrico produz uma carga 

elétrica ligada diretamente aos instrumentos de medição desse sistema sendo eles mais 

comum emcentros de pesquisas. 

O segundotipo é geralmente empregado pela indústria possuisaída de baixa impedância, 

formado por um acelerômetro de carga,possui um microcircuito incorporado e um transistor 

FET, esse sistema converte essa carga em umatensão de baixa impedância, onde interage com 

os instrumentos padrão. 

Esse tipo de acelerômetro tem grande empregabilidade no controle e avaliação de 

maquinas, estudos de turbinas,monitoramento de abalos sísmicos entre outras varias 

aplicações, esse tipo de acelerômetro possui grande durabilidadee resistência. 

 

https://br.omega.com/pptst/ACC103.html
https://br.omega.com/pptst/ACC103.html
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Figura 3: Acelerômetros Piezoelétrico 

 

 

2.5 Acelerômetros Capacitivos 

Esse tipo de acelerômetro mede tanto aceleração estáticagerada pela força 

gravitacional,como as forças de aceleração dinâmicagerada pelas vibrações do movimento. 

Utiliza um sensor capacitivo de aceleração que contribui para a capitação dessas energias de 

aceleração. Assimpode determinar em que direção e velocidade o sistema está se movendo. 

Possui uma microestrutura móvel ou um oscilador que apresenta uma ou mais 

microestruturas solidas ou estacionarias que são responsáveis pela armazenagem de 

capacitância que carrega um circuito elétrico sobre qual o sensor está ligado. 

 

 

Figura 4: Esquema acelerômetro capacitivo 
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Figura 5: Acelerômetros capacitivos 

 

 

2.5 Acelerômetro Triaxial 

Este modelo foi desenvolvido para medir a vibração em três eixos ortogonais (X, Y e 

Z),Cada um dos três eixos reage à vibração de um jeito diferente, ou seja, fornece valores de 

aceleração individualizados,assim possui grande eficiência e é utilizado em diversas áreas 

para medir a aceleração de motores, maquinas nas usinas, plataforma de petróleo entre outros. 

Possui uma instalação fácil e possui boa resistência bem como apresenta um designer 

compacto. 

A saída possui três sinais. Cada sinal representa a vibração de um dos três eixos 

 

 

Figura 6: Acelerômetros triaxial 

 

 

2.6 Acelerômetro Triaxial 

Agora que já conhecemos melhor os acelerômetros e sabemos que ele é empregado em 

diversas áreas, fica a questão: O que levar em conta na hora de escolher um acelerômetro? 

Podemos destacar: 
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 Amplitude de vibração 

 Faixa de temperatura  

 Amostra monitorada 

 Campos eletromagnéticos 

 Aterramento  

 Corrosão 

 Faixa de temperatura  

 Resistência do instrumento  

 Umidade 

 Intervalo de frequência 

 Ruído elétrico 

 

Assim tendo em mão esses dados é possível escolher qual tipo de acelerômetro se 

encaixa com a necessidade dosistema a ser medido. 

 

2.7 Acelerômetro Triaxial 

Outro item muito importante é a montagem do acelerômetro, poisuma montagem de 

qualidade garante o bom funcionamento do equipamento e aumenta sua vida útil. Assim para 

montagem dos acelerômetros utilizamos normasdaISO como a norma5349, que define que 

osacelerómetros devem estar rigidamente montados para se efetuarem as medições, sendo a 

rigidez derivada da definição de função com um grau de liberdade, esta norma ainda 

especifica que amontagem não teve gerar quaisquer ressonâncias, amplitudes ou atenuações 

no sistema, proporcionando uma frequência linear.  Temos também a ISO 5348 onde se indica 

que a frequênciade ressonância do acelerómetro deve ser no mínimo cinco vezes superior á 

máxima frequência. Em consentimento com as normas podemos avaliar qual tipo de 

montagem melhor atende as suas necessidades. 

  Assim temos a montagens magnéticas que  

Geralmente são temporárias, são montadas onde se tema a necessidade do sensor ser 

movimentado, são montadas em matérias ferromagnéticos. 

 Temos também a montagem poradesivos e parafusos prisioneiros rosqueados que são 

montagens fixas, os adesivos devem possuir película menor possível para que não sofra com a 
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flexibilidade para assim evitar o amortecimento indesejado das vibrações, A montagem por 

parafusos prisioneiros é amais confiável apesar de exigir perfuração e leves golpes na 

estrutura. 

 

De forma geral as montagens podem ser  

 

 Pinos de Montagem 

 Adesivos (Epóxi/Cianoacrilato) 

 Pinos de Isolamento 

 Montagem Magnética em Superfície Plana 

 Montagens Magnética de Dois Polos 

Figura 7: Principais formas de fixação 

dos acelerômetros  

 

3 Resultados e Discussão 

Ainda podemos destacar algumas informações dos acelerômetros: 

 

 Geralmente representada em g’s, temos Intervalo dinâmico, que nada mais éque a amplitude 

máxima (+/-) que o acelerômetro consegue medir antes de distorcer ou atenuar o sinal. 

 Se tratando de sistemas piezoelétricos a resposta de frequênciaé dado pela massa, pela 

frequência da ressonância da carcaça e pelas propriedades piezoelétricas.  
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 O sinal do acelerômetro pode ser aterrado pela carcaça ou isoladamente, sendo o ultimo mais 

indicado. 

 O ruído é gerado pelo circuito amplificador e pode ser de banda larga ou espectro. 

 A massa do sistema monitorado deve ser maior que a massa dos acelerômetros. 

 No caso da amplitude de vibração prevista para a amostra deve ser deve menor que o 

intervalo dinâmico do acelerômetro. 

 O intervalo de frequência do acelerômetro deve ser estudado levando em conta que se deve 

ajustar dentro do intervalo previsto, bem como a saída elétrica deve ser compatível com a 

instrumentação presente. 

 Para medir vibrações de baixa amplitude utilize use um acelerômetro de alta sensibilidade e 

para medir vibrações de alta amplitude, use um acelerômetro de baixa sensibilidade.  

 

 

4 Conclusão 

O presente artigo oferece informação sobre osacelerômetros e sua importância para o 

bom funcionamento de sistemas o qual ele atende. 

Para o desenvolvimento do artigobuscou-seconceitos e referencias através de pesquisas, 

onde coletou-se informações sobre os acelerômetros a fim de trazer ao acadêmico dos cursos 

de engenharias uma noção sobre o assunto,  

Diante dessas características apresentadas neste artigo podemos perceber que um 

equipamento como esse traz inúmeras vantagens onde é implantado, por exemplo, em um 

sistema mecânico, onde mede a vibração a fim analisar se o sistema está funcionando 

corretamente e assim prevenirfalhas e consequentemente prejuízos. 

Percebe-se que o mercado oferece diferentes modelos de acelerômetros, cada vez mais 

tecnológicos a fim de atender as necessidades um mercado cada vez mais exigente. 

A escolha, a montagem e a boa interpretação dos sinais emitidos pelo acelerômetro 

garante o bom funcionamento bem como aumenta a vida útil dos sistemas onde é implantado. 
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