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APRESENTAÇÃO 

 

Este guia tem por finalidade auxiliar na montagem e aplicação do circuito 

utilizando Arduino Uno, para aquisição automática de dados, e o Algodoo, como 

ferramenta de aprendizagem digital. Inicialmente discorremos sobre a motivação do 

desenvolvimento deste produto, bem como traçamos os objetivos pretendidos. No 

primeiro momento, discutimos sobre o surgimento da física moderna, e como ela foi é 

importante para o desenvolvimento dos semicondutores. Afim de facilitar o entendimento 

sobre os componentes utilizados, o texto segue com uma apresentação do Arduino, do 

IDE e do programa. Ainda nesta parte, são explicadas as linhas de comando utilizadas no 

programa. Dando seguimento, são apresentados os dispositivos utilizados no circuito, e 

qual a função de cada um dentro do programa. No passo seguinte são apresentadas as 

sequencias juntamente com textos motivadores e os processos de montagem. 
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1 JUSTIFICATIVA 

O curso de física para o ensino médio deve permitir a construção de 

conhecimentos necessários para a compreensão do mundo contemporâneo. Sabemos 

como o desenvolvimento da física influenciou as transformações sociais sofridas, 

principalmente a partir do século XX, até os dias de hoje. Por exemplo, compreender a 

importância da física na corrida espacial, daquela época, bem como, nos avanços na 

tecnologia das informações, no aumento da expectativa de vida das populações ou na 

percepção dos problemas ambientais, assim, torna-se hoje, prioritário para a construção 

da cidadania dos jovens. 

A física deve ser passada como um conjunto de competências específicas que 

permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no 

cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de 

princípios, leis e modelos por ela construídos, (PCN+, 2000).  

A escola do século XXI deve reduzir a distância entre a ciência e a cultura de base 

presente no cotidiano e também presente nas suas dependências. Para os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a Física deve ser compreendida como parte 

integrante da cultura humana contemporânea, isto pode ser desenvolvido, nas tecnologias 

e em muitos outros setores. (PCN+, 2002) 

Ainda segundo os PCN+ é necessário que haja uma atualização no currículo do 

EM de forma que o ensino seja contextualizado com a realidade do aluno e promova um 

novo olhar sobre o impacto das tecnologias nas formas de vida contemporânea, além de 

introduzir novos elementos para uma discussão consciente da relação entre a ciência e a 

sociedade. E nessa proposta, podemos trabalhar fazendo com que o aluno entenda, discuta 

e reflita sobre os conceitos de física moderna, que estão relacionados às várias tecnologias 

utilizadas no dia-a-dia por ele e por outras pessoas do seu convívio, além de desenvolver 

competências para, por exemplo, compreender a importância dos novos materiais e 

processos utilizados para o desenvolvimento da informática. (PCN+, 2002) 

Propomos aqui uma unidade de investigação dividida em dois momentos, um 

organizador prévio com aplicação do ciclo PODS (Previsão, Observação, Demonstração 

e Síntese) implementado com o Algodoo, e uma aula com demonstração implementada 

com o Arduino, para o desenvolvimento da tensão de corte no processo de emissão de luz 

no LEDs. Como objetivos específicos, queremos promover ao aluno uma aprendizagem 

conceitual, introdutória, sobre os conceitos; 
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• Barreira de potencial  

• Tensão corte  

• Constante de Planck. 

• Energia de GAP. 
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2 O PRODUTO 

O trabalho aqui apresentado, tem como base teórica a teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel e os organizadores prévios, bem como as metodologias 

da aprendizagem ativa, e que possam proporcionar uma vivência. Propormos aqui duas 

aulas, a primeira se trata de um organizador prévio, com o auxílio do Algodoo, utilizado 

para desenvolver ou criar os subsunçores necessários para ancoragem do conceito 

objetivado. Na segunda, utilizamos uma aula com demonstração, com auxílio do Arduino. 

Na primeira aula, utilizando o ciclo PODS, sugerimos começar um uma breve 

indagação, por exemplo, alguém lembra algo sobre conservação de energia? Sabemos 

que os organizadores prévios devem ser desenvolvidos de forma rápida, porém isto deve 

ser de acordo com a realidade de cada sala. Após a introdução, é solicitado que os alunos 

respondam um questionário, com previsões acerca do que acontecerá no desenvolvimento 

da demonstração. Após recolher as previsões, seguir com as demonstrações, aplicando o 

material do Apêndice B. A ideia da demonstração é proporcionar ao aluno um 

entendimento sobre a energia mínima para que a bolinha fosse lançada acima da rampa. 

Na síntese, o professor discute os resultados com os alunos. Os resultados podem ser 

discutidos respondendo ou não, as questões do questionário prévio. 

Na segunda aula, é utilizada uma demonstração baseada em um circuito montado 

no Arduino. O professor deve fazer uma introdução sobre a demonstração, circuito 

utilizado para ascender um LED, e como acontecerá a aula. Um questionário prévio deve 

ser aplicado, segue em anexo, para que possamos identificar os conhecimentos antes da 

demonstração. Esses conhecimentos são importantes para que o professor decida entre 

fazer a demonstração sem “comentários”, ou não. Após a introdução e aplicação do 

questionário prévio, o professor deve seguir para a demonstração. Aqui sugerimos que 

durante a demonstração, o professor comente pontos relevantes dos temas abordados, a 

exemplo, formação de uma junção PN, semicondutores, processo de emissão de luz no 

LED. No momento da demonstração, cabe ao professor fazer o elo entre o organizador 

prévio e a aula com demonstração, para tanto, observe os comentários no capitulo do 

relato de aplicação. Para concluir, sugerimos que o professor aplique novamente o mesmo 

questionário e o recolha. Após recolher os questionários, o professor deve fazer uma 

síntese, ou seja, um comentário geral, tirando dúvidas, dando exemplos sobre a questão 

da tensão de corte. 
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Observações: Sugerimos que as aulas sejam aplicadas em sequência. Para os 

comentários durante a demonstração, o professor pode usar os textos utilizados aqui, na 

introdução, como apoio. As demonstrações podem ser feitas pelos alunos, caso haja 

disponibilidade de material e local. 
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2.1 Semicondutores - Teoria da Bandas 

Toda matéria é constituída por átomos, e estes constituídos basicamente por três 

partículas, os elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo 

onde os elétrons se distribuem ao redor ao seu redor em camadas, num total de 7. Podemos 

diferenciar os elementos encontrados na natureza de acordo com o número de elétrons, 

prótons e nêutrons, exemplo: Hidrogênio 1 elétron e um próton, hélio 2 elétrons e 2 

prótons.  

Ao fazer a distribuição dos elétrons em níveis de energia discretos, mesmo para 

mais de um átomo, é possível distinguir esses níveis de energia, pois essa distribuição 

obedece à noção de mínima energia e ao princípio da exclusão de Pauli. Quando o número 

de átomo é muito grande, os níveis de energia ficam bem próximos e se sobrepõem, 

formando uma faixa de energia. Essas faixas de energia são denominadas bandas de 

energia, Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

Quando se faz a distribuição dos elétrons, os que ficam no último nível são 

chamados de elétrons de valência, estes por sua vez são responsáveis pelas características 

químicas dos materiais. A banda de condução poderá apresentar-se totalmente cheia ou 

vazia, sendo a banda de maior energia. Entre essas bandas existe uma outra chamada de 

banda proibida (ou GAP), ou simplesmente faixa proibida de energia representada por 

∆𝐸𝑔, que representa a diferença entre as energias da banda de condução e a banda de 

valência.  

Figura 2-1. Bandas de energia com sobreposição de níveis de energia. 

Disponível emhttps://sites.google.com/site/marcioperon/ufscar/pesquisa/semicondutores 

, Acesso em 21/04/2020. 
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Levando em consideração a extensão das bandas e o gap de energia, ou seja, da 

banda proibida, e como elas são preenchidas que podemos classificar os materiais em 

isolantes, semicondutor ou condutor. Nos isolantes a banda proibida, ou gap de energia, 

é muito grande e sua banda de valência está totalmente preenchida. Já nos condutores, a 

banda de valência não está totalmente cheia, assim os elétrons podem ocupar níveis mais 

energéticos por estarem desocupados. Esta característica ajuda na movimentação livre 

dos elétrons através do material. Os semicondutores são um caso especiais de isolantes, 

sendo diferenciados pelo pequeno gap. Neste caso, por possuir um gap bem pequeno, ao 

receberem pequenas quantidades de energia, os elétrons conseguem saltar para a banda 

de condução passando a conduzir corrente elétrica. 

 

 

Figura 2-2. Bandas de energia com sobreposição de níveis de energia. Disponível 

http://docplayer.com.br/30656212-Aula-5_3-condutores-isolantes-semicondutores-e-supercondutores-fisica-geral-e-

experimental-iii-prof-claudio-graca-capitulo-5.html , Acesso em 28/04/2020. 

 

EISBERG e RESNICK, definem que a zero grau Kelvin em que todos os estados 

de energia de um semicondutor estão ocupados, a energia do último nível ocupado como 

energia de Fermi. Acima de zero gruas Kelvin, todos os níveis estarão livres. Para os 

condutores e semicondutores, para temperaturas maiores os elétrons mais externos 

ocupam níveis acima da energia de Fermi, deixando lacunas, transformando-as em bandas 

permitidas.  

 

 

http://docplayer.com.br/30656212-Aula-5_3-condutores-isolantes-semicondutores-e-supercondutores-fisica-geral-e-experimental-iii-prof-claudio-graca-capitulo-5.html
http://docplayer.com.br/30656212-Aula-5_3-condutores-isolantes-semicondutores-e-supercondutores-fisica-geral-e-experimental-iii-prof-claudio-graca-capitulo-5.html
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2.1.1 Junção PN 

Os materiais semicondutores ao serem submetidos a uma diferença de potencial, 

podem conduzir corrente elétrica. Porém, usualmente essa condutividade elétrica é muito 

baixa. Para aumentar a condutividade elétrica do material semicondutor podemos fazer 

dopagens nestes materiais. Os semicondutores intrínsecos, ou seja, os semicondutores 

cuja a densidade de portadores de carga positiva e negativas são iguais, podem ser 

transformados em semicondutores extrínsecos do tipo p, Erro! Fonte de referência não 

encontrada., quando dopados com elementos químicos como químicos como: boro, 

gálio, ou semicondutores extrínsecos do tipo n quando dopados por elementos como 

fosforo e Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na formação do semicondutor tipo n, os elementos fosforo e arsênicos são 

adicionados ao silício pois possuem cinco elétrons em sua camada de valência. Este fato 

favorece as ligações covalentes entre quatro dos cinco elétrons, deixando um livre, para 

transportar corrente elétrica.  

 Quando o boro ou o gálio são adicionados ao silício, por exemplo, podemos 

formar semicondutores do tipo p, pois estes elementos possuem três elétrons na camada 

de valência. Este fato favorece a criação de “lacunas”, ou falta de elétrons no material, 

que podem conduzir corrente elétrica. 

 Semicondutores tipo n, que possuem impurezas doadoras tem energia de Fermi 

próximo a banda de condução, pois há mais elétrons na banda de condução do que buracos 

na banda de valência. Nesta situação, a energia de Fermi estará acima da metade da banda 

proibida. No caso dos semicondutores do tipo p, que possuem impurezas aceitadoras, tem 

energia de Fermi abaixo do meio da banda proibida, isso significa que estes 

Figura 2-3. Semicondutores do tipo N e tipo P. Disponível em 

https://www.coladaweb.com/fisica/eletricidade/semicondutores, Acesso em 20/11/2019. 
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semicondutores tem menos elétrons na banda de condução do que buracos na camada de 

valência. 

Quando juntamos dois materiais semicondutores, tipo p e n, formamos um diodo 

semicondutor de junção, Erro! Fonte de referência não encontrada., onde há uma 

reorganização dos elétrons dentro da junção, formando uma zona de depleção ou barreira 

de potencial. Essa barreira cria um campo elétrico interno que impede que os elétrons 

livres do lado n passem para o lado p para promover a recombinação dos elétrons. Para 

que haja a passagem de corrente elétrica pela junção, devemos fornecer uma tensão 

mínima ou campo elétrico mínimo necessário para superar o campo elétrico interno criado 

na junção pn. A magnitude do campo elétrico interno depende das propriedades dos 

materiais que compõe a junção. Esta tensão necessária para fazer com que a junção pn 

conduza corrente elétrica está associada a energia da banda proibida também conhecida 

como energia de bandgap. Para fornecer essa tensão, devemos polarizar a junção de forma 

“direta”, Apêndice E. Quando polarizada diretamente, os elétrons passam de um lado a 

outro da junção, permitindo a passagem de corrente elétrica e emitindo luz, processo 

conhecido como eletroluminescência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O semicondutor foi descoberto por Braun em 1874, entre os anos de 1878 e 1879 

os estudos acerca deste efeito foram iniciados por David E. Hughes.  

O desenvolvimento da mecânica quântica permitiu o avanço no entendimento dos 

semicondutores. Começando por Maximillian Strutt, resolvendo a equação de 

Schrödinger para um potencial periódico em 1928, chegando em 1931 com Wilson, 

publicando seus trabalhos sobre a teoria dos sólidos baseados em bandas cheias e vazias, 

sendo assim, considerado o pai da teoria das bandas.  

Figura 2-4. Junção PN. Disponível em 

https://www.ufrgs.br/enfitecjunior/2018/04/19/diodo-emissor-

de-luz-led/. Acesso 20/11/2019. 
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Tudo, em termos de tecnologia, que temos hoje é baseada no desenvolvimento 

dos semicondutores. Para se ter noção do quanto o estudo dos semicondutores foi importe, 

uma das maiores criação do século XX é o transistor, desenvolvido através de 

semicondutores. Apesar de ter sido criado em 1947, apenas se popularizou a partir da 

década de 50, sendo o principal responsável pela revolução eletrônica da década de 60. 

3 A PLACA ARDUINO UNO E O IDE 

Plataforma simples, baseada em software e hardware livres, com 

microprocessador de código aberto da indústria ATMEL. Basicamente a placa é 

constituída por entradas e saídas de comandos conectadas a um microprocessador AVR, 

que podem ser programadas para funções básicas, como controles de LEDs, máquinas, 

automações em geral. Além disso, a placa conta com um cristal, que funciona como 

oscilador, um relógio que envia pulsos de tempo em uma frequência especificada. 

(McRoberts, 2011) 

A placa Arduino UNO se diferencia das demais pois possui uma saída da serial 

da placa para USB. Além de conferi a placa uma atualização do seu firmware, que 

possibilita a placa ser identificada pelo computador como qualquer outro dispositivo. 

 

 

Figura 3-1. Placa Arduino UNO. Disponível em https://tamilarduino.blogspot.com/2017/03/arduino-cnc-

router-using-grbl-v3-shield.html. Acesso em 17/01/2019. 

 

A placa possui alguns pinos, os pinos 3, 5, 6, 9, 10, e 11, na figura acima, são 

usados como saídas para modulação de pulsos de 8 bits. Os pinos 0 e 1, figura acima, são 
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usados para comunicação serial com o computador quanto para recepção e transmissão. 

A placa conta com 6 pinos, os pinos analog in, A0, A1, A2, A3, A4 e A5, figura acima, 

que são usados para medir tensão. Cada um destes pinos quando recebem um sinal de 5V, 

retomam um sinal digital igual 1023. (BANDEIRA, 2017) 

A placa Arduino pode ser alimentada por uma fonte externa, entre 6V a 20V, 

sendo recomendada uma tensão entre 7V e 12V, essa opção deve ser feita através do VIN 

pino, a partir do conector Jack. A placa também pode ser alimentada direto do 

computador, utilizando apenas um cabo USB. A placa foi desenvolvida para aportar 

vários Shields (modelos externos, tipo placa de Bluetooth, sensores diversos, etc.). Como 

cada Shield tem uma tensão mínima de funcionamento, a placa possui uma opção, o pino 

IOREF, que ajuda ao Shield selecionar sua tensão mínima para funcionamento. Caso o 

programa (Sketch) parar de funcionar, ou seja, interrompido por algum motivo, o botão 

RESET na placa fará com que a placa volte a rodar o programa desde o início, sem danos 

algum a placa, nem ao programa em si. O GND, pino de referência, é utilizado para zero 

volt. (MONK, 2013). 

Para usar a placa Arduino, você precisa ter disponível o IDE (AMBIENTE DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO). Acesse a página do Arduino 

https://www.arduino.cc/. 

 

 

Figura 3-2. : Página inicial do site https://www.arduino.cc/. Fonte própria. 

 

 

Selecione a opção softwares, em seguida download, como mostra a figura abaixo. 

 

https://www.arduino.cc/
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Figura 3-3. Baixando o IDE. Fonte própria. 

 

Após clicar em download, selecione o programa operacional do seu 

computador/notebook.  

 

 

Figura 3-4.Selecionando a opção do programa operacional. Fonte própria. 

 

Selecionado seu programa operacional, você será encaminhado para a página de 

contribuição. Nesta página, você optara por contribuir para manter o programa aberto a 

todos. Caso não queira, clica na opção Just Download. 
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Figura 3-5. Optando por não contribuição. Fonte própria. 

 

 

 Selecionada a opção acima, o site vai ser direcionado a página de 

download. Feito o download, instale o programa seguindo todas as sugestões do próprio 

instalado. Após instalado execute-o. 

 

 

Figura 3-6. Tela inicial do IDE do Arduino. Fonte própria. 
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3.1 O Programa utilizado 

O Arduino utiliza uma linguagem de programação conhecida como C++. Esta 

linguagem é utilizada para comunicação entre o computador e a placa Arduino. Para 

programar o Arduino, precisamos dar alguns comandos, escrever linhas de comando no 

IDE, e depois transferir estes comandos para o chip da placa. Ao conjunto de linhas de 

comandos damos o nome de programa. Vamos analisar as linhas presentes no programa 

disponível no Apêndice C. 

A primeira parte do programa é utilizada para declarar as variáveis que iremos 

usar ao longo da programação.  

 

 

Figura 3-7. Declarando variáveis. Fonte própria. 

 

Como pode-se observar declaramos várias variáveis com tipos diferentes. Isso é 

importante pois nos diz o tipo e o tamanho da informação que iremos armazenar nas 

variáveis. Além disso, atribuímos um valor a cada variável, por exemplo, na variável VL 

atribuímos o valor 0.0000. O número de casas depois do ponto é utilizado para garantir 

uma maior precisão, pois as medidas são pequenas. Tipos de dados: 

 

 boolean: valor verdadeiro (true) ou falso (false)  

 char: um caractere  

 byte: um byte, ou sequência de 8 bits  

 int: número inteiro de 16 bits com sinal (-32768 a 32767)  

 unsigned int: número inteiro de 16 bits sem sinal (0 a 65535)  

 long: número inteiro de 16 bits com sinal (-2147483648 a 2147483647)  
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 unsigned long: número inteiro de 16 bits sem sinal (0 a 4294967295)  

 float: número real de precisão simples (ponto flutuante)  

 double: número real de precisão dupla (ponto flutuante)  

 string: sequência de caracteres   

 void: tipo vazio (não tem tipo)  

        (BANDEIRA, 2017) 

 

 No programa são utilizadas duas funções, void setup e a void loop, como 

mostra a figura abaixo. 

 

 

Figura 3-8. Funções utilizadas no Sketch. Fonte própria. 

 

A função void setup, é utilizada para que possamos declarar outras funções 

importantes do programa. No sketch do Apêndice C, utilizamos a função 

Serial.begin(9600), utilizada para iniciar todas funções seriais existentes no programa a 

uma taxa de 9600 pulsos por segundos. A função Serial.flush (), é utilizada para limpar 

os dados da memória do Arduino logo após um ciclo do void loop. 

Na função void loop, inserimos as funções principais do programa. Esta função 

vai ser repetida continuamente até ser interrompida pelo reset ou corte de energia na placa.  

Como o objetivo do trabalho é o desenvolvimento da sequência, optaremos por 

não desenvolver todo o programa, já que o mesmo basicamente vai ler a corrente e tensão 

que chegará no LED e retornar as mesmas na tela do IDE. 
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4 DISPOSITIVOS UTILIZADOS  

Para o desenvolvimento da aula com demonstração utilizamos alguns 

dispositivos: Diodos emissores de luz, resistores uma protoboard, e potenciômetro.  

4.1 O diodo emissor de luz 

Um dos diodos mais utilizados atualmente, e mais conhecido, é o Diodo Emissor 

de Luz (LED). Formado por dois materiais semicondutores em sua junção PN, emite luz 

quando submetido a uma determinada tensão. Mas como isso ocorre? Ao submeter a 

junção PN a uma tensão, fornecemos energia suficiente aos elétrons do lado N, Figura 6, 

para que possam vencer a barreira de potencial, se aproximando a fronteira da junção. No 

momento em que ocorre a recombinação dos elétrons com as “lacunas” do lado P, há a 

emissão de radiação de energia que é igual ao GAP de energia, ou a largura da banda 

proibida. Em outras palavras, elétrons da banda de condução se recombinam com as 

lacunas da banda de valência, emitindo energia que pode ser determinada, também, pela 

diferença dessas duas bandas (∆𝐸𝑔). (CAVALCANTE, TAVOLARO, HAAG, 2005) 

A emissão de energia em forma de radiação, apenas, é característica de uma 

junção de arsenieto e gálio. No caso do silício e germânio a emissão é percebida em forma 

de vibração do reticulo cristalino. Na emissão de fótons, podemos determinar o 

comprimento dos mesmos através da equação 4. 

 

𝒉𝒇 =  
𝒉𝒄

𝝀
=  𝚬𝑮𝑨𝑷 +  𝚫𝑭𝑭 

Equação (4.1) 

 

Segundo (HALLIDAY e RESNICK, 2009), só dopar o material não é necessário 

para que possamos ter um grande número de recombinações, é necessário que o LED seja 

conectado diretamente, Apêndice E, para que isso possibilite o estreitamento da barreira 

de potencial, facilitando as recombinações. Para que os elétrons comecem a se 

reorganizar, precisamos fornecer uma energia mínima ou tensão mínima. Essa energia é 

proporcional à largura da banda proibida, e pode ser determinada da seguinte maneira. 

 

𝒆𝑽 =   𝚬𝑮𝑨𝑷 +  𝚫𝑭𝑭 Equação (4.2) 
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Para uma intensidade máxima de frequência emitida, podemos ter uma relação 

entre a tensão mínima e a energia de um fóton emitido. (HALLIDAY e RESNICK, 2009) 

 

𝒉𝒇 =  
𝒉𝒄

𝝀
= 𝒆𝑽𝒐 

Equação (4.3) 

 

Geralmente encapsulado com material fosco, mas sua forma mais eficiente é com 

material transparente, Figura 7. O LED é uma das formas mais eficientes de produzir luz, 

pois não produz muito calor e seu tempo de vida é bastante elevado. Os LEDs funcionam 

com baixas tensões, dependendo do material semicondutor utilizado na construção da 

junção PN, que variam entre 1,6 V a 4 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar qual dos terminais é o cátodo no LED, basta identificar a 

“perninha” mais longa, Figura 4-1, e no caso de não haver está “perninha” considerar a 

aba cortada ou a parte seccionada do encapsulamento.  

A aplicação mais simples dos diodos emissores de luz é em aparelhos eletrônicos 

para verificação de estado ON/OFF. Em aplicações mais avançadas, temos TVs, que 

utilizam LEDs RGB, semáforos, painéis de publicidade, etc. 

Figura 4-1. Tipos de LED’s encapsulados e de alto brilho. Disponível 

em https://troniquices.wordpress.com/2007/10/24/como-acender-um-led/.  

Acesso 15/12/2019. 
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4.2 Resistores 

Dispositivo utilizado para limitar corrente elétrica em determinados pontos de um 

circuito. Como o circuito utilizado aqui neste trabalho utiliza LED, Figura 1.3.2.1, 

precisamos conecta-lo em série com um resistor, afim de limitar a corrente que passa pelo 

mesmo, prevenindo possíveis danos ao dispositivo. 

Geralmente o resistor é representado como uma linha em zigue zague, de acordo 

com o padrão norte-americano. 

 

 

Figura 4-2. Representação de um resistor. Fonte própria. 

Para determinar o valor da resistência, sem o auxílio de um multímetro, utilizamos 

o sistema de cores. Como os resistores possuem listas ordenadas, fica possível determinar 

a resistência apenas observando a tabelinha disponível na internet.  

 

Figura 4-3. Cores de um resistor e como determinar a resistência através das mesmas. Disponível em 

https://athoselectronics.com/resistor/, acesso em 20/01/2020. 
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Os resistores mais comuns possuem apenas 5 ou 4 faixas. No exemplo acima, 

podemos observar que a leitura é feita da esquerda para a direita. Caso o resistor tenha 

apenas 4 faixas, primeiro lê-se as primeiras duas, no caso de uma 5 faixa, lê-se até a 

terceira. A terceira faixa, num resistor de 4 faixas, é o multiplicador dos números que 

representam as duas primeiras faixas. A última faixa, independente se o resistor tem 4 ou 

5 faixas, sempre vai representar a tolerância ou a margem de erro no valor da resistência. 

[Cores-Athos, 2019] 

4.3 Protoboard 

Utilizada para montagens de circuitos experimentais, uma protoboard, também 

conhecida com placa de ensaio, possui furos ou orifícios para conexões. Os furos da placa 

garantem uma conexão dos componentes de um circuito, sem a necessidade de solda. 

Geralmente as placas possuem de 800 a 6000 mil furos. A única desvantagem da placa, 

está na possibilidade de mau-contato entre os furos. 

 

 

Figura 4-4. Protoboard. Disponível em https://athoselectronics.com/protoboard-simulador-online/, acesso 

em 20/01/2020.  

 

A protoboard possui linhas horizontais e verticais. As linhas horizontais, as linhas 

do meio da protoboard, são as menores e utilizadas para montar os circuitos elétricos. As 

linhas verticais, as linhas maiores, que ficam nas laterais da placa, são utilizadas nas 

conexões da fonte.  
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4.4 Potenciômetro 

O potenciômetro é um dispositivo que possui resistência variável. Ele cria uma 

limitação no circuito, especificamente no fluxo da corrente elétrica. Esta limitação pode 

ser ajustada, aumentando-a ou diminuindo-a. Geralmente são utilizados em volumes de 

diversos aparelhos, controles de brilho e contraste, etc. 

 

 

Figura 4-5. Potenciômetro. Disponível em https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79547655, 

acesso em 20/01/2020. 

Tomaremos como exemplo um potenciômetro com resistência de 10 KΩ, para 

verificarmos suas possíveis conexões. 

 

 

Figura 4-6. : Ligações de um potenciômetro. Disponível em 

http://www.comofazerascoisas.com.br/potenciometro-o-que-e-para-que-serve-e-como-funciona.html , acesso em 

20/01/2020. 

 

No potenciômetro 1, tomando os terminais 1, 2 e 3 da esquerda para a direita, os 

terminais 1 e 2 estão ligados, logo sua resistência irá varia de 0 a 10 KΩ. Sua resistência 

aumenta girando-o para a direita, e diminui girando-o para a esquerda. No potenciômetro 

2, os terminais 2 e 3 estão conectados, logo a resistência também irá variar de 0 a 10 KΩ. 

A resistência poderá ser alterada girando-o para a esquerda, aumentando-a, e para a 
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direita, diminuindo-a. Na terceira situação 3, a resistência será sempre 10 KΩ, 

independente se girar o potenciômetro para a direita e para a esquerda. 

5 MONTAGEM DO CIRCUITO UTILIZADO NA PLACA ARDUINO 

5.1 Material Utilizado 

• Arduino UNO;  

• 1 LED. Sempre dê preferência a LEDs com encapsulamento transparente. 

• Resistores. O valor depende do da cor do LED a ser utilizado, Apêndice 

F 

• Potenciômetro de 10KΩ, ou com valor maior;  

• Fios jumper;  

• 1 Protoboard 

 

Para montar o circuito que será utilizado na aula com demonstração, utilize o 

esquema abaixo montado com o programa fritzing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O circuito acima, é composto por dois resistores, um potenciômetro, um LED e a 

placa Arduino, de acordo com a Figura 6.4.1.2. 

Figura 5-1. Esquema para montagem do circuito. Próprio autor. 
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Figura 5-2. Representação do circuito utilizado. Próprio autor. 

 

O resistor R1 é utilizado como limitador de tensão, vinde Anexo 5, onde seu valor 

depende da cor de LED utilizado, e do tipo também.  

Como em todo circuito, pode haver correntes de fuga, o R2 é utilizado para 

impedir essas correntes de fuga. O valor do R2 sempre será maior que o valor de R1. 

A tensão fornecida ao circuito será a do Arduino, ou seja, 5v. O potenciômetro foi 

conectado para que ele percorra um intervalo de 0 à 5v, ou dependendo do potenciômetro 

que esteja a sua disposição, de acordo com a tensão fornecida ao circuito. 

Observação: Tome cuidado ao conectar o LED, siga o Apêndice E. Se 

observarmos o circuito, estamos utilizando as portas A0, A1 e A2.  A porta A1 é utilizada 

para receber os valores de tensão entre o resistor e o LED, a porta A2 é utilizada para 

receber os valores referentes a tensão total aplicada ao circuito, e a porta A0 é utilizada 

para receber os dados da tensão entre o resistor e o potenciômetro. No circuito, dividimos 

os valores recebidos nas portas por 1023, este fato acontece porque os valores são 

recebidos em bits, logo, esta operação os transformam. 
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5.2 Passo a passo da montagem 

Conecte o potenciômetro na placa, Figura 5-3, sem se preocupar com o lado do pino. 

 

 

Figura 5-3. Conectando o potenciômetro na placa. 

Escola um lugar próximo ao potenciômetro para conectar o LED de sua escolha. 

Deixe o lado do negativo voltado para o lado do potenciômetro, isto facilitará a 

montagem. Lembre-se, a parte cortada no encapsulamento representa o polo negativo. 

 

 

Figura 5-4. Conectando o LED ao lado do potenciômetro. 

A conexão dos resistores é bem simples já que os mesmos não possuem polos. 

Um resistor precisa estar em série com o LED.  
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Figura 5-5. Um resistor em série com o LED. 

Esse mesmo resistor também vai estar em série com o conector do meio do 

potenciômetro, por isso conecte um jumper do resistor ao conector do meio do 

potenciômetro, Figura 5-6. 

 

 

Figura 5-6. Um resistor em série com o LED e como o potenciômetro. 

 

O outro resistor deve ser conectado em paralelo com o primeiro resistor e o LED,  
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Figura 5-7. Segundo resistor em paralelo com o resistor 1 + LED. 

 

O próximo passo é conectar uma das pontas do potenciômetro na saída do GND 

do Arduino, fio roxo. Utilizaremos as linhas com conexão na horizontal, que ficam nas 

bordas da placa. 

 

 

Figura 5-8. Conexão do GND. 
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O polo positivo, 5v fornecido pela placa, deve ser conectado do lado em que o 

LED não é “cortado”, na figura abaixo utilizamos o fio vermelho. 

 

 

Figura 5-9. Conexão do positivo. 

 

Antes de fornecer tensão ao circuito, precisamos conectar as portas nos pontos 

para obter os valores de tensão e corrente que necessitamos. No exemplo abaixo usamos 

os jumpers azul para a porta A0, o verde para a porta A1 e o amarelo para a porta A2. 

 

Figura 5-10. Conexão das portas. 
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A primeira porta, com jumper azul da porta A0, fica na perninha do lado positivo 

do LED.  

 

 

Figura 5-11. Conexão da porta A0. 

 

A segunda porta, com jumper verde na porta A1, deve ser conectado entre o 

resistor em série e a perninha do negativo do LED. 

 

 

Figura 5-12. Conexão da porta A1. 

 

Por fim, para conectar a porta A2, plugue o jumper entre o resistor em série com 

o LED e o potenciômetro. 
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Figura 5-13. Conexão da porta A2. 

 

Com o circuito montado, conecte um jumper no 5v da placa à linha vermelha da 

protoboard. De maneira análoga, conecte um jumper do GND à linha azul da protoboard. 

Ao final teremos algo como a figura a baixo. 

 

 

Figura 5-14. Circuito montado. 

 

Não precisa se preocupar com a conexão do potenciômetro, se vai ser da ponta 

esquerda-centro, ou da ponta direita-centro, de uma à outra forma só muda o lado em que 

aumenta e diminui a resistência. 
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5.3 O programa 

Com este programa pretende-se ler a tensão no LED, e com ela, mediante a alguns 

cálculos, determinar corrente que passe no LED e então construir um gráfico, para 

determinar a tensão de corte no LED. 

 

double V0 = 0.0000; 

double V1 = 0.0000; 

double V2 = 0.0000; 

double  I = 0.0000000; 

float  VL = 0.0000;  

 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

Serial.flush(); 

 

} 

void loop() { 

  V0 =  analogRead(A0)*5.0000/1023.000;//tensao entre potenciometro e resistor 

  V1 =  analogRead(A1)*5.0000/1023.000;//tensao entre resistor e LED 

  V2 =  analogRead(A2)*5.0000/1023.000;//tensao aplicada no circuito (+ LED) 

  VL = V0 - V1;//tensao no LED 

  I = ((V1 – V2)/220.000)*1000.0000;//corrente em mA no resistor  

   

   Serial.print(VL); // mostra na tela a tensão no LED 

   Serial.print("    "); 

   Serial.print(I); // mostra na tela a corrente no LED. 

   Serial.print("    "); 

   delay(250);} 

 

Observe que na linha 14, onde atribuímos o valor da corrente no LED, temos o 

valor 220, este se refere ao valor do resistor utilizado. É imprescindível que este valor 

seja modificado de acordo com o resistor utilizado. 
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5.4 Obtendo os dados no monitor serial 

Após conectar a placa Arduino no computador, na opção ferramentas, clique em 

portas e verifique se a porta em que conectou o Arduino já está selecionada, caso contrário 

selecione.  

 

 

Figura 5-15. Selecionando a porta serial. 

 

Ponto importante, antes de conectar a placa Arduino no computador, desconecte 

o jumper da linha do GND, só pra garantir não queimar o LED. 

 

 

Figura 5-16. Conectando a placa Arduino no computador. 

 

Conecte o jumper na linha azul, linha do GND, e na barra do menu superior clique 

em carregar sketch para o Arduino. 
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Figura 5-17. Transferindo dados para a placa Arduino. 

 

Espere o sketch carregar na placa e selecione a opção ferramentas no menu 

superior. Clique em Monitor serial. Verifique se o potenciômetro está em um ponto em 

que o LED não esteja aceso. De preferência, deixe ele na posição de máxima resistência. 

 

 

Figura 5-18. Abrindo monitor serial. 

 

Ao abrir o monitor serial desmarque a opção Auto-rolagem na parte inferior 

esquerda do monitor. 
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Figura 5-19. Desmarcando a opção Auto-rolagem. 

 

Gire o potenciômetro bem devagar até que o LED emita luz. Este processo deve 

ser feito bem devagar para que o Arduino obtenha várias medidas diferentes. Após girar 

o máximo, selecione os dados na tela usando Ctrl+A. 

 

 

Figura 5-20. Selecionando os dados. 

 

De acordo com Apêndice D, basta selecionar os dados e colar diretamente no 

Scidavis ou no Excel. Em alguns casos este procedimento não é possível devido alguns 

motivos, para contornar tais problemas salve os dados em um editor de texto. 
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Figura 5-21. Colando os dados no editor de texto. 

 

Clique em Arquivo, no menu superior do editor de texto, em seguida salvar. Aqui 

você escolhe a pasta e o nome do arquivo, que seja de fácil acesso. Para abri os arquivos 

no Scidavis utilize o Apêndice D. 
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7 APÊNDICES 

7.1 Apêndice A – Organizador Prévio 

 

 

 

 

 

1 - Primeiro momento – Questionário prévio  

Objetivo: Desenvolver a ideia de energia mínima através de conceitos como, 

energia potencial gravitacional e energia cinética. 

Duração: 10 minutos  

Questionário prévio. 

 

Prezado Aluno, solicito a sua contribuição para o preenchimento deste questionário. O 

mesmo tem como objetivo investigar se você possui algum conhecimento prévio sobre 

conservação de energia. NÃO há respostas corretas. O importante é que sua resposta 

reflita sua opinião verdadeira em cada questão.  

O resultado desta avaliação NÃO será computado em sua nota.  

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

Data: __ /__ /__       Turma: _________ 

 

1 – O que é energia potencial elástica? 

________________________________________________________________

_______________________ 

2 – E a energia cinética?  

________________________________________________________________

_______________________ 

3 - O que diz a lei da conservação de energia? 

________________________________________________________________

_______________________ 
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4 – Imagine um sistema conservativo, como mostra a figura abaixo, à medida que 

aumentamos a força elástica, o que acontece com a velocidade da bolinha no processo de 

subida na rampa? 

 

______________________________________________________________________

_________________ 

5 - Como o objetivo é fazer com que a bolinha suba o desnível, devemos fornecer 

uma energia mínima para tanto? _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2 - Segundo momento – Observação/ Demonstração 

Objetivo: Utilizar um modelo mecânico criado no ALgodoo, para determinar a 

energia mínima para se alcançar o plano horizontal. Relacionar essa energia com a 

mínima para manter os objetos em movimento no plano horizontal. 

Duração: 25 minutos  

Material:  Computador, programa Algodoo previamente instalado, modelo 

mecânico pronto disponível Apêndice C. 

Procedimentos: 
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Com o modelo mecânico montado, disponível no Apêndice B, é só clicar em 

velocidade de la simulación, no botão que se encontra na parte inferior central da 

interface, para dar o play na simulação. Neste botão, podemos mudar a velocidade de 

simulação. 

 

Figura 7-1. A1 - Dando play na simulação. 

1° parte: Energia potencial elástica e velocidade 

No canto superior direito, no menu propriedades, clique na opção visualizacíon , 

ver furzas, desmarque todas as opções de forças, menos a opção resorte, que é nossa força 

elástica.  

.  

Figura 7-2. A2 - Habilitando a função ver forças e velocidades. 

Ainda no menu propriedades, selecione a opção velocidades e clique na opção ver 

velocidades. Por último, ainda nesse mesmo menu, desmarque a opção mostrar nombres, 

e selecione a opção mostrar valores 
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Figura 7-3. A3 - Habilitando a função ver forças e velocidades. 

 

1° Passo: Com o botão herramienta para crear círculos, crie um pequeno círculo 

na base do lançado, com no máximo 0,3 m de diâmetro. Ainda com a simulação pausada, 

e com a ajuda do botão herramienta para mover objetos, comprima um pouco a mola do 

lançador para a esquerda. Anote o valor da força elástica. 

2°Passo: Aproxime a bolinha do lançador e clique em iniciar a simulação. 

Observe e anote a velocidade máxima alcançada pela bolinha. 

Repita o segundo passo mais duas vezes, lembrando-se de comprimir a mola no 

máximo 5 N de força. Para cada vez, pressione no botão pausa para poder mover os 

objetos com a opção herramienta para mover objetos. 

1° - À medida que aumentamos a força elástica, o que acontece com a 

velocidade da bolinha? 

2° - Como o objetivo é fazer com que a bolinha suba o desnível, devemos 

fornecer uma energia mínima para tanto? 

3° - O que devemos fazer para manter a velocidade no plano horizontal, 

aumentar, diminuir ou manter a força elástica?  
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7.2 Apêndice B – Aula com Demonstração 

 

 

 

 

Introdução  

 

Os diodos são dispositivos utilizados como retificadores de corrente elétrica, 

formados por um cristal semicondutor de silício ou germânio que podem ou não ser 

dopados durante seu processo de formação. Os diodos, são utilizados em carregadores de 

telefones, onde converte corrente elétrica alternada (CA) em corrente elétrica continua 

(CC), rádios, telefones sem fio e etc. 

Um dos diodos mais utilizados atualmente, e mais conhecido, é o Diodo Emissor 

de Luz (LED). Formado por dois materiais semicondutores em sua junção PN, emite luz 

quando submetido a uma determinada tensão. Mas como isso ocorre? Ao submeter a 

junção PN a uma tensão, fornecemos energia suficiente aos elétrons do lado N, Figura 6, 

para que possam vencer a barreira de potencial, se aproximando a fronteira da junção. No 

momento em que ocorre a recombinação dos elétrons com as “lacunas” do lado P, há a 

emissão de radiação de energia que é igual ao GAP de energia, ou a largura da banda 

proibida. Em outras palavras, elétrons da banda de condução se recombinam com as 

lacunas da banda de valência, emitindo energia que pode ser determinada, também, pela 

diferença dessas duas bandas (∆𝐸𝑔). (CAVALCANTE, TAVOLARO, HAAG, 2005) 

A emissão de energia em forma de radiação, apenas, é característica de uma junção 

de Arsenieto e gálio. No caso do silício e germânio a emissão é percebida em forma de 

vibração do reticulo cristalino. Na emissão de fótons, podemos determinar o comprimento 

dos mesmos através da equação 4. 

                                     𝒉𝒇 =  
𝒉𝒄

𝝀
=  𝚬𝑮𝑨𝑷 +  𝚫𝑭𝑭                   Equação 7.1. AB.1 

Segundo (HALLIDAY e RESNICK, 2009), só dopar o material não é necessário 

para que possamos ter um grande número de recombinações, é necessário que o LED seja 
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conectado diretamente, Apêndice E, para que isso possibilite o estreitamento da barreira 

de potencial, facilitando as recombinações. Para que os elétrons comecem a se 

reorganizar, precisamos fornecer uma energia mínima ou tensão mínima. Essa energia é 

proporcional à largura da banda proibida, e pode ser determinada da seguinte maneira. 

                                 𝒆𝑽 =   𝚬𝑮𝑨𝑷 +  𝚫𝑭𝑭            Equação 7.2. AB.2 

Para uma intensidade máxima de frequência emitida, podemos ter uma relação 

entre a tensão mínima e a energia de um fóton emitido. (HALLIDAY e RESNICK, 2009) 

                                      𝒉𝒇 =  
𝒉𝒄

𝝀
= 𝒆𝑽𝒐             Equação 7.3. AB.3 

 Geralmente encapsulado com material fosco, mas sua forma mais eficiente é com 

material transparente, Figura 7. O LED é uma das formas mais eficientes de produzir luz, 

pois não produz muito calor e seu tempo de vida é bastante elevado. Os LEDs funcionam 

com baixas tensões, dependendo do material semicondutor utilizado na construção da 

junção PN, que variam entre 1,6 V a 4 V. 

Material Utilizado 

• Arduino UNO;  

• LED. Sempre dê preferência a LEDs com encapsulamento transparente. 

• Resistores. O valor depende do da cor do LED a ser utilizado, Apêndice 

F, da dissertação. 

• Potenciômetro de 10KΩ, ou com valor maior;  

• Fios jumper;  

• 1 Protoboard 

MONTAGEM DO CIRCUITO UTILIZADO NA PLACA ARDUINO 

Para montar o circuito que será utilizado na aula com demonstração, utilize o 

esquema abaixo montado com o programa fritzing. 
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Figura 7-4. B1: Esquema para montagem do circuito. Próprio autor 

O circuito acima, é composto por dois resistores um potenciômetro, um LED e a 

placa Arduino, de acordo com a Figura AB.2. 

 

Figura 7-5. B2– Representação do circuito utilizado. Próprio autor 

O resistor R1 é utilizado como limitador de tensão, vinde Apêndice F, onde seu 

valor depende da cor de LED utilizado, e do tipo também.  

Como em todo circuito, pode haver correntes de fuga, o R2 é utilizado para 

impedir essas correntes de fuga. O valor do R2 sempre será maior que o valor de R1. 

A tensão fornecida ao circuito será a do Arduino, ou seja, 5v. O potenciômetro foi 

conectado para que ele percorra um intervalo de 0 à 5v, ou dependendo do potenciômetro 

que esteja a sua disposição, de acordo com a tensão fornecida ao circuito. 

Observação: Tome cuidado ao conectar o LED, siga o Apêndice E. Se 

observarmos o circuito, estamos utilizando as portas A0, A1 e A2.  A porta A1 é utilizada 

para receber os valores de tensão entre o resistor e o LED, a porta A2 é utilizada para 

receber os valores referentes a tensão total aplicada ao circuito, e a porta A0 é utilizada 

para receber os dados da tensão entre o resistor e o potenciômetro. No circuito, dividimos 
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os valores recebidos nas portas por 1023, este fato acontece porque os valores são 

recebidos em bits, logo, esta operação os transformam.  

O programa 

Com este programa pretende-se ler a tensão no LED, e com ela, mediante a alguns 

cálculos, determinar corrente que passe no LED e então construir um gráfico, para 

determinar a tensão de corte no LED. Digite o código no IDE do Arduino. 

double V0 = 0.0000; 

double V1 = 0.0000; 

double V2 = 0.0000; 

double  I = 0.0000000; 

float  VL = 0.0000;  

double RP = 0.000000; 

float Eg = 0.0000; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

Serial.flush(); 

} 

void loop() { 

V0 =  analogRead(A0)*5.0000/1023.000; // tensao entre potenciometro e 

resistor 

 V1 =  analogRead(A1)*5.0000/1023.000; // tensao entre resistor e LED 

 V2 =  analogRead(A2)*5.0000/1023.000; // tensao aplicada no circuito (+ 

LED) 

 VL = V2 - V1;//tensao no LED 
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 I = ((V1 - V0)/220.000)*1000.0000;//corrente em mA no resistor  

Serial.print(VL); // mostra na tela a tensão no LED 

Serial.print("    "); 

Serial.print(I); // mostra na tela a corrente no LED. 

Serial.print("    "); 

delay(250); 

} 
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Introdução da aula com demonstração 

Aqui iremos verificar o que acontece quando acender um LED. Para tanto, de 

acordo com o esquema da figura 1, a resistência do potenciômetro será modificada de 

modo que se aumente a corrente que passa no LED. O circuito da imagem abaixo está 

explicado no Anexo 6. Um dos pinos do Arduino, irá medir a tensão que atravessa o LED, 

o outro pino irá medir a corrente. Ambos os valores de tensão e corrente, serão exibidos 

simultaneamente no monitor do IDE do Arduino, com os quais será possível a criação de 

um gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-6. B3 Circuito principal. 

 

Aplicação do questionário prévio. 

 

Prezado Aluno, solicito a sua contribuição para o preenchimento deste 

questionário. O mesmo tem como objetivo investigar se você possui algum conhecimento 

prévio sobre conceitos de Física Moderna, a saber, semicondutores, LEDs, Tensão de 

Corte. NÃO há respostas corretas. O importante é que sua resposta reflita sua opinião 

verdadeira em cada questão.  

 

O resultado desta avaliação NÃO será computado em sua nota.  
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Nome: 

____________________________________________________________________  

Data: __ /__ /__       Turma: _________  

 

1 – Sabe o que são semicondutores? 

(  ) Sim. Justifique 

(  ) Não 

____________________________________________________ 

2 – Já ouviu falar em junção PN? 

(  ) Sim. Justifique 

(  ) Não 

____________________________________________________ 

3 – Já ouviu falar em fóton?  

(  ) Sim. Justifique 

(  ) Não 

____________________________________________________ 

4 – O que acontecerá quando variarmos a resistência no potenciômetro? 

______________________________________________________________________

_________________________ 

5 – O aumento no brilho do LED tem relação com a resistência do potenciômetro? 

 

(  ) Sim. Justifique 

(  ) Não 

____________________________________________________ 

 

6 – Qual a grandeza que varia, à medida que variamos a resistência no potenciômetro? 

______________________________________________________________________

_________________________ 

7 – Existe uma energia mínima para que o LED possa começar a emitir fótons? 

______________________________________________________________________

_________________________ 
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7.3 Apêndice C - Construção do modelo mecânico 

7.3.1 Material utilizado 

• Computador  

• Programa de simulação computacional Algodoo 

7.3.2 Baixando o Agodoo 

 

O Algodoo, disponível gratuitamente em http://www.algodoo.com/, é uma 

plataforma de simulação computacional extremamente versátil. Lá podemos simular 

desde sistemas simples, como massa mola, plano inclinado, até sistemas mais complexos 

com mudança de densidade de materiais, gravidade e resistência do ar. Ao entrar no site 

clique em download e selecione a opção download for Windows ou download for Mac, 

dependendo do sistema operacional do seu computador. 

 

 

Figura 7-7. Abrindo site e baixando o programa. 

 

Após baixar o programa, instale-o de acordo com os passos do instalador. Quando 

inicializado o mesmo lhe apresentará uma tela inicial com um pequeno tutorial. Feche a 

http://www.algodoo.com/
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aba do tutorial e na interface do programa, canto inferior esquerdo, selecione a opção 

ferramentas para criar figuras retangulares. 

 

 

Figura 7-8. Abrindo o programa e selecionando a opção ferramenta para criar retângulos. 

 

7.3.3 Criando o lançador (base com a mola) 

 

OBS: A qualquer momento pressione a letra “m” no seu teclado para selecionar 

a opção ferramenta para mover objetos. Esta ferramenta é usada para mover os objetos de 

um lugar a outro na interface principal do Algodoo. Use a o botão do meio do mouse para 

ampliar os objetos. 

Após selecionar a opção ferramentas para criar figuras retangulares, com o botão 

esquerdo do mouse crie um retângulo. Não precisa se preocupar com o tamanho, mas que 

não seja muito grande, nem muito pequeno. 
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Figura 7-9. Criando o primeiro retângulo. 

Crie outro retângulo um pouco menor em cima do que já existe e em seguida com 

o botão direito do mouse clique em cima desse novo retângulo, selecionando a opção 

CSG, e em seguida subtrair. 

 

Figura 7-10. Subtraindo a área de um retângulo em outro. 

 

Feito isso, apague o retângulo sobreposto e teremos algo parecido com o da figura 

abaixo. Esta figura servirá de base para nosso lançador. Gire a figura mesmo 90° para a 

direita, para tanto dentro do menu de ferramentas, no lado inferior esquerdo, clique na 

opção girar objetos, depois é só clicar com o botão esquerdo no objeto e girar para a 

direita. 
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Figura 7-11. Girando a figura. 

  

Dentro do retângulo que você girou, crie mais outro retângulo de espessura e 

largura bem menor, para servir de “êmbolo” do nosso lançador. No menu de ferramentas, 

selecione a opção resortes, ou simplesmente molas, e crie uma mola da base do lançador 

até o retângulo menor, criado anteriormente. A mola deve estar no meio do êmbolo e do 

lançador, veja figura abaixo. 

 

 

Figura 7-12. Adicionando uma mola ao lançador. 

Entre o êmbolo e a base do lançador deve haver o menor atrito possível. Com o 

botão direito do mouse, clique na base do lançador, selecione a opção material, e em 

seguida com ajuda do mouse atribua o valor “0” para a fricción (atrito). Faça o mesmo 

procedimento para o êmbolo.  
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Figura 7-13.Retirando o atrito entre a base e o êmbolo 

  

Para evitar que a base do nosso lançador receba de volta toda força contrária da 

mola, no menu de ferramentas clique na opção herramienta para fijar (ferramenta para 

fixar), e na base do nosso lançador clique com o botão esquerdo para fixa-lo ao plano, 

como na figura abaixo. 

 

Figura 7-14. Fixando a base no plano. 
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Caso precise modificar as características da mola, como amortecimento e 

tamanho, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a mesma e selecionar a opção 

material. Este passo serve para mudar as características de todos os materiais criados no 

Agodoo. 

 

Figura 7-15. Modificando as propriedades da mola 

 

7.3.4 Criando a rampa 

 

Crie um retângulo grande, próximo à base do lançador, este será cortado para ser 

nossa rampa. Como não temos uma opção em que possamos cortar este retângulo da 

forma que queremos, vamos utilizar a mesma opção utilizada para cortar o primeiro 

retângulo deste tutorial. No menu de ferramentas, clique na opção herramienta para crear 

círculos, e crie um círculo da mesma proporção que o retângulo criado anteriormente.  
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Figura 7-16. Criando o retângulo e círculo para recorte da rampa. 

 

Precisamos criar uma curvatura não muito acentuada no nosso retângulo, mas 

como podemos observar, com o atual formato de nosso círculo não dá pra fazer isso. No 

menu de ferramentas, clique na opção herramienta para escalar (ferramenta para 

escalonar objetos), e logo depois clique no círculo. 

 

Figura 7-17. Redimensionando o círculo. 



56 

 

Com esta opção podemos redimensionar os objetos da maneira que quisermos. 

Redimensione o círculo, como na figura abaixo, de modo que a curva ao cortar o retângulo 

não fique muito acentuada. Após o processo de redimensionar, é só clicar com o botão 

direito sobre o círculo e em CGS, selecionar a opção subtrair.  

 

Figura 7-18. Imagem do plano cortado. 

Caso o plano não fique bem ajustado à base do lançador, utilize a opção 

herramienta para escalar, ou simplesmente utilize Ctrl+z para desfazer e retornar a um 

estado anterior de criação. Novamente, para que nossa rampa não se mova, utilize os 

fixadores para fixa-lo. Ao lado da rampa crie um novo retângulo de mesma altura, para 

servir de plano horizontal. No final, devemos ter um conjunto parecido com o da imagem 

abaixo.  

 

Figura 7-19. Conjunto final e adicionando fixadores às outras duas figuras. 
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7.4 Apêndice D – Tratamento dos dados no Scidavis. 

O SciDAVis, disponível gratuitamente em http://scidavis.sourceforge.net/ , é um 

programa usado para análise e visualização de dados científicos. Ao entrar no site, clica 

em download e em seguida será apresentada uma página onde será possível escolher seu 

programa operacional, Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

Figura 7-20. Fazendo o download do programa 

 

Após baixar o programa, instale-o de acordo com os passos do instalador. 

Inicializado, copie e cole os dados do Monitor Serial, para a aba no Scidavis, Erro! Fonte 

de referência não encontrada..  

http://scidavis.sourceforge.net/
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Figura 7-21. Abrindo o Scidavis e copiando os valores do monitor serial para o Scidavis. 

 

Em alguns casos este procedimento não é possível devido alguns problemas de 

incompatibilidade, para contornar tais problemas, primeiro salve os dados em um editor 

de texto. 

 

 

Figura 7-22. Colando os dados no editor de texto. 
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Clique em Arquivo, no menu superior do editor de texto, em seguida salvar. Aqui 

você escolhe a pasta e o nome do arquivo, que seja de fácil acesso. 

Na página inicial do Scidavis clique em file e em seguida import ASCII. 

 

 

Figura 7-23. Colando os dados no editor de texto. 

 

Na aba que será aberta selecione o arquivo que queira abrir, certifique-se que seja 

um arquivo em formato de texto (.txt). Na mesma aba clique em separador/separator e 

selecione a opção space/espaço, assim o programa vai conseguir separar os dados em duas 

colunas. 
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Figura 7-24. Selecionando separador. 

 

Clique em abrir/open para abrir os dados no Scidavis. Ao abrir os dados, algumas 

tabelas podem ser abertas, todas com valores zeros, juntas com as dos nossos dados. 

Selecione essas tabelas clique com o botão direito do mouse em cima das tabelas e 

selecione excluir/remove columns. 

 

 

Figura 7-25. Removendo colunas extras. 
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Verifique se os valores de corrente estão na coluna y e os valores de tensão estão 

na coluna x. Na aba superior são dispostas algumas opções, dentro dessas, temos a opção 

Plot, clicando nela e logo após na opção Scartter (dispersão), receberemos algo como na 

Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

Figura 7-26. Criando o gráfico no Scidavis. 

 

Precisamos definir dois pontos, um máximo e outro mínimo, para poder ajustar 

uma reta a partir do momento em que o LED começa a conduzir. Clique na opção Tools 

e em seguida na opção Select Data Range, aparecerão dois pontos no gráfico que podem 

ser selecionados com as setas de direita e esquerda. Quando selecionada a opção Select 

Data Range, um dos pontos já vai estar posicionado no máximo da curva, basta a você, 

apenas dá um clique no ponto onde a curva começa a subir, como na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 
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Figura 7-27. Limitando a construção da reta do ajuste linear. 

 

Para ajustar uma reta neste intervalo selecionado, clique em Analysis, Quick Fit e 

em Linear, Erro! Fonte de referência não encontrada.. Desta forma, uma reta será 

ajustada no intervalo previamente selecionado. 

 

Figura 7-28. Ajustando uma reta. 
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Na parte superior esquerda, apareceram alguns valores, estes são referentes ao 

ajuste no gráfico. Como mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada., sabemos 

que o ajuste se trata de uma função do primeiro grau 𝐴𝑥 + 𝐵 = 0, onde os coeficientes A 

e B são dados automaticamente pelo ajuste. 

 

Figura 7-29. Dados do ajuste 

Como pode-se observar, podemos fazer uma dedução do valor da tensão de corte 

apenas no “olhometro”, ou calculando o zero da função com os dados do ajuste. 

𝐴 = 35,8 𝑒 𝐵 =  −101,65 

Logo: 

𝐴𝑥 + 𝐵 = 0 

35,8𝑥 − 101,65 = 0 

𝑥 =  
101,65

35,8
= 2,8 𝑉 

Segundo a Literatura, a tensão de corte do LED Azul, o qual foi utilizado nesse 

tutorial, tem uma tensão de corte é aproximadamente  𝑇𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 3,1 𝑉, logo temos o 

seguinte erro percentual e_(% ): 

𝑒% =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 −  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
 

 

𝑒% =  
3,1 − 2,8

3,1
= 9,6  


