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RESUMO 
 
 

Os pêndulos são objetos de estudos de sistemas de segunda ordem desde o século XIII onde 
foram desenvolvidos para resolver problemas como obter a longitude de um navio no oceano 
ou aumentar a precisão e confiabilidade dos relógios mecânicos da época. Já no século XVI o 
físico Galileu Galilei percebeu que o pêndulo poderia ser um instrumento importante para medir 
o tempo realizando assim diferentes estudos sobre o mesmo. Seus diferentes tipos e 
particularidades vêm sendo frequentemente exploradas na literatura científica. O estudo do 
modelo de um pêndulo simples é um dos mais conhecidos e aplicados didaticamente, sendo 
amplamente utilizado dentro de experimentos básicos de física em salas de aulas, e por ser 
típico de um dos modelos mais utilizados para exemplificar sistemas de segunda ordem. A 
maior parte dos projetos de sistemas de controle se baseia na análise sobre sistemas de 
segunda ordem, e em alguns casos mesmo o sistema sendo de ordem superior é comum que 
este seja aproximado por um sistema de segunda ordem afim de se obter uma primeira 
aproximação com propósitos de projeto inicial e de precisão razoável. Este trabalho propõe o 
estudo das características de um sistema de segunda ordem, composto por um pêndulo 
simples, utilizando um acelerômetro capacitivo que mede aceleração nos eixos x, y e z. O 
pêndulo simples é composto por uma massa, que se pode considerar pontual (M), e suspensa 
por uma haste de massa desprezível e comprimento “L”, que gira livremente ao redor do seu 
extremo superior. A massa M move-se sob ação da gravidade. O amortecimento do sistema foi 
desprezado. Através da instrumentação deste sistema é possível adquirir os dados da posição 
angular do pêndulo e armazenar esses dados para uma análise futura. Com a utilização de um 
potenciômetro e um acelerômetro capacitivo realizou-se uma calibração inicial no sistema para 
comparar os valores da posição angular obtidos pelo potenciômetro e pelo acelerômetro. A 
posição angular dada pelo acelerômetro foi calculada utilizando-se informações da aceleração 
lida nos eixos x e z. Para a aquisição e tratamento dos dados dos sensores, foi utilizada o 
software LabVIEW e uma placa de aquisição de dados Arduino, modelo UNO versão R3. 
Resultados comparativos entre as posições angulares obtidas com a utilização do 
potênciometro e o acelerômetro, mostram que os dados provenientes do acelerômetro são 
confiáveis e podem ser usados para se obter as principais características do experimento que 
são a freqüência natural e o período de oscilação. 


