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RESUMO 

 

DETECÇÃO E ANÁLISE DE MOVIMENTOS DO COTIDIANO VIA 

INTERFACE ARDUINO 

 

Raphael de Jesus Lisboa Aquino 

 

Orientador: 

Marcelo Andrade Macêdo 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Sergipe no Curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino 

de Física (MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Mestre em Ensino de Física. 

 

É perceptível a distância existente entre tecnologias produzidas pela ciência e o 

ensino de física na educação básica. A plataforma Arduino de programação física tem 

grande potencial para aplicações didáticas, artísticas e comerciais, constituindo uma boa 

ferramenta de inclusão tecnológica, conhecimentos técnicos e revisão metodológica no 

ensino médio. O uso de equipamentos laboratoriais no ensino de ciência é meta frequente 

entre educadores. O presente trabalho ensina professores a montar um equipamento de 

aquisição de dados para alguns movimentos cotidianos ainda que rápidos, tais como 

quedas livre, ou movimentos veiculares ou pendulares. Em relação a outras alternativas, 

este equipamento é vantajoso em quesitos como portabilidade, custo e adaptabilidade a 

outros projetos didáticos. A aplicação da proposta em uma turma de instrumentação para 

o ensino de física e em duas turmas do 1º ano do ensino médio demonstrou aproximar 

Física e tecnologia, fomentar interesse em programação física e melhorar a 

contextualização da cinemática com outros ramos da atividade humana aumentando as 

chances de uma aprendizagem significativa. 

 

Palavras-chave: Arduino, cinemática, sensores, programação física, 

ensino de física. 
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The gap between technologies produced by science and physics basic education is 

noticeable. The physical programming Arduino platform has great potential for 

educational, artistic and commercial applications to perform as good technological 

inclusion tool, technical expertise and methodological review in high school. The use of 

laboratory equipment in the science teaching is common goal among educators. This 

work guides teachers to assemble sophisticated equipment in order data acquisition some 

daily movements, such as free falls or vehicular movements. In comparision with other 

alternatives, this equipment is advantageous, with technical features such as high 

portability, low cost and good adaptability. The implementation of the proposal in an 

instrumentation class for physical education and two high school year 1 of the groups 

demonstrated a connection between physics and technology, foster interest in physics 

programming and improve the contextualization of kinematics with other branches of 

activity human increasing the chances of a meaningful learning. 
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Capítulo 1 - Introdução 

A escola está em nítido desalinhamento com a sociedade atual e sua 

reformulação é proposta por vários autores [2, 4, 6, 7, 11], seja no aspecto diretivo, na 

formação dos professores, defasagem curricular, no cumprimento das normas de convívio 

ou em relação à segurança no ambiente escolar. [8] Enfim, a mudança necessária é grande. 

Este trabalho enfoca alternativas de ensino de física em temas relacionados a movimentos 

e estende-se por conceitos correlatos ao projeto como luz laser, efeito fotoelétrico, 

princípios de eletricidade, eletrônica e programação. Portanto, o presente estudo pretende 

ajudar outros professores em suas buscas por inovações e melhorias em termos 

conteudistas e metodológicos na disciplina Física. 

Fora das escolas, todos se deparam com vários exemplos de tecnologia, como 

televisores, celulares, câmeras fotográficas à prova d’água, carros híbridos, portas 

automáticas, equipamentos capazes de multar veículos sem a presença humana, veículos 

autônomos ou que estacionam sozinhos, sistemas de segurança, enfim, são muitos 

exemplos tecnológicos empregados em situações nas quais os alunos se envolvem, seja 

ativamente ou através de informações fornecidas pelos meios de comunicação. 

Aproximar esta realidade social do ensino formal é um propósito de importância 

reconhecida no meio educacional [2, 13, 20]. 

Há ainda de se observar que é reclamação constante dos estudantes o fato de não 

enxergarem a utilidade da física em suas vidas. É corriqueiro para o professor ouvir 

queixas estudantis que afirmam não reconhecer uso prático do estudo dos conceitos 

acadêmicos. Considerando isto, a prática experimental e usos de exemplos de aplicação 

se torna objetivo constante do educador [4, 18]. Este projeto pode ajudar a alcançar este 

objetivo pois visa a detecção, descrição e análise de movimentos vistos diariamente tais 

como de veículos, fluxo de pessoas na entrada/saída de alguma instituição movimentada 

(como a própria escola), carrinhos de brinquedo, bolas rolando no chão, ou até no estudo 

da entrada/saída de abelhas da colmeia (de apicultura). Isso oferece sólidos subsídios de 

que os conhecimentos da disciplina são úteis para entendimento e manipulação do mundo. 

Conehcimentos estes que devem ser transmitido na educação básica [8]. 

Para galgar tais ambições, equipamentos de laboratório que possam ser 

manuseados pelos próprios estudantes e, eventualmente, consertados com supervisão e 

orientação do professor serão utilizados. Neste caminho dialógico, a turma poderá 

aprender conceitos físicos envolvidos no equipamento e, possivelmente, entender qual o 
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papel do físico e da ciência na sociedade ou ainda, sem receio, criar alguma empatia por 

este ramo da atividade humana. 

Já existem várias tentativas de ensino de física por meio de robótica ou 

mecatrônica. No Brasil, a utilidade do microcontrolador chamado Arduino tem sido 

percebida há poucos anos e seu uso para o ensino é ainda mais recente. No exterior ele já 

tem grande aceitação em várias aplicações. 

A programação Arduino é chamada de programação física porque une 

computador, software, a placa que recebe este software e diversos sensores e/ou atuadores 

que conectados percebem o ambiente e executam tarefas como previsto no programa de 

maneira autônoma. Um produto que exemplifica a computação física é a impressora: 

capaz de recolher o papel, executar vários movimentos e formar nele um “desenho” ou 

avisar caso não tenha mais papel (tais tarefas são executadas sem intervenção humana 

sempre que o dispositivo está em perfeitas condições). 

Este trabalho deverá servir de guia para o professor que deseja aventurar-se em 

um ensino de metodologia conectada a processos automatizados no intuito de aproximar 

“um universo dos computadores e controladores” de “um universo composto pelos livros 

didáticos”. Todo o conhecimento necessário à reprodução do equipamento, seu manuseio 

técnico e aplicação didática é descrito nos apêndices A, B, C, D, E e F. Já o relato da 

aplicação realizada é descrito ainda no capítulo 3. 
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Capítulo 2 - Referencial Teórico 

A física como ciência natural é desenvolvida em duas grandes vertentes: a Física 

teórica e Física experimental. A primeira se concentra em formular hipóteses e teorias 

baseadas no conhecimento consolidado, bem como preocupar-se com a escolha do 

tratamento matemático adequado ao problema. Já a física experimental busca a validação1 

de tais hipóteses e teorias. O diálogo entre as duas vertentes é perene e o desenvolvimento 

de uma delas é atrelado ao desenvolvimento da outra.  O ensino não pode, portanto, ser 

unicamente teórico, apresentando o conhecimento acabado e perfeito, mas sim 

promovendo a reflexão e investigação a fim de manter relação entre a “Física ciência 

natural” e a “Física disciplina da educação básica” [5, 7]. 

O uso de experimentos confeccionados com materiais do cotidiano é uma 

conduta importante no ensino de física por driblar a problemática do espaço laboratorial 

e da aquisição de equipamentos [4]. 

O uso de instrumentos laboratoriais construídos pelo professor, fortalece a ideia 

de que estudantes podem entender como os equipamentos funcionam (ainda que não 

tenham consciência plena de todas as etapas de construção) e até fabricar seus próprios 

aparatos. Assim, a demonstração da aplicação dos princípios escolares em aparelhos 

funcionais é feita inequivocamente, promovendo maior significação dos conceitos como 

almejado pelo educador. [13, 14, 16] 

A realização de atividade prática, favorece a interação [21] e consequente 

aumento de aprendizado através da instrução por colegas (do contrário, cabe ao professor 

em seu papel mediador conduzir o aluno retraído ou não colaborativo à interação com 

colegas em algum procedimento do projeto). Essa interação entre colegas é importante 

para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes a respeito do tema lecionado por 

estimular a o diálogo argumentativo sobre a prática experimental [2]. 

Durante as explicações do professor, os alunos poderão aperceber-se como a 

humanidade acumula conceitos e os reúne num único dispositivo funcional. Tal ação 

promove melhor construção no aluno, à respeito do sistema educacional: o propósito 

humano de perpetuar o conhecimento adquirido ao longo das gerações a fim de que o 

grau de bem estar da civilização se perpetue, em outras palavras, favorece o entendimento 

                                                 

1 Validar no sentido de propor experiências que ponham em cheque a veracidade ou que testem 

previsões dadas a novas situações. 
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do estudante de que a escola existe para repassar à nova geração de cidadãos os 

conhecimentos que sustentam a sociedade ou ainda que possibilitam futuro 

aprofundamento para real aplicação. [5] 

Segundo David Ausubel [3, 13, 16] existem duas formas principais de 

aprendizagem, as quais não são excludentes mas coexistem (em qualquer proporção e de 

forma dependente da situação) para formar a aprendizagem efetiva experimentada pelo 

aprendiz: a aprendizagem mecânica (ou memorística) e a aprendizagem significativa. 

Na aprendizagem significativa existem chances bem maiores de que o educando 

lembre e aplique conceitos aprendidos quando diante de situações aplicáveis, sejam estas 

didáticas ou não, sejam imediatamente após o estudo ou meses depois. Caso não lembre 

ou não seja capaz de aplicar o conteúdo estudado, reaprender ou relembrar o conteúdo se 

fará com maior facilidade.  

A aprendizagem mecânica ocorre sempre que o estudante retém conteúdo sem 

fazer associações ou fazendo associações arbitrárias do que já sabe ao novo conhecimento 

em sua estrutura cognitiva. Assim o novo conhecimento fica isolado, constituindo um 

“bloco de conhecimento” considerado (pelo estudante) de baixa importância e com 

aplicabilidade restrita à prova de avaliação sendo, portanto, esquecido após aprovação 

(ou reprovação). 

São dois os fatores de maior relevância para alcançar a aprendizagem 

significativa: o educando querer dar sentido ao tema (querer realizar associações entre 

conceitos recém apresentados e os já existentes em sua cognição) e as maneiras2 nas quais 

o tema se apresenta ter potencial significativo, isto é, conter conhecimentos (incluindo 

vocabulário) compartilhados pelo educando, permitindo (e facilitando) que ele faça o 

maior número de associações possível. Quando estes fatores se combinam haverá 

tendência da aprendizagem efetiva conter maior contribuição da aprendizagem 

significativa do que da aprendizagem mecânica. 

A escolha do material e do discurso do professor pode, então, facilitar 

associações entre o antigo conhecimento e o novo conhecimento. [3, 13, 16] 

Para apresentar uma aula, atividades práticas experimentais, simulação, filmes, 

temas geradores, enfim, formas de organizadores prévios podem despertar diferentes 

conhecimentos nos quais o novo conhecimento pode ser comparado (em suas 

                                                 

2 Por meio de livro, filme, simulação, fenômeno experimental ou exposição verbal do professor. 
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semelhanças e diferenças) [3, 14]. Dentro das atividades experimentais, existem vários 

tipos: atividades qualitativas ou quantitativas, atividades de demonstração, de verificação, 

investigação, com uso de novas tecnologias, com uso de materiais do cotidiano, ou 

atividades que visam a montagem de equipamentos. Cada uma com algumas vantagens 

ou desvantagem diante das demais em dadas circunstancias [17].  

Neste cenário de procedimentos experimentais diversos, escolheu-se o uso da 

placa de programação física Arduino-UNO para confecção de aparato experimental que 

esteja permeado de observações prévias dos estudantes. Este microcontrolador 

desenvolvido em 2005 na Itália [2] pode ter grande valia na elaboração de materiais 

experimentais. Atividades que envolvem Arduino, reúnem num só experimento o uso de 

novas tecnologias e uso de materiais do cotidiano.  

Já existem várias propostas de implementação de atividades com uso do Arduino 

(e computador), por exemplo a determinação da aceleração da gravidade3 [6], 

experimentos de oscilação amortecida4, movimento uniformemente acelerado em plano 

inclinado2, variação da temperatura devido a evaporação do álcool etílico5 e Lei de 

Resfriamento de newton3 já foram realizados com sucesso [10], bem como o mapeamento 

do campo magnético de um imã [9] dentre outras. O potencial laboratorial do Arduino 

conectado a diferentes sensores e devidamente programado é enorme e já consolidado. 

A placa Arduino de programação leva o conceito Open Source em seu software 

e hardware6 podendo realizar aquisição de dados para posterior análise [11], quando 

aliado ao software também Open Source de análise de dados SciDavis [19] é possível 

plotar gráficos e analisa-los. 

Proposta pedagógica 

Com uso do Arduino, elementos de eletrônica e acessórios é possível construir 

um equipamento de aquisição de dados que fornece o estado de sensores de presença ou 

o valor de velocidade para o movimento de móveis de diversos tamanhos de modo 

automatizado. 

A detecção e análise de movimentos veiculares poderia ser feita de outras formas 

diferentes, seja com uso de trena e cronometro convencional ou por meio da filmagem 

                                                 

3 Com uso de materiais cotidianos como madeira metal e mola. 
4 Com uso de sensor ultrassônico. 
5 Com uso de sensor de temperatura. 
6 Todo o processo de criação da placa é pública. Consulte apêndice A 
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com software tracker [15], no entanto estes métodos possuem características diferentes 

do equipamento aqui proposto sendo este alternativa de outras vantagens. 

O equipamento tem como princípio de funcionamento a capacidade dos 

fotodiodos de alterar rapidamente o valor de resistência elétrica que possuem quando a 

luminosidade sobre eles é alterada. A luminosidade sobre eles é oriunda de um feixe laser, 

quando este é bloqueado o fotodiodo passa a receber apenas a luz ambiente e a resistência 

muda – aumenta com menor iluminação. A placa eletrônica e um circuito elétrico 

associado (de fácil montagem) detecta tal alteração de resistência e o software determina 

o tempo de travessia. O esquema geral destes sensores de presença e central Arduino (já 

protegidos em caixas) pode ser visto na figura 1. 

 

Figura 1 – Arranjo espacial de equipamento composto de lasers, fotodiodos, fios e central Arduino para 

detectar movimento de corpo no sentido indicado. 

Lasers, fotodiodos e central Arduino foram protegidos por caixas de alumínio e 

a distância entre os feixes laser (que devem ser paralelos) será o deslocamento (ΔS) 

considerado do movimento em análise. O móvel é opaco e bloqueia cada um dos feixes 

laser sequencialmente. O intervalo de tempo entre o primeiro bloqueio e o segundo 

bloqueio do laser é o tempo (Δt) gasto para percorrer o deslocamento. Assim é possível 

calcular a velocidade escalar média no trecho entre os lasers com a equação 1: 

 

𝑣𝑚  =  
Δ𝑠

Δ𝑡
                                                                (1) 

 

Onde ΔS é oriundo de medição física realizada com uma trena e Δt de medição 

proveniente da coleta do estado dos fotodiodos pela central Arduino e análise. Para 

fabricar tal aparato, é feito uma apresentação da placa Arduino e alguns projetos simples 
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para iniciantes no Apêndice A, Materiais utilizados, forma de montagem de todos os 

componentes e custo total são descritos no Apêndice B e os códigos de programação do 

Arduino são apresentados em detalhe no Apêndice C, como analisar os dados obtidos é 

assunto do Apêndice D, por fim o Apêndice E se ocupa de preparações para uso do 

equipamento. 

Considerando que os temas: automóvel, trânsito, multas e velocidade são 

recorrentes no cotidiano do perfil de estudante Sergipano (residente de zona urbana) como 

pode sugerir o fato de o município Itabaiana, localizado no centro do estado ter sido 

declarada capital Nacional do caminhão pela Lei Nº 13.044 de 19 de Novembro de 2014, 

acredita-se que a apresentação da disciplina com uso de novas tecnologias de forma 

vinculada ao trânsito torna o ensino dos conceitos (normalmente escolhidos como 

iniciais) de deslocamento, tempo e velocidade7 próximo da realidade vivida pelos 

estudantes. 

De acordo com a prática docente na região, vários jovens almejam tornar-se 

caminhoneiros e, eventualmente, acompanham parentes em viagens. Mesmo estes (que 

possuem maior contato com veículos e movimentos destes) costumam ter problemas de 

aprendizagem dos conteúdos de cinemática e são, dentre porção masculina dos 

estudantes, parcela significativa de desistentes no ensino público da região. O uso de 

veículos reais como objeto de estudo tem como objetivo se aproximar do conhecimento 

relevante para o aluno. 

Considerando ainda a antiga necessidade por leitura de gráficos e o indicativo 

de insucesso do ensino neste quesito [1], sua abordagem é realizada nas primeiras aulas 

de maneira muito sutil e empolgante. O uso de um software de análise de dados SciDavis 

evita que os estudantes precisem desenhar gráficos (o que é normalmente difícil e 

enfadonho). Ele desenha gráficos que correspondem ao experimento e auxilia no ensino 

de leitura e interpretação deles nas primeiras aulas do ensino médio.  

O aparato proposto e seu uso para determinação de velocidades veiculares tem 

como objetivo: 

 Promover a atividade prática experimental estruturada (visto que os 

estudantes usam equipamento capaz de coletar medidas e tratam estas 

                                                 

7 Velocidade escalar. 
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medidas de acordo com orientações do professor para, por fim, serem 

convidados a responder reflexões sobre o experimento e fenômeno); 

 Apresentar o uso de gráficos como meio de melhorar o entendimento de um 

conjunto de dados e introduzir (já nas primeiras aulas) a correta leitura de 

gráficos semelhantes em comportamento e de valores diferentes para 

minimizar deficiências deste quesito; 

 Usar Arduino, sensores, computador e software ScaDavis desde as primeiras 

aulas como novas tecnologias no ensino de física; 

 Indicar aos estudantes o potencial prático dos conhecimentos relacionados a 

esta disciplina (evidenciando a presença dos conhecimentos da física na 

construção de equipamentos) visto que o equipamento é de construção 

artesanal pelo próprio professor com uso de seus conhecimentos acadêmicos; 

 Contextualizar a (disciplina) física na realidade cotidiana e significativa dos 

estudantes pois o objeto de estudo são veículos reais (que possuem relevância 

na estrutura cognitiva) e não entes abstratos como pontos materiais ou 

veículos hipotéticos (que podem e devem ser usados no ensino, mas em aulas 

seguintes à aplicação desta proposta como meio de aumentar o grau de 

abstração); 

 Introduzir a cinemática com maior enfoque no tema trânsito visto que são 

expressivas as quantidades de estudantes que possuem contato com veículos 

e entre estes está centrado maior índice (de acordo com experiência 

profissional) de repetência e abandono. Estudantes que possuem vivências 

anteriores tanto como passageiros ou como condutores, ouvintes de conversas 

que envolvem transito e multas poderão interessar-se mais pela aula prática e 

confrontar ideias que já sabe com outras até então desconhecidas. Desse modo 

o experimento de medição de velocidades de automóveis (e não de blocos de 

madeira, por exemplo) pode potencializar associações cognitivas do 

conhecimento prévio desse perfil de aluno e o conteúdo; 

 Vincular vocabulário comum à cinemática e vocabulário cotidiano, por 

exemplo, facilitar a associação do termo espaço usado na cinemática à ideia 

cotidiana de lugar no espaço ou do termo variação de espaço ao seu popular 

distância ou ainda tamanho que se mede com trena. Há ainda o conceito de 

sistema de referência e de marco zero que transposto à rua fica mais 
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significativo ou menos abstrato as expressões: “O espaço zero é escolhido 

arbitrariamente” ou “O movimento é unidimensional”. 

 Alterar a metodologia tradicionalista e favorecer a relação professor-aluno 

com o abandono da completa passividade [12] 
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Capítulo 3 - Aplicação do Produto 

Vale ressaltar que a descrição de construção está nos Apêndices. 

O produto foi aplicado em uma turma de Instrumentação para o Ensino de Física 

I com estudantes matriculados no curso de ensino superior de licenciatura em física no 

turno noturno do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe seguindo a 

proposta de divulgação e entendimento da aceitação do produto por futuros professores e 

duas turmas do 1º ano do ensino médio do colégio Estadual Roque José de Souza 

localizado na cidade de Campo do Brito-Se com o propósito educacional já descrito nos 

objetivos do Capítulo 2. 

 

Experiência na turma de Instrumentação para o ensino de física  
 

Composta por 7 alunos do curso de licenciatura em Física de períodos diversos, 

a atividade foi desenvolvida em três encontros de 1h e 30min de duração cada que 

ocorreram no horário de 21h:00min às 22h:30 min. 

O primeiro encontro foi utilizado para apresentação do projeto e das 

potencialidades do Arduino bem como: princípio envolvido na construção dos sensores 

(alguns fotodiodos foram entregues enquanto seu comportamento diante da luz era 

explicado e a relação existente entre este componente e a física moderna), o modo de 

ligação do laser (de tensão nominal 5V) em uma bateria 9 V, o código que rege ações do 

controlador. 

Embora tenha havido algumas perguntas sobre a metodologia ou sobre o 

equipamento que demonstrassem interesse, os estudantes imaginavam que a proposta era 

complicada demais para uso em sala de aula ou ainda que o aparato experimental não era 

capaz de conduzir à velocidade de veículos (por ser um movimento muito rápido). 

O Segundo encontro teve por objetivo a realização de medidas de velocidade de 

veículos que transitam dentro das vias universitárias onde a velocidade máxima é de 30 

km/h.  

O tema trânsito foi usado como tema gerador para apresentação dos conceitos 

de cinemática. Os conceitos de espaço e tempo foram observados fisicamente com uso de 

trena e do equipamento, respectivamente. 

O uso do aparato levantou questões desde a sua montagem e os estudantes 

perguntaram sobre como montar os sensores de modo a otimizar o funcionamento, qual 
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a necessidade do posicionamento perpendicular entre raio laser e o movimento, se a 

largura de uma rua é aceitável para o sensor perceber a iluminação laser ou ainda se os 

pardais veiculares funcionam da mesma maneira. Nesta aula, alunos participaram na 

preparação do equipamento para realização das medidas e na coleta, o que ajuda na 

significação dos elementos chave da medida, melhorando o entendimento dos conceitos 

de espaço, deslocamento, instante de tempo, intervalo de tempo e velocidade escalar (ou 

rapidez). 

O tempo de reação do ser humano foi comentado e observamos que nesse tempo 

(aproximadamente 0,3s) o veículo percorre uma distância maior que o espaço entre 

sensores (de 50 cm) ainda que em baixas velocidades dos veículos em via universitária. 

Todos voltaram à sala de aula e a análise dos dados de um veículo com uso do 

gráfico dos níveis dos sensores foi mostrada até o resultado final da velocidade daquele 

móvel (procedimento demonstrado no apêndice D para esse exemplo), o que levou ao 

resultado para aquele automóvel v = 27 km/h. Muitos acreditavam ser uma velocidade 

maior. Dois demonstraram decepção com resultado tão baixo. Como não havia mais 

tempo, o professor os confortou dizendo haver uma maneira de verificar o resultado 

encontrado. Notou-se grande interesse ao que estava por vir. 

Neste segundo encontro foi possível realizar a preparação do equipamento, 

medidas e explicações, coletar dados de 5 automóveis e 2 motocicletas e demonstrar 

procedimento para encontrar velocidade de um conjunto de valores (mesmo com atraso 

de aproximadamente 30 min devido a fios soltos e lasers mal alinhados com sensores). 

Não houveram problemas quanto ao comportamento ou falta de atenção. Embora alguns 

não se sentissem confortáveis manuseando sensores ou alinhando laser com ajuda dos pés 

ajustáveis. 

A terceira aula foi realizada em laboratório de informática a fim de que os 

estudantes pudessem replicar a análise dos dados coletados de acordo com exemplo dado 

no fim da aula anterior. Todas as medidas foram distribuídas entre os alunos. Para tal, 

eles repetiram os passos apresentados na aula anterior importando dados do arquivo bloco 

de notas para o software SciDavis, plotando os gráficos com eixos em escalas fisicamente 

significativas e extraindo deste o valor da velocidade do móvel obtendo como velocidades 

os valores descritos na tabela 1 

Velocidades encontradas para transeuntes dentro do campus 

universitário 

Código 1 Automóvel 1 15 km/h 
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Código 1 Automóvel 2 41 km/h 

Código 3 Automóvel 3 25 km/h 

Código 1 Automóvel 4 27 km/h 

Código 3 Automóvel 5 33 km/h 

Código 1 Motocicleta 1 26 km/h 

Código 1 Motocicleta 2 31 km/h 

Tabela 1 – Exemplos de resultados de velocidades da aula. 

Para encontrar os valores acima com o código 1 foi usada a análise do gráfico 

gerado pelos dados salvos em arquivo TXT (vide Apêndice D). 

Alguns achavam que as velocidades encontradas estavam baixas demais. Mas 

quando os estudantes foram relembrados sobre existir maneira de averiguar a veracidade 

da velocidade por eles encontrada, o interesse foi geral. Calcular o comprimento do carro, 

através do gráfico, realizando passos descritos no Apêndice D quando se usa o código do 

tipo 1, foi muito divertido para os estudantes. Exceto para o veículo 2 (modelo Fiat 

Strada), encontraram comprimentos de veículos compatíveis com o indicado nas fichas 

técnicas de sites de montadoras ou outros sites especializados em automobilismo da 

internet. A medida do Automóvel 2 (41km/h), coincidentemente a maior velocidade, foi 

desconsiderada devido a esta discrepância (comprimento informado pelo fabricante de 

L= 4,400 m e comprimento encontrado L = 3,6 m). 

A respeito da sensação de estudantes que as velocidades eram maiores que as 

calculadas foi atribuído ao fato de que ruas ou avenidas que possuem irregularidades ou 

que possuem curvas ou ainda são curtas (como as vias dentro da UFS nas quais foram 

tomadas as medidas) tendem a fazer veículos chacoalhar, vibrar ou, para alguns modelos, 

quando em frenagens abruptas a frente abaixa mais que outros veículos. Estes indícios 

nos transmitem sensação de velocidade alta, mas podem confundir nossos sentidos e, na 

verdade a velocidade não ser tão alta quanto espera-se. 

Houve ainda questionamentos feitos aos estudantes que não foram por eles 

respondidos de prontidão, tais como: Por que nesse gráfico a curva que representa o 

sensor 1 cresce antes que a curva que representa o sensor 2, enquanto nesse outro gráfico 

a curva que representa o sensor 2 cresce antes? 
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Figura 2 – Curva de nível versus tempo com sensor 1 crescendo antes que sensor 2. 

 

A resposta a essa pergunta é que os carros percorriam a rua em sentidos 

contrários. Mas eles não conseguiram de prontidão dar a resposta. No entanto, depois de 

explicado o fenômeno eles conseguiram determinar o sentido dos demais carros 

observados a partir do gráfico. 

Ao final da terceira aula, os estudantes foram solicitados a responder um 

pequeno questionário sobre suas impressões a respeito da proposta metodológica. Os 

resultados são mostrados adiante. 

Em aulas mais dinâmicas o professor deve ter em mente a possibilidade de 

estudantes criarem explicações ou culpados para o resultado não sair como desejado em 

lugar de mudar as próprias crenças originais. Neste caso, a mediação do professor se faz 

imprescindível, pois neste momento a voz docente carece de admiração de seus alunos e 

ampla coerência didática para guiar seus aprendizes gerando o menor teor de 

superioridade. Em alguns momentos iniciais das medidas, o experimento pode falhar e é 

salutar levantar hipóteses junto com os estudantes. (Será fio solto? laser desalinhado? A 

rua é demasiadamente larga fazendo o laser iluminar pouco nossos diodos?) 

Curiosamente eles podem teimar em dizer que a rua é larga demais ou que o laser não 

atinge o diodo no interior da caixa. O professor pode demonstrar o contrário mostrando o 

nível mudar na janela serial do Arduino quando passa a própria mão diante do laser. 

Ao final da aplicação foi solicitado que respondessem questionário sobre o 

produto. O questionário investiga a aceitação dos estudantes de licenciatura à proposta e 

pode ser visto abaixo com a contagem de estudantes em cada resposta. 
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1) Os objetivos das aulas apresentadas era o ensino dos conceitos relacionados a 

velocidade média em contexto atual e tecnológico. Este objetivo foi alcançado 

satisfatoriamente? 

7 Sim. 

0 Não. 

2) A inserção de conhecimentos externos à cinemática, tais como corrente 

elétrica, tensão e resistência elétrica variável, prejudica o entendimento de espaço e 

velocidade média? 

3 Sim. 

4 Não. 

0 Na verdade melhoram o entendimento destes. 

3) Você considera a sequência didática realizada aplicável no ensino médio? 

6 Sim. 

0 Não. 

1 Talvez. 

4) O fato de você realizar medidas de velocidades de veículos na rua causa ânimo 

de modo a prender a atenção? 

7 Sim. 

0 Não. 

5) O fato de você realizar medidas de velocidades de veículos na rua, e portanto, 

está fora da sala de aula padrão, causa alguma preocupação? 

2 Sim. 

5 Não. 

6) Você gostou de trabalhar com um programa científico de análise de dados? 

7 Sim. 

 0 Não. 

0 Não é importante pra mim. 

7) O uso de programa de análise de dados é simples o suficiente para todos os 

níveis de ensino de física? 

7Sim. 

0 Não, é adequado apenas para nível superior. 

8) O contato com o equipamento de medidas usando Arduino pode incentivar 

jovens a pesquisar e aprender sobre o Arduino de maneira autônoma, isto é, sem exigência 

da instituição de ensino? 
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7 Acho provável que aconteça com alguns. 

0 Acontece raramente. 

0 Nunca aconteceria. 

9) O custo do projeto de ensino com uso do Arduino pode ser considerado 

baixo para investimento particular do professor? (aproximadamente R$400,00) 

5 Sim. 

2 Não. 

10) O custo do projeto de ensino com uso do Arduino pode ser considerado baixo 

para investimento da instituição de ensino público? 

6 Sim. 

1 Não. 

 

Após a experiência em ensino superior, a sequência didática foi modificada. A 

ordem adotada é: Apresentar conceito de espaço, instante, deslocamento, tempo e 

velocidade dentro do tema trânsito ou movimento humano bem no início da primeira aula. 

Deixar claro que o equipamento é artesanal e fabricado pelo professor com os 

conhecimentos que possui na disciplina que leciona (física) e alguns conceitos de 

programação. 

Experiência no Colégio Estadual Roque José de Souza 
 

Foram duas turmas uma de 20 alunos e a outra de 23 alunos, totalizando 43 

alunos e a atividade foi desenvolvida em dois encontros. O primeiro encontro com dois 

horários e o segundo apenas um horário. Nesta escola cada horário dura 50 min. 

Estas duas turmas foram levadas para medições de velocidades veiculares em 

via pública. O Código Tipo 2 (tempos indexados vide Apêndice C) foi adotado para 

governar a placa Arduino pois a escola não conta com laboratório de informática ativo e 

também o Código Tipo 3 (apresentação de velocidades) por ser de interpretação rápida 

não necessitando de computador para análise. 

No primeiro encontro de cada turma as medidas foram realizadas e houve ativa 

participação e diálogo, os conceitos de espaço, instante e intervalo de tempo pareciam 

bem estabelecidos. Com o código 2 foram medidas as velocidades de 8 veículos (em 

ambas as turmas). Os modelos dos automóveis foram anotados. Com o Código Tipo 3 

foram aferidos a velocidade de mais 10 veículos.  
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O maior problema apresentado nessas duas turmas foi manter a ordem (e 

segurança) de toda a turma. Haviam alguns dispersos que se afastaram para comprar 

lanches. 

Há sempre que se considerar perigos relativos ao trânsito ou mesmo oriundos de 

insolação em atividades ao ar livre. Mas não houveram percalços pois havia cobertura 

próxima. 

Já no segundo encontro (em sala de aula) foram verificadas as velocidades 

encontradas para alguns modelos de veículo (tendo em mãos o comprimento de cada um) 

e apresentados os códigos de programação que ordenam o Arduino e um questionário foi 

aplicado com intuito de perceber como eles veem a escola, a disciplina, a ciência e se 

aprenderam o conceito de velocidade adequadamente. Segue o questionário: 

1) Considere dois veículos que trafegam numa mesma rua. O primeiro demora 20 ms para 

percorrer 50 cm e o segundo demora 18 ms para percorrer a mesma distância. Qual 

deles é mais rápido? Porque? 

 

2) Historicamente o estudo dos movimentos remonta a um ano perto de 350 A.C. com 

trabalhos de Aristóteles. Mais de 2000 anos. As ideias de movimento foram 

reformuladas por várias pessoas tais como Galileu, Newton e Einstein. Cite aplicações 

atuais do estudo dos movimentos. Ramos da atividade humana onde conhecimentos 

sobre movimentos sejam importantes. 

 

3) Todos deveriam aprender conceitos de cinemática de modo a serem capazes de fabricar 

um equipamento de medida de velocidades? Mas, ao menos alguns devem aprender 

isto? 

□ Sim. Sim.                                                                       □ Não. Sim. 

□ Sim. Não.                                                                       □ Não. Não. 

 

4) Você acha importante que os conhecimentos que a humanidade possui hoje sobre 

movimentos sejam repassados à gerações futuras? 

□ Sim. 

□ Não. 

 

5) Há quem diga que a escola pode ajudar o estudante, ajudar cada indivíduo a 

transformar sua realidade, ascender profissionalmente e ter maior poder de decisão. 

Mas você já pensou em qual seria a função da escola para a humanidade? Pense e 

responda aqui. 
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6) Existe conhecimentos sobre espaço, tempo e velocidade que você se sente incapaz 

de entender mesmo com um pouco de estudo? 

□ Sim. 

□ Não. 

7) Existe conhecimentos sobre a construção do equipamento que você se sente incapaz 

de entender mesmo com um pouco de estudo? 

□ Sim. 

□ Não. 

8) Seria mais fácil aprender vários conceitos de áreas diferentes ao mesmo tempo ou é 

mais fácil aprender separando conceitos em tópicos de cada área como é feito 

atualmente? 

□ Seria mais fácil aprender conceitos de áreas diferentes ao mesmo tempo. 

□ É mais fácil aprender conceitos de áreas diferentes separadamente. 

9) Se um artigo de astronomia diz que um asteroide tem velocidade de 1 km/s, isso é mais 

rápido que um veículo na estrada com velocidade de 100 km/h? 

□ Sim. 

□ Não. 

10) Marque a alternativa que expressa 15 cm em metros corretamente. 

□ 15 m 

□ 1,5 m 

□ 0,15 m 

□ 0,015 m 

 

Veja na Tabela 2, a porcentagem de acertos e erros em cada questão onde o 

conhecimento sobre conceito de rapidez e conversão de unidades de tempo e distancia 

são investigados: 

 

 

Questão Acerto Erro Não responderam 
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1ª 41,8% 20,9% 37,2% 

9ª 74,4% 13,9% 11,6% 

10ª 79,0% 18,6% 2,3% 

Tabela 2 – Porcentagens das questões 1, 9 e 10 do questionário aplicado no nível médio. 

 

A segunda questão investiga a capacidade do aluno relacionar o estudo do 

movimento com alguma atividade humana (tal como indústria, transportes, esportes, 

astronomia) e houve grande embaraço com o resultado: apenas 16,2% dos estudantes 

foram capazes de citar ao menos uma atividade na qual o estudo dos movimentos se faz 

importante, 20,9% deles responderam coisas não relacionadas a questão e 37,2% optaram 

por não responder. 

Há um consenso no ensino que uma fração dos jovens ocupem, no futuro, uma 

função na sociedade que se usa dos conhecimentos humanos em alguma de suas áreas. 

Concluímos então, que nem todos precisem aprender cinemática e física a ponto de ser 

capazes de reproduzir um equipamento como o apresentado. Era de se esperar, na terceira 

questão, que assinalassem o item que afirma: “todos não, mas ao menos alguns devem 

aprender profundamente”. Entretanto apenas 9,3% dos estudantes assinalou a alternativa 

que afirma isso. Curiosamente 18,6% respondeu o item inconsistente (item que afirma 

que todos precisam aprender cinemática e física de modo a ser capaz de reproduzir o 

equipamento e em seguida afirma que ninguém precisa ter tais conhecimentos. Também 

18,6% não assinalou item algum, maior índice de abstenção em questões de múltipla 

escolha. Para essa questão estima-se que, por estarem num mesmo enunciado, não foram 

compreendidas pelos estudantes as perguntas que versam sobre a necessidade que recai 

sobre todos e a necessidade que recai sobre o aprendizado de uma fração deles. Portanto 

não foi tirada conclusão alguma dessa questão.  

Todos os 43 alunos envolvidos nas duas turmas afirmam ser importante a 

transmissão do conhecimento humano às futuras gerações quando assinalaram “sim” na 

quarta questão.  

Na quinta questão, 25,6% entende que um jovem aprende conteúdos acadêmicos 

e se beneficia deles para, em sua vida adulta, beneficiar a humanidade de alguma forma. 

41% respondeu algo não correlato e 32,6% preferiu não responder. 

Com as respostas das questões 6 e 7 verifica-se que 46,5% acha que mesmo com 

um pouco de estudo há conceitos de física que são incapazes de entender enquanto 60,5% 

acredita não ser capaz de entender conceitos relacionados à construção do equipamento 
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mesmo com um pouco de estudo. Nenhum estudante deixou de responder estas duas 

perguntas. Embora este item pareça ruim, isso não reflete a dificuldade ou inviabilidade 

do projeto com Arduino, mas sim a baixa autoconfiança naquele público. 

A opinião de 58,1% dos 43 estudantes é que o aprendizado de conceitos de áreas 

distintas ocorre de maneira mais natural que o aprendizado de conceitos separados em 

sub áreas. Esta opinião é rebatida por 39,5% deles e 2,3% não se manifestou. 

Embora o ensino por temas seja vantajoso em vários quesitos o uso de muitos 

conceitos correlatos é confuso para os estudantes que se preocupam com o conteúdo a ser 

exigido em avaliações [20]. Neste projeto (temático) o uso do equipamento se concentra 

em apenas um tema: espaço, tempo e velocidade. Caso fossem enfatizados conceitos 

sobre luz e eletrônica os estudantes poderiam não entender o que é essencial. 
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Capítulo 4 - Conclusões 

Depois da experiência vivida com alguns estudantes, analisando as respostas dos 

questionários e considerando a confecção do produto pelo professor, conclui-se que a 

proposta enriquece o aprendizado dos estudantes de modo a tornar o aprendizado 

contextualizado, atualizado e potencialmente significativo em comunidades que mantém 

contato com veículos como o público de Sergipe. Este contato com material tecnológico 

melhora também a visão do professor sobre a disciplina que leciona e suas 

potencialidades. Melhorando a formação docente, possivelmente inspirando-o a realizar 

novos projetos (como observado em dois graduandos e um professor da educação básica. 

Há de se observar que a implementação por professor inexperiente em 

programação poderá demorar um ano (considerando dedicação aproximada de 2 horas 

diárias) e o custo não é demasiado elevado (estima-se R$400,00). 

O produto demonstra boa durabilidade e, principalmente, ampla portabilidade e 

adaptabilidade para outros projetos tais como queda livre e contagem de indivíduos de 

maneira relativamente simples. Isso significa que o professor que envereda neste campo 

pode também beneficiar-se com conhecimento paralelo melhor e chegar a desenvolver 

outros projetos com a plataforma. Se tornando, assim, docente inovador e quase 

independente da indústria laboratorial especializada. A longo prazo, isso certamente 

aumenta a credibilidade e capacidade de motivação perante estudantes quanto a 

disciplina, quanto ao professor e quanto a carreira acadêmica. 

Portanto, acredita-se ter conseguido melhorar a contextualização e interpretação 

do mundo, aproximar aa escola da tecnologia, apresentar a física como ciência natural, 

manter a cinemática como tema inicial e significativa, além de, depois deste projeto, 

possibilitar criação de outros projetos. 
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APÊNDICE A – Apresentando a Placa Arduino 

 
Figura A1 – Placa Arduino UNO. 

A Figura A1 mostra a placa Arduino Ela foi inventada em 2005 na cidade de 

Ivrea, na Itália. Os projetistas já tinham em mente características desse novo 

microcontrolador: deveria ser mais acessível, de fácil manuseio, de alta compatibilidade 

com outros sistemas e de software e hardware obedecendo ao conceito Open Source, isto 

é, livres (caso alguém queira comprar componentes eletrônicos e montar sua própria 

placa, todos eles e a forma de conecta-los estão disponíveis no site oficial do Arduino 

[11]). Estes objetivos foram alcançados. 

Desenvolvido originalmente para melhorar o ensino no curso de Design de 

Interação. Este projeto espalhou-se em várias áreas, desde aplicações em esculturas 

dinâmicas, automações amadoras ou mais recentemente no ensino de física e até mesmo 

auxiliando a pesquisa científica. A escolha de tal plataforma neste projeto é facilmente 

justificada por ser de desenvolvimento livre e código aberto. Embora este 

microcontrolador tenha velocidade de processamento considerada baixa diante de outros, 

seu desempenho é satisfatório para maioria dos projetos que exigem menor velocidade de 

processamento (ainda assim é possível encontrar projetos que exigem maior velocidade 

de processamento por ele controlado funcionando, a exemplo de drones). 

O Arduino pode facilitar a construção de vários dispositivos de uso didático tais 

como sensores óticos, cronômetros, barômetros, birutas, termômetros, acelerômetros, 

alarmes didáticos, pisca-piscas, e aplicações de controle de som para estudo de eco ou de 

cordas vibrantes. Enfim, o potencial laboratorial é grande.  

Atualmente a plataforma Arduino é melhorada por meio de sugestões dos 

próprios usuários pelo mundo que, por vezes, criam suas próprias placas nomeando-as, 

em geral, com algum nome de terminação “ino”. Tanta transparência na produção e 
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melhoramento desta placa, aliada às aplicações já implementadas nas áreas citadas torna 

a aprendizagem de sua programação passível de ajuda ao iniciante por meio de projetos 

publicados na web, livros de introdução ao Arduino e grupos de debate online sobre o 

tema. O que faz mais acessível seu manuseio e aprendizado. 

Esta plataforma tem programação baseada em linguagem C++ e seu hardware 

consiste em processador Atmel e suporte de entrada/saída de dados. O Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado (chamado comumente de IDE – do inglês Integrated 

Development Environment) é o software utilizado no computador para escrever a 

programação que o Arduino obedecerá e usa linguagem de alto nível própria [12 ok]. 

Na placa podem ser conectados vários “shields”. Shields são placas de circuito 

impresso dedicados a uma função específica e que expandem a as conexões Arduino para 

outra camada acima deles, depois de encaixados diretamente em todos os pinos como 

mostra a Figura A2. A palavra “shield” tem como tradução em português “escudo” e 

podem consistir em “shields” de temperatura, “shields” ethernet – para conexão com 

internet, “shields” laser – para controlar o acendimento de um laser, “shields” de motor – 

para controlar motores, “shields” RFID – para receber informações através de ondas de 

rádio, dentre outros. Mas em muitos projetos não é necessário um “shields”propriamente 

dito. 

 

 

Figura A2 - Arduino debaixo de vários Shields 
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Figura A3 - Exemplos de matriz de contato. 

O sensor pode ser devidamente conectado ao Arduino usando uma matriz de 

contato ou “protoboard”. Uma matriz de contado funciona como um fixador de fios. Nela 

podemos conectar os fios nos furos e ter contato elétrico facilmente sem inutilizar 

componentes devido a soldagem. Veja exemplos de matrizes de contato na Figura A3. 

Elas serão usadas futuramente em projetos que visam melhorar a instrução ao professor 

que almeja replicar este produto. Mas, claro que em alguns casos temos um dispositivo 

tão simples a ser conectado que dispensa uso de intermediários na ligação. 

De maneira geral tudo o que conectamos ao Arduino tem um destes dois 

objetivos: 1 - detectar o ambiente por meio de sensores (como um acelerômetro, sensores 

de luz, temperatura, umidade) ou 2 - efetuar uma tarefa condicionada por uma regra 

descrita na programação do Arduino por meio de outros dispositivos (como laser, motor, 

efetuar um cálculo). O Arduino é, portanto, um exemplo de plataforma de computação 

física ou embarcada, isto é, capaz de interagir com o ambiente físico percebendo-o e 

modificando-o. 

Existem vários tipos de placas disponíveis a exemplo do Arduino UNO (aqui 

adotada), Arduino Duemilanove (anterior ao UNO), Arduino MEGA (indicado para 

projetos com muitos sensores/atuadores necessitando muitas portas), Arduino Double 

(para o dobro de casas decimais na representação de números reais na memória) ou 

modelos miniaturizados como Arduino Nano, Fio ou LiliPad necessários para projetos 

pequenos ou de peso reduzido como drones, roupas animadas ou alarmes discretos. 

Existem diferenças ainda quanto a velocidade de processamento e volume de dados que 

cada um é capaz de guardar. Mas para maioria das tarefas o Arduino UNO é satisfatório. 

O Arduino UNO possui conexão serial com a roupagem USB, isto significa que 

usa um cabo USB já com o sistema “plugand play” em oposição às antigas conexões 

seriais, de acordo com Figura 4, que exigiam conhecimento para suas configurações. [11] 
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Figura A4 – Conexão serial fêmea a esquerda e macho a direita e presilha de fixação. 

 

O Arduino UNO difere de seu antecessor pelo modelo de processador 

empregado. O Atmega8U2 em lugar do FTDI, barateando o custo das placas e 

apresentando a vantagem de permitir a atualização “firmware” do chip USB (ou seja, é o 

processador que possibilita a conexão “plugue-play” da mesma forma que um mouse ou 

“joystick” de jogos). Seu processador tem o auxílio de um cristal que vibra com período 

bem definido e fornece uma maneira de contagem do tempo precisa para o bom 

funcionamento da placa. O Arduino consegue atingir precisão de tempo da ordem de 

microssegundo (10-6 s) o que o torna equiparável já neste quesito à maioria dos produtos 

laboratoriais industrializados [11]. 

 

Figura A5 – Placa Arduino UNO e sua conexão USB. 

 

A placa Arduino UNO conta com um total de 19 pinos para conexão de sensores 

ou atuadores. Destes, 6 são pinos de entradas analógicas, isto é, fornecem valores 0 V a 

5 V – são capazes de fornecer 1023 valores entre 0 V e 5 V, portanto dividindo 5 V pelas 

1023 divisões possíveis vemos que somente valores múltiplos de 0,0049 V são 

interpretados nestes pinos e outras tensões serão arredondadas para múltiplos destas. Veja 
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os terminais (pinos) indicados pela caixa vermelha na Figura A3 e indexados por A0, A1, 

A2, A3, A4, A5. 

 Outros 14 pinos são chamados digitais. Estes tipos de pinos podem ler e também 

enviar sinais, mas em qualquer um dos casos existe apenas dois tipos de sinal: o binário 

0 (representado pelo 0 V) e o 1 (representado pelo 5 V). Estes pinos podem ser vistos na 

caixa azul da Figura 3 numerados de 0 à 13.  Existem ainda os pinos digitais do tipo PWM 

que aceitam ler/enviar 255 subdivisões entre 0 V e 5 V e alcançam, portanto, resolução 

em valores múltiplos de 0,0196 V. A sigla significa Pulse Width Modulation ou em 

português Modulação por Largura de Pulso (MPL). São 6 destes pinos MPL, são os pinos 

de número 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Veja que há a inscrição PWM ao lado de cada um deles. 

Portas digitais e PWM são muito úteis quando o que importa é ligar/desligar um 

periférico. 

Essa capacidade de fornecer valores intermediários de tensão com pinos digitais 

é possível devido a um mecanismo de liga-desliga que age rapidamente enviando uma 

onda quadrada. Como a frequência de liga/desliga desta onda é alta (~500 Hz), os 

dispositivos de corrente contínua “percebem” a tensão média e não suas oscilações. 

Vários dispositivos são capazes de funcionar exatamente do mesmo modo quando 

submetidos a tensão constante ou tensão pulsada variável de frequência alta. A variação 

desta tensão nunca a torna reversa, insto é, um terminal positivo não se torna negativo em 

nenhum instante de tempo diferentemente da tensão alternada usada em tomadas 

residenciais.  

Um pino PWM funciona alterando a fração de um ciclo de trabalho em que a 

tensão 5 V é ativada. O resto do ciclo a tensão fica desligada e então o ciclo de trabalho 

se repete. Então, se quisermos simular um sinal de 5 V DC, o pulso 5 Volts ficaria ligado 

sempre, mas se quiséssemos algum outro valor, ele ligaria e desligaria várias vezes. 

Vejamos o exemplo a seguir: se uma tensão de 1,25 V for desejada em um pino PWM, 

este pino enviaria 5 V por um determinado tempo e então ficaria desligado (0 V) durante 

um tempo, que corresponde a 25% do tempo ligado, a porcentagem é essa porque 1,25V 

é 25% de 5 V. Assim, uma tensão de 1,25 V equivale ao sinal 64 (pois 64 é 25% do nível 

máximo 255) e o tempo em que o pulso 5 V permanece ligado é 25% do tempo em que 

fica desligado e o tempo desligado é 3 vezes maior que o tempo desligado.  

Veja Figura A6a abaixo, um exemplo onde o tempo ligado é o mesmo que 

desligado, logo a tensão média seria 2,5 V. E Na Figura 6b um exemplo de sinal PWM 
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em que o tempo do pulso 5 V é 3 vezes menor que o tempo em que fica desligado. Logo 

a tensão emitida seria de 1,25 V vide Figura A6b. [11] 

 

 

Figura A6 – Onda quadrada enviada por pino digital PWM para simular diferentes valores de tensão. A)  

representação de tensão próxima de 2,5 V. b) Representação de tensão de 1,25 V. 

 

Existem partes importantes que devem ser apresentadas. Elas podem ser vistas 

na Figura A7: A conexão USB em azul escuro e em azul claro a entrada de alimentação 

independente do computador. Esta deve receber uma tensão entre 7 V e 12 V (tensões de 

até 25 V são suportadas mas podem ocasionar superaquecimento ou redução da vida útil) 

e nunca deve ser ligada ao mesmo tempo que a USB ou ter polaridade invertida. O pino 

central é positivo. Desobedecer uma dessas recomendações danificaria o regulador de 

tensão da alimentação auxiliar. O círculo amarelo mostra uma das partes mais importantes 

do Arduino: seu processador Atmega. 

 

Figura A7 – foto do Arduino visto de cima e com partes mais importantes destacadas. 
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Instalação do software de desenvolvimento 

Para começar a programar é necessário instalar o software de desenvolvimento 

do Arduino, a IDE. Neste software a programação da placa é realizada. Isso é possível 

em todos os sistemas operacionais: windows XP, windows 7 a 10, Linux e OSX. 

Informações sobre a instalação em cada sistema podem ser conseguidas diretamente no 

site oficial do Arduino – Arduino.cc - [11] visitando a seção GettingStarted dedicada a 

iniciantes. 

Depois de baixar o arquivo adequado para o seu sistema operacional, 

descompacte-o, salve em uma pasta conhecida (meus documentos por exemplo) e abra, 

então conecte seu Arduino ao PC. Ele sempre tenta instalar o novo hardware sozinho, 

mas não conseguirá instalar o Arduino e uma mensagem de falha será dada. Não se 

preocupe, sempre acontece. Agora verifique se um pequeno LED verde (PWR) acende 

indicando que a placa está energizada. Agora siga o caminho: painel de 

controle>Sistema>Sistema e segurança>sistema>gerenciador de dispositivos. [11] 

Na lista mostrada no gerenciador de dispositivos deverá aparecer o Arduino com 

um ponto de exclamação sobre ele para indicar a instalação mal sucedida, então clique 

com o botão direito do mouse sobre Arduino UNO e clique em Atualizar driver. Então 

escolha “Procurar software de driver no computador” e, em seguida, Procurar. Na nova 

janela procure a pasta Arduino que você baixou da internet e, dentro dela abra pasta 

Drivers, clique em ok e Avançar. O “Windows” iniciará a instalação e logo abrirá uma 

janela de segurança. Não há riscos aqui, portanto clique em “Instalar driver mesmo 

assim”. [11] 

Pronto, espera-se ver uma janela que indica o sucesso da atualização. Feche esta 

janela e teste seu IDE clicando duas vezes sobre o ícone do Arduino ( ) dentro da mesma 

pasta que baixou. 

Se quiser ver seu Arduino “fazer algo” logo, teste vê-lo piscar um LED interno 

- que fica bem ao lado do pino 13 - com a ordem que você dá em programação. Vá até o 

botão arquivos, no canto superior esquerdo e então siga exemplos>basics>blink. Mande 

compilar no botão verificar ( ), na mesma posição na tela, para que ele verifique se 

compreende todas as instruções, ele deverá dar algumas informações como porcentagem 

de bytes usados relativamente ao máximo suportado e espaço da memória requerida no 

armazenamento das variáveis, caso não existam erros de interpretação do código. Estas 

informações poderiam ser úteis caso o código fosse extenso o suficiente para exceder o 

limite da memória e o programador precisasse modifica-lo até ser suportado. 
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Ao lado do botão verificar tem o botão carregar ( ), clicando nele o código será 

enviado para dentro da memória da placa Arduino. Uma vez feito isso, ele será capaz de 

seguir as orientações contidas no programa estando ligado ao computador ou não, desde 

que esteja energizado de alguma forma (com tensão entre 7 V e 12 V). No código a 

palavra delay significa “espere a quantidade de tempo a seguir, medido em 

milissegundos”. Altere-os a seu gosto e carregue novamente para ver o que acontece ao 

LED. [11] 

 

Projetos para iniciantes 

Espera-se nessa seção dar ao professor que nunca teve contato com programação, 

condições de familiarizar-se com a programação do Arduino para que ele fique seguro 

para seguir rumo a projetos mais complexos. Se você conhece outras linguagens de 

programação pode pular a leitura para próxima seção. Ela versará sobre a construção do 

produto educacional utilizados nesta proposta. Depois destas apresentações e da leitura 

de algumas referências, espera-se que o professor que queira reproduzir o equipamento 

consiga desenvolver até mesmo projetos de própria autoria. 

Para montagem dos experimentos a seguir escolha uma mesa limpa e 

preferencialmente não metálica pois isso pode causar algum curto na base da placa. Todos 

os materiais serão listados embora multímetro, serra, alicate e “jumpers” (fios) de 

comprimentos diferentes e uma matriz de contato sejam quase sempre necessários. 

Obviamente você precisará em todos os projetos de um computador, uma placa arduino 

e cabo USB para conexão com o computador. 

Antes de começar a descrever estes projetos introdutórios quero ressaltar que a 

construção destes mesmos projetos pode ser realizada com uso de códigos diferentes e 

por vezes muito menores, mas certamente mais difíceis de serem acompanhados por um 

leigo. Também foi incrementado com grande quantidade de comandos simples para que 

o leitor entenda a capacidade de criar coisas legais com a placa Arduino mesmo sem 

conhecimento profundo na área. Não se assustem com o tamanho do código. Depois de 

explicado ele lhe parecerá muito simples. 
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Pisca-pisca simples com Arduino 

 

Este projeto cria um pequeno pisca-pisca que pode piscar leds em sequência ou 

aleatoriamente. 

Serão necessários para este projeto: 

• 10 leds; 

• 01 resistor de 100hom; 

Conecte todos os leds em uma protoboard com o terminal negativo de todos eles 

ligados ao barramento do terra da protoboard e o resistor de 100hom em série a eles para, 

então, conectar ao terra do Arduino (gnd). Feito isso, use fios (jumpers) para conectar 

cada um dos pinos positivos dos leds em um pino Arduino. Ligue-os seguindo a ordem 

do primeiro led no pino 1 até o último led no pino 10. Veja a Figura A8. 

 

Figura A8 – Esquema de ligação do projeto de pisca-pisca 
 

Feito isso basta digitar o código a seguir em sua IDE, perceba trechos que vem 

após duas barras (//), são comentários ignorados pelo Arduino e servem para o usuário 

entender melhor o código. Programadores costumam usar pequenos lembretes em seus 

códigos para lembrarem no futuro o que ordenaram, aqui este recurso foi usado em 

abundancia para melhorar o entendimento do iniciante: 

 

// Código para pisca-pisca 

// Não há declaração de variáveis 
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void setup()   // Inicializa portas como saida/entrada 

{ 

pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); 

pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); 

pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); 

} 

void loop() // Conjunto de ações que serão repetidos enquanto houver energia 

{ 

for (int i = 0; i < 20; i++) // Ações que serão executadas caso a condição lógica ser verdadeira. 

{ 

digitalWrite(random(1, 11), HIGH); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 11 para ligar. 

// A função random recebe como parâmetro um valor mínimo (1) e um máximo (11) para 

// delimitar um intervalo no qual serão selecionados valores aleatoriamente, mas incluindo o 

// valor mínimo e excluindo o máximo. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo8 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), LOW); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 11 para desligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), HIGH); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 11 para ligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), HIGH); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 11 para ligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), LOW); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 10 para desligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), HIGH); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 10 para ligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), LOW); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 10 para desligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), HIGH); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 10 para desligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), LOW); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 10 para desligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), HIGH); // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 10 para ligar. 

delay(random(50, 200);              // Espera um tempo5 antes de seguir. 

digitalWrite(random(1, 11), LOW);  // Escolhe uma porta aleatória entre 1 e 10 para desligar. 

delay(random(50, 200));            // Espera um tempo5 antes de seguir. 

} 

digitalWrite(1, LOW); digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(4, LOW); 

digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, LOW); digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(8, LOW); 

digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, LOW); // Apaga cada um dos leds 

delay(1000); // Espera 1 s antes de recomeçar executando acendimentos aleatórios novamente 

                                                 

8 Tempo aleatório entre 50 ms (inclusive) e 200 ms (exclusive). 
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for (int j = 0; j < 10; j++) // condição lógica que faz repetir ciclo de vai e vém 10 vezes 

  { 

for (int x = 1; x < 11; x++) // condição lógica que acende leds sequencialmente em determinado 

//sentido 

 { 

  digitalWrite(x, HIGH); 

  delay(20); 

  digitalWrite(x - 1, LOW); 

  delay(30); 

 } 

digitalWrite(10, LOW); // Apaga o ultimo led deste sentido 

for (int x = 10; x > 0; x--) // condição lógica que acende leds sequencialmente em sentido oposto 

{ 

 digitalWrite(x, HIGH); 

 delay(20); 

 digitalWrite(x + 1, LOW); 

 delay(30); 

} 

} 

digitalWrite(1, LOW); // Apaga o ultimo led desde sentido 

delay(1); // Aguarda 1 s antes de recomeçar acendimentos aleatórios. 

} 

 

Se não houverem enganos ou dispositivos defeituosos você verá os leds 

acendendo e apagando aleatoriamente por alguns instantes e depois eles acenderão um a 

um, sequencialmente de um lado a outro até chegar no fim e, então, seguirão em sentido 

contrário. 

Todos os códigos de programação contém void setup e void loop. O void setup é usado 

sempre para inicializar coisas (como a forma que o Arduino envia informações pra fora 

dele) ou para definir pinos como sendo uma saída (OUTPUT) ou entrada (INPUT) de dados, isto 

é, define que o pino será usado para enviar uma informação para fora do Arduino ou para 

“importar” uma informação de um sensor ou botão. Essas funções sempre precisam ser 

seguidas de um par de parêntesis. Já em outras funções que abrigam um conjunto de 

taferas, tal como a função for, if ou while, uma chave aberta ({) indica o início das tarefas 

que estão dentro delas e uma chave fechada (}) marca o fim. Veja o código mais uma vez 

e repare isso. Sempre que tiver dúvidas sobre como escrever uma nova função, pesquise 

no site: arduino.cc [22]. Existem várias descrições e exemplos de sintaxe para cada função 

Arduino. 
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Em nosso exemplo o void setup aparece a função pinMode. Ela é usada para 

configurar um pino do Arduino como uma saída e tem a seguinte estrutura de escrita: 

pinMode (número do pino, OUTPUT/INPUT). Exemplo: pinMode(3, OUTPUT); 

Muitas vezes é possível que o número do pino seja armazenado por uma variável 

(a exemplo da variável led) e esta, por sua vez, seja colocada como primeiro argumento 

na função pinMode. Exemplo: pinMode(led, OUTPUT);. 

No pisca-pisca, depois que todos os pinos foram definidos como saída, o void setup 

acaba e começa o voi loop (que integra o conjunto de tarefas que serão realizadas enquanto 

o Arduino se mantiver energizado). Assim que o loop começa vemos o comando for (int i 

= 0; i < 20; i++). Um for é comumente traduzido como “para” e poderíamos ler esse conjunto 

de regras como: 

1- i é uma variável do tipo inteiro (que guarda apenas números inteiros). Isso 

foi afirmado quando se escreveu: “int i”. 

2- i começa com o valor 0. Isso foi afirmado quando se escreveu: “i = 0”. 

3- i pode assumir qualquer valor menor que 20 (logo o maior valor de i é 19). 

Isso foi afirmado quando se escreveu: “i < 20”. 

4- Por fim, i será incrementado de uma unidade sempre que o bloco de 

atividades terminar e retornar ao cabeçalho. Isso foi afirmado quando se escreveu: i++. Na 

programação Arduino, essa escrita equivale a x = x+1. 

Agora veja que a declaração da variável i foi feita no início do comando for, ela 

é chamada de variável local pois tem validade apenas enquanto durar a execução do for 

e a declaração vem seguida da atribuição do valor 0 à variável recém declarada. Um for 

sempre segue o modelo: 

for (condição inicial; condição verificada; incremento) {tarefas que deverão ser 

repetidas}. 

Tenham sempre cuidado com laços que precisam ser executados um número 

especifico de vezes, pois o limite deles nem sempre deixa muito claro ao programador 

iniciante quantas vezes será executado.  

Perceba ainda que o valor de i poderia diminuir usando i-- ou seu equivalente x = 

x – 1. Bem como poderia ser aumentado/diminuído de outros valores que não o 1. Poderia 

acontecer de você julgar necessário o uso de x = x + 3, por exemplo. Por sinal, gostaria de 

pedir ao leitor interessado em entender programação Arduino que realizasse essa 
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alteração no código do pisca-pisca em cada um dos laços de for e observasse a diferença 

causada nos leds. 

Agora vamos ao comentário sobre o bloco de código contido dentro do for. Veja-

o: 

1. digitalWrite(random(1, 10), HIGH); 

2. delay(random(50, 200)); 

3. digitalWrite(random(1, 10), LOW); 

4. delay(random(50, 200)); 

5. digitalWrite(random(1, 10), HIGH); 

6. delay(random(50, 200)); 

7. digitalWrite(random(1, 10), HIGH); 

8. delay(random(50, 200)); 

9. digitalWrite(random(1, 10), LOW); 

10. delay(random(50, 200)); 

11. digitalWrite(random(1, 11), HIGH); 

12. delay(random(50, 200)); 

13. digitalWrite(random(1, 11), LOW); 

14. delay(random(50, 200)); 

15. digitalWrite(random(1, 11), HIGH); 

16. delay(random(50, 200)); 

17. digitalWrite(random(1, 11), LOW); 

18. delay(random(50, 200)); 

19. digitalWrite(random(1, 11), HIGH); 

20. delay(random(300)); 

21. digitalWrite(random(1, 11), LOW); 

22. delay(random(50, 200)); 

 

Essas são as tarefas que serão repetidas por 20 vezes. Vejamos o que elas 

ordenam: na linha 1 deste bloco aparece escrito um comando muito comum: 

“digitalWrite”. Ele sempre é escrito na forma: digitalWrite (numero, HIGH/LOW);, isto é, sempre 

usa dois argumentos, sendo o primeiro um número ou uma variável que armazena um 

número e uma ordem que será enviada ao pino indicado pelo número/variável. A ordem 

pode ser HIGH que significa: ligue uma tensão de 5 Volts. Ou pode ser LOW que significa 

na interpretação do Arduino: mantenha o pino indicado com 0 Volts. Essa ordem é muito 

útil para ligar leds ou outros dispositivos que necessitem de 5 V e uma baixa corrente (até 

500mA). 

Dentro da função digitalWrite tem uma outra função do Arduino: random(min, max). 

Ela sempre retorna valores aleatórios (ou quase aleatórios), para tal podem ser usados um 
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ou dois argumentos. Se colocar apenas um número dentro dos parêntesis ele será o valor 

máximo que a função random poderá retornar, se colocarmos dois valores o primeiro 

representa o valor mínimo e o segundo o valor máximo (sem incluir o próprio valor). É 

claro que cada um dos números compreendidos entre o valor min e máximo tem 

praticamente mesma chance de aparecerem. 

No pisca-pisca acima essa função faz com que a escolha do led a ser aceso seja 

aleatória. Por exemplo, uma linha escrita como digitalWrite(random(1, 11), HIGH) pode ligar 5 V 

em qualquer um dos pinos de 1 a 10 (já que a função retorna qualquer valor entre 1 e 11 

incluindo o valor 1 e excluindo o valor 11). Depois a mesma função aparece entre duas 

tarefas de acender um led e apagar algum outro aleatoriamente como nas linhas 1 a 5. 

Veja que entre nas linhas 1 e 3 há um intervalo de duração aleatória. Dentro da 

função random há dois argumentos indicando que o tempo mínimo de transição e de 50 

ms evitando assim que os leds acendam ou apaguem muito rápido. Deixei os dois últimos 

comandos com a possibilidade de ocorrer uma transição mais rápida ou mais lenta que 

nos demais em algum momento. Teste aumentar e diminuir todos esses delays e veja o 

efeito no seu pisca-pisca. 

 

Comparando luminosidades 

 

É possível montar um sensor de luz portátil para que, em presença de luz, emita 

bips em intervalos diferentes em ausência de luz e mais frequentes com o aumento da 

luminosidade. 

Para tal será necessário: 

 01 fotodiodo; 

 Resistor de 10 k Ω; 

 Emissor de som*. 

O emissor de som pode ser encontrado em vários locais: alto-falantes de 

pequenos rádios a pilha, piezoeléctricos encontrados em twitters de som automotivo (de 

baixa potência). 

Ligue o LDR e o resistor em série em uma matriz de contato. Um dos terminais 

será conectado ao 0 V (grn) e o outro ao 5 V. Entre eles você deverá conectar um fio 

ligado ao pino analógico 5. Dessa forma o sinal no pino analógico é uma fração da tensão 

total no circuito, uma fração de 5V.  
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Figura A9  - Conceito de divisor de tensão. 

 
Na Figura A9, R1 representa o LDR e R2 representa o resistor divisor de tensão. 

Sugerimos 10 kΩ, teste outros valores e veja o que acontece. Usar um multímetro entre 

resistor e LDR pode ajudar a entender como a tensão se divide entre os dois. Outro fator 

importante a entender é que é possível ligar em polaridade inversa, isto é, ligar o LDR no 

ground. 

Feita essa ligação, digite o código abaixo e carregue na placa. Veja o que 

acontece quando o LDR é exposto a luz e quando está no escuro.  

 

int pinoFalante = 2;  

int pinoLDR = 5;  

int nivelLDR = 0; 

void setup()  

{ } 

void loop() { 

nivelLDR = analogRead(pinoLDR); 

noTone(pinoFalante); 

delay(nivelLDR); 

tone(pinoFalante,2000); 

delay(nivelLDR);} 
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Apêndice B – Construção de hardware 

Aqui serão listados todos os itens eletrônicos, componentes mecânicos, ligação 

de fios, cortes em caixas de proteção e respectivos custos para fabricação física do 

equipamento esquematizado na figura A1. 

 

Figura B1 – arranjo espacial de lasers, sensores e central Arduino relativo ao movimento em análise. 

 

Um sensor de presença (constituído por um laser e um fotodiodo) é semelhante 

ao já empregado em práticas laboratoriais de nível superior, no entanto seu uso aqui é 

distinto do proposto em universidades. Lá, sensores costumam ser usados para medir 

movimentos de objetos sobre trilhos de ar ou em queda livre. O presente trabalho se 

propõe a medir velocidades veiculares (de até 100 km/h). 

Abaixo está a descrição de montagem por unidade. Mas o equipamento pode ser 

usado com dois módulos sensores e dois lasers ou com (até) cinco módulos laser e 

sensores. Vide explicado no Apêndice C. 
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Construção de módulo laser 

 

Figura B2 - Módulo laser pronto. 

 

Para confecção de um módulo é necessário os seguintes materiais: 

 01 Sarrafo de alumínio (10cm x 5cm x 2,5cm) – R$1,50; 

 02 Tampas para sarrafo (5cm x 2,5cm) – R$4,00; 

 03 Pés ajustáveis – R$7,50; 

 01 Botão On/off – R$2,00; 

 01 Bateria 9v – R$8,00; 

 01 Cano PVC ½” (2,5 cm) – R$0,10; 

 1 Laser (5 V e 5mw) – R$6,00. 

Os gastos acima são aproximados e, em alguns casos não é possível comprar a 

quantidade especificada (como, sarrafo de 10 cm, ou cano de 2,5 cm de comprimento). 

Quando a necessidade é tão pequena, lojas especializadas ou profissionais da área 

entregam de graça estes itens, mas o preço listado é aquele obtido quando se compra o 

mínimo e divide-se pela porção gasta na fabricação de uma peça. Somando os valores 

descritos chega-se ao custo de módulo laser: Cml = R$29,60. 

O laser utilizado é encontrado à venda pela internet e em algumas eletrônicas. 

Na cor vermelha – de 530 nm – e potência 5 mW, tensão nominal 5 V. Para alimenta-lo 

sem uso de eliminadores ou fontes externas de energia, baterias de 9 V se mostraram uma 

boa solução. Mas para isso é necessário montar um circuito que reduz a tensão da bateria 

para 5 V ou o laser queimaria. 

O circuito elétrico de ligação do laser usa um regulador de tensão de 

especificação 78l05 ou 7805 (este suporta correntes maiores, até 1 A). O custo deste 

último é mais alto, custa um pouco mais e, aparentemente, consome mais energia em seu 

funcionamento. Sendo assim, a preferência deve ser para o 78l05. A função de cada 

terminal elétrico dele pode ser vista na Figura B3. 
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a)     b)  

Figura B3 – a) regulador de tensão 78l05. b) função de cada terminal elétrico do componente e detalhe 

do chanfro para localização correta. 

 

O esquema do circuito montado é descrito na Figura B4: comecemos pelo 

terminal esquerdo do 78l05. Ele é chamado de entrada de tensão e será conectado ao 

terminal positivo da bateria 9 V, antes de conecta-lo a bateria, ele deverá passar pela 

chave (para essa ligação você deverá soldar um pedaço de fio na entrada do 78l05 e a 

extremidade deste pedaço será soldada em um dos terminais laterais do botão liga/desliga. 

No terminal central do botão solde um outro pedação de fio e a extremidade ainda livre 

será conectado a dois componentes: este fio deve passar pela chave de contato, ou seja, 

corte-o e ligue uma das extremidades ao terminal central da chave liga/desliga e a outra 

extremidade do fio ao terminal lateral de modo que o terminal da esquerda do controlador 

será conectado a um dos pinos laterais da chave e o pino central da chave será ligado aos 

9 V. Já o terminal central é chamado neutro ou ground, este terminal será ligado ao 

terminal negativo da bateria 9 V e também ao terminal negativo do laser – é, portanto, 

um terminal comum à bateria e ao laser. Já o terceiro terminal do regulador de tensão será 

a saída de tensão já rebaixada para +5 V e deve, ser ligado ao terminal positivo do laser. 

 

 

Figura B4 – esquema de circuito elétrico para ligar laser. Os números representam 1 – bateria 9 V. 2 – 

chave liga/desliga. 3 – regulador de tensão 78l05. 4 – laser. 
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Este circuito deve ficar protegido por alguma caixa que contenha todas as partes 

de modo a garantir durabilidade e o usuário tenha acesso apenas ao botão de liga/desliga. 

Para tal, foi usado sarrafos de alumínio (usados em portões) com comprimento 

de 10 cm como encapsulamento. Assim cada pedaço usado na construção do módulo laser 

tem as dimensões mostradas na Figura B5. 

 

 
Figura B5 - Dimensões do sarrafo para laser 

 

Nesta caixa, serão fixados pés ajustáveis que ajudarão no alinhamento do laser 

na direção desejada. Para furos que acomodarão os pés aconselha-se uma distância do 

centro do furo até a borda de 1,5 cm e broca 10 mm (pode ser substituída por broca de 

3/8 polegadas). Já para o furo que acomodará o botão usamos broca de 7 mm (pode ser 

substituída por broca broca de 1/4 polegadas) e pode ser feito no mesmo lado em que 

ficarão os pés (embaixo) ou no lado superior da caixa. O sarrafo com furos pode ser visto 

na Figura B6. 

 

a)     b)   

Foto B6 – a) Sarrafo com furos para pés ajustáveis e botão liga/desliga. 

Por vezes a fixação dos pés ajustáveis não é direta, mas requer retirar uma 

pequena farpa na base de cada porca de fixação na posição indicada na Figura B7 em 

todos os lados para que, ao ser encaixada no furo, não mais escape. 
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Figura B7 – Posição indicada para efetuar pequeno corte e retirar farpa. 

 

Para fechar as extremidades usamos tampas plásticas próprias dos sarrafos 

mostradas na Figura B8. 

 
Figura B8- tampa plástica para sarrafo. 

 
A tampa dianteira deverá ser furada com auxílio de chave de fenda ou furadeira 

de modo que permita a passagem da luz laser. Em caso de usar furadeira, broca de ¼” é 

recomendada. 

Para fixação do laser no interior da caixa metálica usamos um pedaço de cano 

PVC cortado com mesmo tamanho da altura de nossa caixa de alumínio (2,5 cm) com um 

furo no meio com mesma bitola do laser (6 mm), usamos broca de 3/16” polegadas para 

isso.  

a)    b)   
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c)  

Figura B9 – a) Cano com furo. b) Cano com laser. c) Sarrafo com laser encaixado e com botão de ligar. 
 

Dentro do próprio cano (Figura A9a) fixou-se o regulador de tensão 78l05 e o 

laser (Figura B9b). Os fios que alimentarão o circuito (positivo e negativo que serão 

ligados à bateria) devem sair do cano pela lateral (através de um furo) ou mesmo por 

baixo do cano (entre cano e alumínio), nesse caso o cano deverá ser lixado em um ponto 

até criar uma cava. Feito isso, o cano pode ser inserido forçosamente na caixa e não mais 

sair devido ao atrito com sarrafo, sustentando assim o laser no meio da carcaça de 

alumínio. Figura B9c. 

Cole as tampas para não abrirem sozinhas. Em nosso projeto foi usada a cola 

instantânea. Mas cola quente ou de silicone conseguem bons resultados. 

O cano e a caixa de alumínio garantem boa proteção aos componentes mais 

sensíveis a choques e umidade: é proteção suficiente durante o transporte às escolas. 
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Construção de módulo sensor 
 

 
Figura B10 - Módulo sensor fotodiodo. 

 
Para confecção de um sensor (Figura B10) são necessários os seguintes 

materiais: 

• Sarrafo de alumínio (10cm x 5cm x 2,5cm) – -R$1,50; 

• 01 Fotodiodo – -R$0,20; 

• 01 Plugue banana macho vermelho – R$2,00; 

• 01 Plugue banana macho preto – R$2,00; 

• 02 Plugues banana fêmea vermelhos – R4,00; 

• 02 Plugues banana fêmea pretos – R4,00; 

• 03 Pés ajustáveis – R$7,50; 

• 02 Tampas para sarrafo; – R$4,00; 

• 01 Isopor de dimensões 1,0 cm de espessura e tamanho 5,1 cm x 2,6 cm – 

R$0,05; 

• 03 Metros de fio fino – R$2,70; 

Novamente é possível obter alguns destes itens gratuitamente com lojas ou 

profissionais adequados, mas o preço proporcional ao preço comercial foi citado. 

Somando-os conclui-se o custo de construção de um módulo sensor é: Cms = R$27,95. 

Primeiro corte um pedaço de isopor que encaixe dentro do sarrafo de modo 

apertado (5,1cm x 2,6cm). Solde um pedaço de fio de aproximadamente 10 cm em cada 

terminal do fotodiodo e em seguida passe-os atravessando o isopor de modo que o 

fotodiodo fique em seu centro de acordo com a Figura B11a. Na extremidade de cada fio, 
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será conectado um terminal banana fêmea. O terminal preto deve ser conectado ao 

terminal negativo do fotodiodo (identifica-se o terminal negativo do fotodiodo 

acompanhando-o até o interior do encapsulamento e verificando que ele é mais largo que 

o outro como na Figura B11b). 

a)   b)   c)  

d)   e)  

Figura B11 - a) Detalhe interno do fotodiodo. b) tampa de sarrafo com furos. c) Isopor com fotodiodo. 

d) terminais elétricos e tampa de sarrafo. e) Papel celofane vermelho no interior da tampa. 

 

Agora devem ser feitos dois furos em uma das tampas de sarrafo (Figura B11b) 

para que os terminais banana fêmea sejam acoplados (Figura B11c e (Figura B11d) e 

outra tampa é furada apenas no meio para ficar na frente do sensor. Nessa tampa deverá 

ser colocado de uma a três camadas de papel celofane na cor vermelha (mesma cor do 

laser utilizado) para que bloqueie a passagem de outras cores. Essa tampa já tampando a 

caixa é mostrada na Figura B11d. Desse modo a iluminação ambiente terá influência 

reduzida. 

Para cada módulo sensor construído devem ser construídos dois cabos para sua 

conexão à central Arduino. Assim, corte o fio ao meio (formando dois pedaços de 1,5 m), 

desencape as pontas e, em um deles fixe os plugues banana macho vermelho, no outro 

um plugue banana macho preto.  
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Construção da Central Arduino 
 

 

Figura B12 – Central Arduino com Display LCD e dois sensores conectados 

 

Material necessário: 

 Placa Arduino – R$60,00; 

 Sarrafo (10cm x 7,5cm x 3,8cm) – R$1,50; 

 05 resistores de 10kΩ – R$1,00; 

 01 Placa de circuitos – R$2,00; 

 02 Placas acrílicas (7,5cm x 3,5cm) – R$0,50; 

 01 plugue banana fêmea preto – R$2,00; 

 05 plugue banana femea vermelho – R$10,00; 

 Tela LCD do celular Nokia 5110 adaptado ao uso no Arduino9 - R$10,00. 

 

O custo da central Arduino (CcA) é obtido com a soma dos valores dos 

componentes: CcA = R$87,00. 

Os sensores serão conectados ao Arduino por meio de um circuito elétrico 

descrito de modo análogo ao mostrado na Figura B12, é o conceito já visto de resistor 

divisor de tensão. Cada fotodiodo será ligado em série a um resistor e o valor da queda 

de tensão sobre ele será medido o resistor e o ground (gnd). 

 

                                                 

9 Embora não obrigatório, é recomendado que seja instalado uma tela de LCD para mostrar dados 

sem necessidade de computadores no momento das medidas. 
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Figura B13 – Divisor de tensão. 

 

No esquema R1 e R2 são resistores quaisquer. Veja que a tensão entre o sinal (S) 

e o ground não será mais 5 V, mas fração disso. Essa é a intensão da montagem. 

Recomenda-se que o resistor R1 tenha resistência de 10 kΩ e o resistor R2 seja substituído 

por um fotodiodo. 

O fotodiodo apresenta polaridade e deve ser conectado com polarização inversa, 

isto é, o terminal positivo ligado ao ground.  

Recomenda-se o uso de uma placa de circuitos, pois é necessário um resistor 

para cada sensor utilizado. É possível montar o circuito com dois sensores, caso em que 

será necessário apenas dois resistores, mas será descrito a construção de central Arduino 

capaz de monitorar cinco sensores simultaneamente. 

A montagem deve conter 5 resistores ligados ao 5 V e o outro terminal ligado 

em comum às portas analógicas A1 a A5 e a um terminal banana fêmea vermelho, 

respectivamente. O esquema pode ser visto na Figura B14 e na Figura B14d pode ser vista 

a foto da ligação. Para entender melhor o esquema de ligação perceba que existem apenas 

dois fios que partem de cada fotodiodo, assim eles podem se afastar quanto se queira do 

resto do circuito, desde que ligados a dois fios. Essa conexão é feita por cabos na saída 

da Central Arduino e na saída do módulo sensor. Lembre-se ainda que depois de montado, 

é necessário saber a qual porta analógica corresponde cada terminal banana, assim é 

conveniente tomar uma ordem no momento de fixar plugues fêmea do modo visto na 

figura B15d em que o terminal preto é o ground e os vizinhos (vermelhos) são os terminais 

de leitura dos terminais analógicos em ordem crescente (de A1 a A5). 
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Figura B14 - Circuito de ligação dos fotodiodos e das portas analógicas A1 a A5 ao Arduino. 

Feito isso, um fio deverá ser ligado ao ground e a um terminal banana preto. 

Todos estes terminais tipo banana são fixados em uma tampa acrílica 

previamente furada para receber 6 plugues e ter abertura para alimentação auxiliar e USB 

(Figura B15a) e esta será fixada em uma base que encaixe no sarrafo vide Figura B16b e 

B16c. 

a) b) c)  
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d)  

Figura B15 - a tampa frontal acrílica com furos para conexões. b) Tampa frontal no sarrafo. c) Base 

com plugues e fios nos terminais banana. d) toda ligação concluída na base. 

Depois de caixa montada é hora de conectar o display LCD Nokia 5110 (Figura 

B16). Para conectar os fios do seguinte modo: 

 Pino 8 do Arduino ligado ao pino Serial clock out (SCLK) do display; 

 Pino 9 do Arduino ligado ao pino Serial data out (DIN) do display; 

 Pin 10 do Arduino ligado ao pino Data Command select (DC) do display; 

 Pino 11 do Arduino ligado ao pino Chip select (CE) do display; 

 Pino 12 do Arduino ligado ao pino Reset (RST) do display; 

 Gnd do Arduino ligado ao pino Gnd do display; 

 5 V do Arduino ligado ao pino Vcc do display. 
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Figura B16 – Tela LCD Nokia 5110 e seus terminais elétricos. 

 

Este display pode ficar fixo em um pedaço de outro sarrafo com recorte ao centro 

como na figura A15 que ilustra a Central finalizada. 

Custo do equipamento 
Para obter o custo total de um equipamento “resumido”, isto é, com dois sensores 

(Ct2) usaremos a equação abaixo, lembrando que Cms é custo de cada módulo sensor, Cml 

é custo de cada módulo laser e CcA é o custo da Central Arduino: 

𝐶𝑡2 = 2𝐶𝑚𝑠 + 2𝐶𝑚𝑙 + 𝐶𝑐𝐴 

𝐶𝑡2 = 2 ∗ 𝑅$ 27,95 + 2 ∗ 𝑅$ 29,60 + 𝑅$ 87,00 

𝐶𝑡2 = 𝑅$ 289,10 

Se quisermos obter o custo total de um equipamento como proposto (cinco 

sensores) temos: 

𝐶𝑡2 = 5𝐶𝑚𝑠 + 5𝐶𝑚𝑙 + 𝐶𝑐𝐴 

𝐶𝑡2 = 5 ∗ 𝑅$ 27,95 + 5 ∗ 𝑅$ 29,60 + 𝑅$ 87,00 

𝐶𝑡2 = 𝑅$ 374,75 
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Apêndice C – Códigos de programação 

Três códigos de programação diferentes foram produzidos. Estes são os códigos 

que governam ações do Arduino internamente. Devem ser escritos na IDE depois de 

instalado no computador de acordo com o apêndice A, subsecção Instalação do software 

de desenvolvimento. 

Os três códigos serão chamados de Código Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 3. 

Os códigos Tipo 1 e 3 usam exatamente o mesmo hardware, isto é, usam dois 

módulos laser e dois módulos fotodiodo. Apenas o código de programação do Tipo 2 usa 

uma quantidade de sensores variável. É possível usar de dois a cinco módulos fotodiodo 

(e, portanto de dois a cinco lasers). Somente o código do Tipo 3 prescinde do uso de um 

computador no momento da medida. 

Veja que os códigos contém vários comentários, é necessário ter o cuidado de 

deixar os comentários numa mesma linha (para que fiquem à frente das duas barras que 

indicam comentário. Se assim não for, o Arduino não entenderá o comando recebido (por 

engano) e retornará erro de programação. 

 

Código tipo 1 – fornece tempo e sinal 
Neste código de programação o Arduino retorna três colunas de valores: tempo, 

sensor1 e sensor2 de modo contínuo. Sendo o instante de tempo medido em 

milissegundos e os valores de sensor1 e sensor2 sempre entre 1 e 1023 (capacidade do 

Arduino em particionar o sinal de tensão medido). Esta medida não mede resistência 

elétrica, nem luminosidade, mas sim níveis de um sinal de tensão onde 1023 representa 

leitura de tensão 5V e 0 significa tensão 0 V. Estes valores são valores relacionados à 

luminosidade, quanto maior for o número apresentado menos luz o sensor está recebendo. 

Como a leitura e escrita ocorrem sequencialmente, não é viável acrescentar mais 

sensores (em outras colunas) devido ao tempo gasto na escrita de valores através da porta 

serial. 

Para usar este modo digite o código abaixo no IDE e carregue. Tudo o que vier 

após duas barras (//) não tem função dentro do código. Serve apenas para o usuário 

entender melhor o que cada linha significa. 

// Código Tipo 1 – Fornece instante de tempo e níveis de sensores fotodiodos 

// Use apenas dois sensores    

 int sinal1 = 0;  int sinal2 = 0;  // Declaração de variáveis 

void setup() {         // Destinado a inicialização de comunicações ou criação de funções 
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    Serial.begin(9600); // Inicia comunicação Serial 

    Serial.flush(); // Limpa informações da Serial para evitar que informações do ultimo uso 

sejam enviadas 

}  

void loop()  // void loop é o conjunto de ações que serão repetidos enquanto houver energia na 

placa 

{ 

sinal1 = analogRead(A1); sinal2 = analogRead(A2); // Leitura dos dois canais e armazenamento 

nas variáveis 

t = millis();  // Armazenamento, dentro da variável t, do instante da execução desta linha 

fornecido pela função millis 

Serial.print (t); Serial.print (" "); // Escreve na janela Serial o valor de t seguido de um espaço. 

Serial.print (sinal1);  Serial.print (" "); Serial.println (sinal2); // Escreve na janela Serial os 

valores que as variáveis sinal1 e sinal2 guardam com espaço entre eles. Feito isso passa a linha seguinte com o 

acréscimo de “ln” na função Serial.print 

} 

 

O resultado na janela Serial é a exibição de três colunas com valores rapidamente 

atualizados semelhante à figura C1. 

 

Figura C1 – Aparência da medida coletada com uso do código Tipo 1. 

A apresentação de valores em colunas ocorre independentemente da conexão 

dos sensores, para ver como tratar estes valores e obter o valor da velocidade passe ao 

apêndice D. 
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Código tipo 2 – fornece tempos indexados a cada sensor 
Agora será apresentado outro código de programação que usa uma estratégia 

diferente: retorna ao usuário o instante de tempo indexado ao sensor sempre que este for 

bloqueado, caso não seja bloqueado não retorna nada ao usuário. Esta lógica, aliada à 

programação com uso da função timer.one faz a escrita do estado do fotodiodo pelo Arduino 

não atrapalhar a leitura realizando, portanto, essas duas atividades a contento. Este ganho 

possibilita a utilização de até cinco sensores simultaneamente, o que pode ser muito útil 

em caso de construção de um gráfico de posição e tempo do móvel, em especial em 

análises de arrancadas de pessoas correndo. 

Para o código abaixo é necessário instalar uma biblioteca na IDE. Esta biblioteca 

está escrita por completo no ANEXO, mas pode ser encontrada disponível na internet sob 

título “timer.one”. 

Para instalar a biblioteca da internet, abra a IDE, clique sobre o nome sketch e 

em seguida adicionar biblioteca. Procure pelo nome da biblioteca e clique sobre ela. A 

linha de programação: #include <TimerOne.h> deverá aparecer. 

Uma vez incluída a biblioteca, digite o código:   

  // Código Tipo 2 – Fornece instantes nos quais os sensores indicados foram bloqueados 

 // Use de 2 a 5 sensores  

  int sinal0 = 0;  int sinal1 = 0;      // Declara variáveis onde serão armazenados estados dos  

  int sinal2 = 0;  int sinal3 = 0;     // sensores    

  int sinal4 = 0;  int corte = 800; 

void setup() {                                // Inicialização 

    Serial.begin(9600); 

    Serial.flush(); 

    Timer1.initialize(750);               //informa o período de cada interrupção do loop principal. 

    Timer1.attachInterrupt(medidaUpdate); // Nomeia a função de interrupção como 

“medidaUpdate” que causa uma interrupção ao loop principal executa tarefa posteriormente explicada e volta 

ao loop do ponto onde parou 

}     

void loop()     //Loop principal, será repetido enquanto houver energia na placa 

{ 

    if (sinal1 > 800){ // Compara o valor armazenado em sinal1 com 800, se o valor for maior                                

              //executa tarefa, ou seja se laser estiver bloqueado 

      Serial.print (millis()); // Escreve o intante deste bloqueio 

      Serial.println (" s1 "); // Escreve qual sensor foi bloqueado 

} 

       if (sinal2 > 800){  // Compara o valor armazenado em sinal1 com 800, se o valor for maior 
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      Serial.print (millis()); 

      Serial.println (" s2 ");} 

       if (sinal3 > 800){ // Compara o valor armazenado em sinal1 com 800, se o valor for maior 

      Serial.print (millis()); 

      Serial.println (" s3 ");} 

       if (sinal4 > 800){ // Compara o valor armazenado em sinal1 com 800, se o valor for maior 

      Serial.print (millis()); 

      Serial.println (" s4 ");}     

       if (sinal5 > 800){ // Compara o valor armazenado em sinal1 com 800, se o valor for maior 

      Serial.print (millis()); 

      Serial.println (" s5 ");} 

} 

void medidaUpdate(){ // Função de leitura do canais analógicos, isto é, manda ler estado de  

    //todos fotodiodos a cada 750 milissegundos 

  sinal1 = analogRead(A1);   sinal2 = analogRead(A2); 

  sinal3 = analogRead(A3)  sinal4 = analogRead(A4); 

  sinal5 = analogRead(A5);} 

 

Neste código, a janela Serial mostra valores aleatórios caso não existam 

fotodiodos conectados. Mas podem fornecer valores como mostrados abaixo depois de 

conectado aos sensores 

 

Figura C2– Aparência da medida coletada com uso do código Tipo 2. 
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Para saber como analisar os dados obtidos com este código de programação 

consulte Apêndice D. 

 

Código tipo 3 – fornece valores de velocidade 
Por fim, o código de programação Arduino que pode fornecer o valor da 

velocidade automaticamente. São exigidos exatamente dois sensores. 

Digite o código abaixo na IDE Arduino: 

 

// Código Tipo 3 – fornece valor de velocidade diretamente na janela Serial ou display Nokia 5110 

// Usa dois módulos sensore e dois lasers 

 

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_PCD8544.h> 

// Lembrete de como devem ser conectados os pinos do display Nokia 5110 ao Arduino: 

// pin 8 do Arduino - Serial clock out (SCLK) do display 

// pin 9 do Arduino - Serial data out (DIN) do display 

// pin 10 do Arduino - Data/Command select (DC) do display 

// pin 11 do Arduino -  Chip select (CE) do display 

// pin 12 do Arduino - Reset (RST) do display 

// Gnd do Arduino – Gnd do display 

// 5 V do Arduino – Vcc do display 

Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(8, 9, 10, 11, 12); 

   

  unsigned long t1 = 0;  unsigned long t2 = 0; // Declaração das variáveis t1 e t2 de forma a  

   //maximizer a capacidade de armazenar números grandes (unsigned long) 

  int Valor1 = 0;  int Valor2 = 0; // Declaração das variáveis que guardarão valor de nível  

   // dos fotodiodos 

unsigned long tempo = 0; // Declaração da variável que guardará o interval de tempo 

  unsigned long velocidade = 0; // Declaração da variável que guardará o valor da velocidade 

  const float distancia = 0.1; // Declaração da constante informada somente no momento da  

   // programação 

  int v;           // Declaração da variável v que servirá como parâmetro de comparação    

  void setup() // Inicialização 

  { 

  /* Dica: todo commando que inicia com “Serial” refere-se à comunicação com computador e 

todo comando que se inicia com “Display” refere-se a comunicaçaõ com a tela LCD Nokia 5110 */ 

   Serial.begin(9600); // Inicializa comunicação atravez da Janela Serial 

   Serial.flush();           // Limpa comunicação Serial a fim de evitar envio de informação anterior 

  display.begin(); // inicia comunicação atravez de display Nokia 5110 de 84 x 48 pixels 

  display.setContrast(60); // Ajusta a intensidade com que os pixels acendem 
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  display.display(); // mostra todos os dados enviados de uma vez 

  display.clearDisplay();   // limpa tudo que estiver impress na tela 

  display.setTextSize(1);   // Seleciona um tamanho de fonte para próximos textos enviados 

  display.setTextColor(BLACK); // Informa cor do texto a ser exibido (depende das configurações 

do LCD) 

  display.setCursor(27,0); // Posiciona o cursor onde começará a escrever o texto 

  display.println("RADAR"); // Espreve o texto RADAR, com início na posição indicada com 

tamanho 1 

  display.display(); // Mostra todos os textos enviado 

} 

  void loop()                 // Loop principal, será repetido enquanto houver energia na placa  

 { 

    Valor1 = analogRead(A1); // Lê a porta analógica 1, onde está fotodiodo 1 e guarda em Valor1 

    Valor2 = 0;                     // Garante que Valor2 seja menor que v ao tornar Valor2 zero 

    v = Valor1 + 40;              // Adiciona 40 a Valor 1 e guarda em v. v será valor de comparação 

    while ((Valor2) < v)       // Compara Valor2 com v, se Valor2 é maior v, então o laser foi  

              {        // bloqueado, sai somente quando Valor2 for maior que v 

     Valor2 = analogRead(A1); // Lê a porta analógica 1, onde está fotodiodo 1 e guarda em Valor1 

    } 

    t1 = millis();      // Guarda o instante em que saiu do while (porque laser foi bloqueado) 

    Valor1 = analogRead(A2); // Lê a porta analógica 1, onde está fotodiodo 1 e guarda em Valor1 

    Valor2 = 0;                      // Garante que Valor2 seja menor que v ao tornar Valor2 zero 

    v = Valor1 + 40;               // Adiciona 40 a Valor 1 e guarda em v. v será valor de comparação 

    while ((Valor2) < v)       // Compara Valor2 com v, se Valor2 é maior v, então o laser foi  

              {        // bloqueado, sai somente quando Valor2 for maior que v 

      Valor2 = analogRead(A2); // Lê a porta analógica 1, onde está fotodiodo 1 e guarda em Valor1 

    } 

    t2 = millis();// Guarda o instante em que saiu do while (porque segundo laser foi bloqueado) 

    tempo = t2 - t1; // Subtrai os instantes t2 e t1 para obter o intervalo de tempo da travessia 

    tempo = tempo/1000; // Converte o tempo medido em milissegundos para segundo 

    velocidade = (3.6*distancia/tempo);  /* Divide a distância entre feixes de laser (informado na 

declaração de variáveis) pelo tempo de travessia encontrando velocidade em m/s, então multiplica por 3,6 

para converter velocidade para km/h */ 

    display.clearDisplay(); //Limpa display das informações anteriores 

    display.setTextSize(1); // Seleciona um tamanho de fonte para próximos textos enviados 

    display.setTextColor(BLACK); 

    display.setCursor(27,0); 

    display.println("RADAR"); 

    display.setTextSize(2); // Seleciona um tamanho de fonte para próximos textos enviados 

        display.setCursor(8,10); 

        display.print(3.6*1000*distancia/tempo,1); 

        //display.print("50,1"); 
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        display.setTextSize(1); // Seleciona um tamanho de fonte para próximos textos enviados 

        display.setCursor(55,17); 

        display.print("km/h"); 

        display.setCursor(0,30); 

        display.print(t1); 

       display.setCursor(72,30); 

        display.print("ms"); 

        display.setCursor(0,40); 

        display.print(t2);       

        display.setCursor(72,40); 

        display.print("ms"); 

        display.display(); // Escreve no display tudo que foi enviado até aqui 

 

    Serial.print (velocidade); // Escreve valor de velocidade usando janela Serial 

    Serial.println (" km/h "); // Escreve unidade da velocidade e passa a próxima linha (devido ao 

ln); 

    } 

  } 

 

Este código apresenta na janela serial valores de velocidades seguidos de sua 

unidade dispostos em coluna. E no display Nokia 5110 um valor de velocidade e instantes 

de bloqueio, atualizados a cada móvel detectado. É necessário conectar os sensores para 

que apareça algo na janela Serial ou no display (neste o nome RADAR indica seu bom 

funcionamento). Para saber como analisar dados consulte Apêndice D. 
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Apêndice D – Modos de análise de dados 

De maneira geral são dois os modos de análise dos dados coletados: podem ser 

analisados de duas formas: usando a tabela de valores, preferencialmente salva em bloco 

de notas (formato TXT) ou plotando o gráfico desse conjunto de valores da tabela com 

uso do ScaDavis. São descritos cada modo em cada código de programação. 

 

Análise de medidas resultantes do Código Tipo 1 

Usando tabela de dados 

 

Figura D1 – Exemplo de valores coletados usando código Tipo 1, destaque para valores que indicam o 

bloqueio do laser. 

É possível buscar, através da tabela TXT salva, o instante em que há um 

acréscimo apreciável no valor lido em um dos sensores (obtendo t1 e t2). Tomar a 

diferença destes tempos (obtendo Δt) e, então, substituir este tempo e a distância entre os 

feixes laser (ΔS) na definição de velocidade média: 

𝑣𝑚  =  
Δ𝑠

Δ𝑡
                                                                (1) 

Um exemplo pode ser mostrado com o conjunto de valores da figura X, veja que 

nela existem três colunas: a primeira da esquerda é o tempo em milissegundos, a segunda 

o primeiro sensor e a terceira coluna é o segundo sensor. Identificado a linha em que a 
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variação torna os valores distantes do nível medido quando iluminado (40 nesse 

exemplo), obtém-se o instante de tempo do bloqueio observando o tempo escrito ao lado 

como t1 - veja o valor 55 em destaque, o tempo correspondente é t1 = 2248 ms. Várias 

linhas abaixo se percebe que a ultma coluna (que representa leitura do outro sensor) passa 

de valores próximos a 47 ao valor 65, configurando uma mudança repentina. 

Acompanhando a mesma linha, temos na primeira coluna o tempo t2 = 2314 ms. A 

subtração fica: 

Δt = t2 – t1 

Δt = 2314 – 2248 

Δt = 66 ms = 0,066 s 

Agora basta usar a distância entre lasers medida com uma trena ou régua no 

momento das medidas Δt = 50 cm = 0,5 m. E substituir em (1): 

𝑣𝑚  =  
0,500 𝑚

0,066 𝑠
≈ 7,6 𝑚/𝑠 

𝑣𝑚 =
0,500 𝑚

0,066 𝑠

1 𝑘𝑚

1000 𝑚

3600 𝑠

1 ℎ
≈ 27,3 𝑘𝑚/ℎ 

Considerando que dentro do deslocamento considerado o veículo não sofre 

mudança de velocidade significativa – 50 centímetros é distancia pequena para veículo 

mudar sua velocidade substancialmente, podemos então tomar esta velocidade média 

como velocidade instantânea.  

O equipamento está funcionando como cronômetro automático. O operador é 

que interpreta este tempo e usa no cálculo de uma velocidade. 

 

Usando gráfico plotado com ScaDavis 

 

Importe os arquivos para o programa SciDavis através da ferramenta importar, 

uma janela de diálogo é aberta, selecione o separador de colunas espaço e clique em ok. 

Estas e algumas outras informações de inicialização ao ScaDavis podem ser encontradas 

em [19, 24]. Feito isso deverão aparecer duas colunas de valores na tela do ScaDavis, 

selecione-as e plote um gráfico. Nesse gráfico o eixo x é o tempo e y é o nível de cada 

sensor. Deverá encontrar gráficos semelhantes aos exemplos da Figura 24: um patamar 

horizontal de oscilações suaves, mas um pico em determinado momento e voltando ao 

patamar anterior. Esse pico representa o bloqueio dos lasers. 
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Figura D2 - Gráfico com os valores coletados. 

 

Desse gráfico, a velocidade pode ser extraída seguindo os passos: 

1. Coletar os valores de tempo dos pontos onde a curva inicia seu crescimento com 

as ferramentas zoom para ampliar uma região do gráfico e leitor de dados para ver as 

coordenadas de um ponto de interesse, funções estas disponíveis no SciDavis. Os 

primeiros pontos onde nitidamente o sensor 1 e 2 iniciam o crescimento são indicados 

por setas verdes na Figura 24 e seus valores obtidos como descrito são: t1 = 2248 ms e 

t2 = 2314 ms. 

2. Converter esse intervalo de tempo para segundos dividindo-o por 1000 (é possível 

fazer essa divisão no próprio programa SciDavis adicionando nova coluna e clicando 

no botão fórmula. Então deve-se digitar a fórmula: col(“1”)/1000). É possível tornar o 

gráfico mais atraente colocando o início do movimento perto do tempo zero. Veja que 

não é relevante o instante de tempo, mas sim o intervalo de tempo de um bloqueio, 

logo o início da contagem do tempo (o zero) é arbitrário e podemos transpor a origem 

para que o pico se apresente mais próximo do eixo das ordenadas. Para tal corrigimos 

a formula acima subtraindo um instante de tempo que seja 0,2s antes do bloqueio. Do 

gráfico acima a conversão resulta em: t1 = 2,248 s e t2 = 2,314 s. 

3. Dividir a distância entre os feixes laser (medida anteriormente e expressa em 

metros) pelo intervalo de tempo. (Pode ser efetuada com uso do mesmo recurso 

SciDavis). Convertendo a distância  entre sensores para metro temos:  0,5m. A 

subtração: t2 - t1 = 66 ms = 0,066 s. A divisão 0,5/0,066 idêntica ao método anterior 

resulta em velocidade aproximada de 27,3 km/h. Facilmente arredondado para 27 

km/h. 

É possível checar a veracidade desta velocidade usando a largura do pico e o 

comprimento do objeto que bloqueou os lasers: o tempo que o laser fica bloqueado 
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corresponde ao tempo gasto pelo móvel para percorrer seu próprio comprimento (L). Se 

for possível obter o comprimento do móvel (junto às especificações dadas pelo 

fabricante), esta poderá ser confrontada com o comprimento calculado pela equação 2: 

𝐿′ =  𝑣 ∙ Δt                                                       (2) 

Onde L’ é o comprimento do veículo, encontrado pela eq. 2. v é a velocidade 

calculada e Δt é o intervalo de tempo decorrido entre o início do pico até seu fim. (O 

tempo final pode ser obtido da mesma forma que o início com uso de zoom e leitor de 

dados). Substitui-se os valores e, no fim compara L calculado com o comprimento 

indicado pelo fabricante. Pode ser ótimo indício de veracidade da velocidade calculada.  

A exemplo do exposto, será usado o gráfico da figura D2 que corresponde ao 

movimento de umveículo modelo Honda Fit, cujo comprimento indicado pelo fabricante 

é L = 3,90 m 

Tomando qualquer uma das curvas para análise é possível chegar a resultados 

parecidos. Serão usado o tempo de crescimento do sensor 1, logo t1 = 2248 ms e o tempo 

em que a função decresce, encontrado com as ferramentas zoom e leitor de dados é t2= 

2761 s. Logo o intervalo de tempo é Δt = 0,513 s. Substituindo na equação 2: 

𝐿′ =  7,5𝑚/𝑠 ∙ 0,513s 

𝐿′ =  3,84𝑚 

Considerado bom, erro de 6 cm sobre o comprimento total do carro. 

 

Análise de medidas usando Código Tipo 2 
Um conjunto de valores de tempo na primeira coluna e ao lado deles um dos 

indexadores: s1, s2, s3, s4 ou s5. (Se foram usados 5 sensores no momento da medida) 

Usando tabela de dados 

Perceba que agora o conjunto de valores para cada móvel é reduzido comparado 

ao código anterior. Isto porque ele escreve apenas os instantes que nos interessa: instantes 

de bloqueio. 
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Figura D3 – Exemplo de valores coletados usando código Tipo 2. 

Com estes valores é possível calcular a velocidade tomando o primeiro valor de 

um sensor e o primeiro valor do sensor seguinte. Se houverem apenas dois conectados 

tomar t2 e t1, maneira análoga fazer a subtração e usar definição de velocidade no cálculo 

(equação 1).  

 

Usando gráfico plotado com ScaDavis 

Importar dados de arquivo TXT (bloco de notas), usando separador de colunas 

espaço, preencher coluna y com valores de posição dos sensores e, então plotar o gráfico 

do tempo medido e das distâncias informadas. O gráfico obtido pode ser ajustado por 

equação polinomial de grau 2 [25]. 
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Figura D4 – Gráfic0 com os valores coletados e ajuste polinomial. 

 

O Software SciDavis, quando faz o ajuste polinomial fornece a equação que 

melhor ajusta os pontos. A equação terá a forma geral dada por: 

𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0 

𝑎𝑡2

2
+ 𝑣0 𝑡 − 𝑆0 = 0 

 

Comparando a equação acima com a equação horária dos espaços de um 

movimento uniformemente acelerado temos que o coeficiente A é metade do valor da 

aceleração do corpo e o coeficiente B  é a velocidade inicial do móvel e C é o espaço 

inicial. Assim: 

𝐴 =
𝑎

2
 

𝐵 = 𝑣0 

𝐶 = −𝑆0 

Análise de medidas usando Código Tipo 3 
Neste modo a análise da velocidade é inexistente uma vez que sua velocidade é 

mostrada diretamente na tela. Pode ser de grande valia no estudo estatístico das 

velocidades dos automóveis que passam. 
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Apêndice E – Preparações para uso 

Para usar o equipamento é necessário escolher um código e a melhor forma de 

apresentação dos dados em sua aplicação. Uma vez escolhida, serão descritos os passos 

para arrumar o equipamento. 

Preparação para uso com Código Tipo 1, 2 ou 3. 

 

Figura E1 – Esquema do aparato experimental 

 

Escolha um dos lados da via para posicionar dois módulos laser paralelos entre 

si e perpendiculares ao movimento em estudo. Do outro lado da via, posicione dois 

módulos sensores paralelos entre si e perpendiculares ao movimento. Conecte estes 

sensores ao Arduino usando um fio para o terminal negativo (disponibilizado no momento 

da confecção da central Arduino) e o sensor que primeiro será bloqueado no sentido do 

movimento escolhido para análise na porta analógica 1, o segundo sensor a ser bloqueado 

neste sentido na porta analógica 2 e, caso esteja usando mais sensores os demais nas 

portas analógicas seguintes. 

A conexão dos fios é feita com um dos cabos ligando o terminal negativo do 

fotodiodo a entrada analógica (terminal vermelho) da central Arduino. O terminal preto 

da central pode ser ligado a um dos sensores e deste, conectar outro cabo até o outro 

sensor (terra comum a todos os sensores). 

Como base de apoio aos módulos sensores podem ser utilizados diversos apoios. 

Tripés de câmeras fotográficas com haste horizontal sobre ela ou mesmo duas mesas. É 

possível ainda, apoiar os sensores sobre o próprio chão. 
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Veja que a descrição é relativa a dois sensores, mas se o uso acontecer com cinco 

sensores, basta alinha-los de forma análoga: todos paralelos entre si e perpendiculares em 

relação ao movimento do objeto em estudo. 
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ANEXO A 

Arquivos pertencentes a biblioteca timer.1 serão listadas abaixo, caso saiam de 

circulação da internet poderão ser reimplementadas em programação C e continuar a 

serem usadas. 

/* 

 *  Interrupt and PWM utilities for 16 bit Timer1 on ATmega168/328 

 *  Original code by Jesse Tane for http://labs.ideo.com August 2008 

 *  Modified March 2009 by Jérôme Despatis and Jesse Tane for ATmega328 support 

 *  Modified June 2009 by Michael Polli and Jesse Tane to fix a bug in setPeriod() which caused 

the timer to stop 

 *  Modified June 2011 by Lex Talionis to add a function to read the timer 

 *  Modified Oct 2011 by Andrew Richards to avoid certain problems: 

 *  - Add (long) assignments and casts to TimerOne::read() to ensure calculations involving tmp, 

ICR1 and TCNT1 aren't truncated 

 *  - Ensure 16 bit registers accesses are atomic - run with interrupts disabled when accessing 

 *  - Remove global enable of interrupts (sei())- could be running within an interrupt routine) 

 *  - Disable interrupts whilst TCTN1 == 0.  Datasheet vague on this, but experiment shows that 

overflow interrupt  

 *    flag gets set whilst TCNT1 == 0, resulting in a phantom interrupt.  Could just set to 1, but gets 

inaccurate 

 *    at very short durations 

 *  - startBottom() added to start counter at 0 and handle all interrupt enabling. 

 *  - start() amended to enable interrupts 

 *  - restart() amended to point at startBottom() 

 * Modiied 7:26 PM Sunday, October 09, 2011 by Lex Talionis 

 *  - renamed start() to resume() to reflect it's actual role 

 *  - renamed startBottom() to start(). This breaks some old code that expects start to continue 

counting where it left off 

 * 

 *  This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by 

 *  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

 *  (at your option) any later version. 

 * 

 *  This program is distributed in the hope that it will be useful, 

 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

 *  GNU General Public License for more details. 

 * 

 *  You should have received a copy of the GNU General Public License 

 *  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 
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 * 

 *  See Google Code project http://code.google.com/p/arduino-timerone/ for latest 

 */ 

#ifndef TIMERONE_cpp 

#define TIMERONE_cpp 

#include "TimerOne.h" 

TimerOne Timer1;              // preinstatiate 

ISR(TIMER1_OVF_vect)          // interrupt service routine that wraps a user defined function 

supplied by attachInterrupt 

{ 

  Timer1.isrCallback(); 

} 

void TimerOne::initialize(long microseconds) 

{ 

  TCCR1A = 0;                 // clear control register A  

  TCCR1B = _BV(WGM13);        // set mode 8: phase and frequency correct pwm, stop the timer 

  setPeriod(microseconds); 

} 

void TimerOne::setPeriod(long microseconds)   // AR modified for atomic access 

{ 

  long cycles = (F_CPU / 2000000) * microseconds;                                // the counter runs 

backwards after TOP, interrupt is at BOTTOM so divide microseconds by 2 

  if(cycles < RESOLUTION)              clockSelectBits = _BV(CS10);              // no prescale, full xtal 

  else if((cycles >>= 3) < RESOLUTION) clockSelectBits = _BV(CS11);              // prescale by /8 

  else if((cycles >>= 3) < RESOLUTION) clockSelectBits = _BV(CS11) | _BV(CS10);  // prescale by 

/64 

  else if((cycles >>= 2) < RESOLUTION) clockSelectBits = _BV(CS12);              // prescale by /256 

  else if((cycles >>= 2) < RESOLUTION) clockSelectBits = _BV(CS12) | _BV(CS10);  // prescale by 

/1024 

  else        cycles = RESOLUTION - 1, clockSelectBits = _BV(CS12) | _BV(CS10);  // request was out 

of bounds, set as maximum 

  oldSREG = SREG;        

  cli();              // Disable interrupts for 16 bit register access 

  ICR1 = pwmPeriod = cycles;                                          // ICR1 is TOP in p & f correct pwm mode 

  SREG = oldSREG; 

  TCCR1B &= ~(_BV(CS10) | _BV(CS11) | _BV(CS12)); 

  TCCR1B |= clockSelectBits;                                          // reset clock select register, and starts 

the clock 

} 

void TimerOne::setPwmDuty(char pin, int duty) 

{ 

  unsigned long dutyCycle = pwmPeriod; 
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  dutyCycle *= duty; 

  dutyCycle >>= 10; 

  oldSREG = SREG; 

  cli(); 

  if(pin == 1 || pin == 9)       OCR1A = dutyCycle; 

  else if(pin == 2 || pin == 10) OCR1B = dutyCycle; 

  SREG = oldSREG; 

} 

void TimerOne::pwm(char pin, int duty, long microseconds)  // expects duty cycle to be 10 bit 

(1024) 

{ 

  if(microseconds > 0) setPeriod(microseconds); 

  if(pin == 1 || pin == 9) { 

    DDRB |= _BV(PORTB1);                                   // sets data direction register for pwm output pin 

    TCCR1A |= _BV(COM1A1);                                 // activates the output pin 

  } 

  else if(pin == 2 || pin == 10) { 

    DDRB |= _BV(PORTB2); 

    TCCR1A |= _BV(COM1B1); 

  } 

  setPwmDuty(pin, duty); 

  resume();     // Lex - make sure the clock is running.  We don't want to restart the count, in 

case we are starting the second WGM 

          // and the first one is in the middle of a cycle 

} 

void TimerOne::disablePwm(char pin) 

{ 

  if(pin == 1 || pin == 9)       TCCR1A &= ~_BV(COM1A1);   // clear the bit that enables pwm on PB1 

  else if(pin == 2 || pin == 10) TCCR1A &= ~_BV(COM1B1);   // clear the bit that enables pwm on 

PB2 

} 

void TimerOne::attachInterrupt(void (*isr)(), long microseconds) 

{ 

  if(microseconds > 0) setPeriod(microseconds); 

  isrCallback = isr;                                       // register the user's callback with the real ISR 

  TIMSK1 = _BV(TOIE1);                                     // sets the timer overflow interrupt enable bit 

  // might be running with interrupts disabled (eg inside an ISR), so don't touch the global state 

//  sei(); 

  resume();                        

} 

void TimerOne::detachInterrupt() 

{ 
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  TIMSK1 &= ~_BV(TOIE1);                                   // clears the timer overflow interrupt enable bit  

                              // timer continues to count without calling the isr 

} 

void TimerOne::resume()       // AR suggested 

{  

  TCCR1B |= clockSelectBits; 

} 

void TimerOne::restart()    // Depricated - Public interface to start at zero - Lex 10/9/2011 

{ 

  start();         

} 

void TimerOne::start()  // AR addition, renamed by Lex to reflect it's actual role 

{ 

  unsigned int tcnt1; 

  TIMSK1 &= ~_BV(TOIE1);        // AR added  

  GTCCR |= _BV(PSRSYNC);      // AR added - reset prescaler (NB: shared with all 16 bit timers); 

  oldSREG = SREG;       // AR - save status register 

  cli();            // AR - Disable interrupts 

  TCNT1 = 0;                   

  SREG = oldSREG;             // AR - Restore status register 

  resume(); 

  do {  // Nothing -- wait until timer moved on from zero - otherwise get a phantom interrupt 

  oldSREG = SREG; 

  cli(); 

  tcnt1 = TCNT1; 

  SREG = oldSREG; 

  } while (tcnt1==0);  

//  TIFR1 = 0xff;                 // AR - Clear interrupt flags 

//  TIMSK1 = _BV(TOIE1);              // sets the timer overflow interrupt enable bit 

} 

void TimerOne::stop() 

{ 

  TCCR1B &= ~(_BV(CS10) | _BV(CS11) | _BV(CS12));          // clears all clock selects bits 

} 

unsigned long TimerOne::read()    //returns the value of the timer in microseconds 

{                 //rember! phase and freq correct mode counts up to then down again 

    unsigned long tmp;        // AR amended to hold more than 65536 (could be nearly double this) 

    unsigned int tcnt1;       // AR added 

  oldSREG= SREG; 

    cli();               

    tmp=TCNT1;               

  SREG = oldSREG; 
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  char scale=0; 

  switch (clockSelectBits) 

  { 

  case 1:// no prescalse 

    scale=0; 

    break; 

  case 2:// x8 prescale 

    scale=3; 

    break; 

  case 3:// x64 

    scale=6; 

    break; 

  case 4:// x256 

    scale=8; 

    break; 

  case 5:// x1024 

    scale=10; 

    break; 

  } 

  do {  // Nothing -- max delay here is ~1023 cycles.  AR modified 

    oldSREG = SREG; 

    cli(); 

    tcnt1 = TCNT1; 

    SREG = oldSREG; 

  } while (tcnt1==tmp); //if the timer has not ticked yet 

  //if we are counting down add the top value to how far we have counted down 

  tmp = (  (tcnt1>tmp) ? (tmp) : (long)(ICR1-tcnt1)+(long)ICR1  );    // AR amended to add casts and 

reuse previous TCNT1 

  return ((tmp*1000L)/(F_CPU /1000L))<<scale; 

} 

#endif 

 

E transcrição do segundo arquivo que compõe a biblioteca: 

 

/* 

 *  Interrupt and PWM utilities for 16 bit Timer1 on ATmega168/328 

 *  Original code by Jesse Tane for http://labs.ideo.com August 2008 

 *  Modified March 2009 by Jérôme Despatis and Jesse Tane for ATmega328 support 

 *  Modified June 2009 by Michael Polli and Jesse Tane to fix a bug in setPeriod() which caused 

the timer to stop 

 *  Modified June 2011 by Lex Talionis to add a function to read the timer 

 *  Modified Oct 2011 by Andrew Richards to avoid certain problems: 
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 *  - Add (long) assignments and casts to TimerOne::read() to ensure calculations involving tmp, 

ICR1 and TCNT1 aren't truncated 

 *  - Ensure 16 bit registers accesses are atomic - run with interrupts disabled when accessing 

 *  - Remove global enable of interrupts (sei())- could be running within an interrupt routine) 

 *  - Disable interrupts whilst TCTN1 == 0.  Datasheet vague on this, but experiment shows that 

overflow interrupt  

 *    flag gets set whilst TCNT1 == 0, resulting in a phantom interrupt.  Could just set to 1, but gets 

inaccurate 

 *    at very short durations 

 *  - startBottom() added to start counter at 0 and handle all interrupt enabling. 

 *  - start() amended to enable interrupts 

 *  - restart() amended to point at startBottom() 

 * Modiied 7:26 PM Sunday, October 09, 2011 by Lex Talionis 

 *  - renamed start() to resume() to reflect it's actual role 

 *  - renamed startBottom() to start(). This breaks some old code that expects start to continue 

counting where it left off 

 * 

 *  This program is free software: you can redistribute it and/or modify 

 * it under the terms of the GNU General Public License as published by 

 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

 * (at your option) any later version. 

 * 

 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 

 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

 * GNU General Public License for more details. 

 * 

 * You should have received a copy of the GNU General Public License 

 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

 * 

 *  See Google Code project http://code.google.com/p/arduino-timerone/ for latest 

 */ 

#ifndef TIMERONE_h 

#define TIMERONE_h 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#define RESOLUTION 65536    // Timer1 is 16 bit 

class TimerOne 

{ 

  public: 

    // properties 

    unsigned int pwmPeriod; 
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    unsigned char clockSelectBits; 

 char oldSREG;  // To hold Status Register while ints disabled 

    // methods 

    void initialize(long microseconds=1000000); 

    void start(); 

    void stop(); 

    void restart(); 

 void resume(); 

 unsigned long read(); 

    void pwm(char pin, int duty, long microseconds=-1); 

    void disablePwm(char pin); 

    void attachInterrupt(void (*isr)(), long microseconds=-1); 

    void detachInterrupt(); 

    void setPeriod(long microseconds); 

    void setPwmDuty(char pin, int duty); 

    void (*isrCallback)(); 

}; 

extern TimerOne Timer1; 

#endif 

 

 

 

 

 



78 

 

ANEXO B 

Aqui segue listado o código de programação em linguagem C contido dentro das 

duas bibliotecas necessárias à comunicação do Arduino com display Nokia 5110. Caso 

deixem de ser disponibilizadas na internet. 

Arquivo intitulado Adafruit_PCD8544: 

/********************************************************************* 

This is a library for our Monochrome Nokia 5110 LCD Displays 

  Pick one up today in the adafruit shop! 

  ------> http://www.adafruit.com/products/338 

These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to   

interface 

Adafruit invests time and resources providing this open source code,  

please support Adafruit and open-source hardware by purchasing  

products from Adafruit! 

Written by Limor Fried/Ladyada  for Adafruit Industries.   

BSD license, check license.txt for more information 

All text above, and the splash screen below must be included in any redistribution 

*********************************************************************/ 

//#include <Wire.h> 

#include <avr/pgmspace.h> 

#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 

  #include "Arduino.h" 

#else 

  #include "WProgram.h" 

#endif 

#include <util/delay.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include "Adafruit_PCD8544.h" 

// the memory buffer for the LCD 

uint8_t pcd8544_buffer[LCDWIDTH * LCDHEIGHT / 8] = { 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xFC, 0xE0, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 

0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0xC0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x7F, 

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xE7, 0xC7, 0xC7, 0x87, 0x8F, 0x9F, 0x9F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 
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0xC1, 0xC0, 0xE0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 

0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF1, 0xFB, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x87, 

0xE7, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x1F, 0x3F, 0xF9, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xFD, 0xFF, 

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 

0x7E, 0x3F, 0x3F, 0x0F, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF0, 0xE0, 0xF1, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 

0xFF, 0xFC, 0xF0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 

0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x7F, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  

}; 

// reduces how much is refreshed, which speeds it up! 

// originally derived from Steve Evans/JCW's mod but cleaned up and 

// optimized 

//#define enablePartialUpdate 

#ifdef enablePartialUpdate 

static uint8_t xUpdateMin, xUpdateMax, yUpdateMin, yUpdateMax; 

#endif 

static void updateBoundingBox(uint8_t xmin, uint8_t ymin, uint8_t xmax, uint8_t ymax) { 

#ifdef enablePartialUpdate 

  if (xmin < xUpdateMin) xUpdateMin = xmin; 

  if (xmax > xUpdateMax) xUpdateMax = xmax; 

  if (ymin < yUpdateMin) yUpdateMin = ymin; 

  if (ymax > yUpdateMax) yUpdateMax = ymax; 

#endif 

} 

Adafruit_PCD8544::Adafruit_PCD8544(int8_t SCLK, int8_t DIN, int8_t DC, 

    int8_t CS, int8_t RST) : Adafruit_GFX(LCDWIDTH, LCDHEIGHT) { 

  _din = DIN; 

  _sclk = SCLK; 

  _dc = DC; 

  _rst = RST; 

  _cs = CS; 

} 

Adafruit_PCD8544::Adafruit_PCD8544(int8_t SCLK, int8_t DIN, int8_t DC, 

    int8_t RST) : Adafruit_GFX(LCDWIDTH, LCDHEIGHT) { 

  _din = DIN; 
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  _sclk = SCLK; 

  _dc = DC; 

  _rst = RST; 

  _cs = -1; 

} 

// the most basic function, set a single pixel 

void Adafruit_PCD8544::drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color) { 

  if ((x < 0) || (x >= LCDWIDTH) || (y < 0) || (y >= LCDHEIGHT)) 

    return; 

  // x is which column 

  if (color)  

    pcd8544_buffer[x+ (y/8)*LCDWIDTH] |= _BV(y%8);   

  else 

    pcd8544_buffer[x+ (y/8)*LCDWIDTH] &= ~_BV(y%8);  

  updateBoundingBox(x,y,x,y); 

} 

// the most basic function, get a single pixel 

uint8_t Adafruit_PCD8544::getPixel(int8_t x, int8_t y) { 

  if ((x < 0) || (x >= LCDWIDTH) || (y < 0) || (y >= LCDHEIGHT)) 

    return 0; 

  return (pcd8544_buffer[x+ (y/8)*LCDWIDTH] >> (y%8)) & 0x1;   

} 

void Adafruit_PCD8544::begin(uint8_t contrast) { 

  // set pin directions 

  pinMode(_din, OUTPUT); 

  pinMode(_sclk, OUTPUT); 

  pinMode(_dc, OUTPUT); 

  if (_rst > 0) 

    pinMode(_rst, OUTPUT); 

  if (_cs > 0) 

    pinMode(_cs, OUTPUT); 

  // toggle RST low to reset 

  if (_rst > 0) { 

    digitalWrite(_rst, LOW); 

    _delay_ms(500); 

    digitalWrite(_rst, HIGH); 

  } 

  clkport     = portOutputRegister(digitalPinToPort(_sclk)); 

  clkpinmask  = digitalPinToBitMask(_sclk); 

  mosiport    = portOutputRegister(digitalPinToPort(_din)); 

  mosipinmask = digitalPinToBitMask(_din); 

  csport    = portOutputRegister(digitalPinToPort(_cs)); 

  cspinmask = digitalPinToBitMask(_cs); 

  dcport    = portOutputRegister(digitalPinToPort(_dc)); 

  dcpinmask = digitalPinToBitMask(_dc); 

  // get into the EXTENDED mode! 
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  command(PCD8544_FUNCTIONSET | PCD8544_EXTENDEDINSTRUCTION ); 

  // LCD bias select (4 is optimal?) 

  command(PCD8544_SETBIAS | 0x4); 

  // set VOP 

  if (contrast > 0x7f) 

    contrast = 0x7f; 

  command( PCD8544_SETVOP | contrast); // Experimentally determined 

  // normal mode 

  command(PCD8544_FUNCTIONSET); 

  // Set display to Normal 

  command(PCD8544_DISPLAYCONTROL | PCD8544_DISPLAYNORMAL); 

  // initial display line 

  // set page address 

  // set column address 

  // write display data 

  // set up a bounding box for screen updates 

  updateBoundingBox(0, 0, LCDWIDTH-1, LCDHEIGHT-1); 

  // Push out pcd8544_buffer to the Display (will show the AFI logo) 

  display(); 

} 

inline void Adafruit_PCD8544::fastSPIwrite(uint8_t d) { 

  for(uint8_t bit = 0x80; bit; bit >>= 1) { 

    *clkport &= ~clkpinmask; 

    if(d & bit) *mosiport |=  mosipinmask; 

    else        *mosiport &= ~mosipinmask; 

    *clkport |=  clkpinmask; 

  } 

} 

inline void Adafruit_PCD8544::slowSPIwrite(uint8_t c) { 

  shiftOut(_din, _sclk, MSBFIRST, c); 

} 

void Adafruit_PCD8544::command(uint8_t c) { 

  digitalWrite(_dc, LOW); 

  if (_cs > 0) 

    digitalWrite(_cs, LOW); 

  fastSPIwrite(c); 

  if (_cs > 0) 

    digitalWrite(_cs, HIGH); 

} 

void Adafruit_PCD8544::data(uint8_t c) { 

  digitalWrite(_dc, HIGH); 

  if (_cs > 0) 

    digitalWrite(_cs, LOW); 

  fastSPIwrite(c); 

  if (_cs > 0) 

    digitalWrite(_cs, HIGH); 
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} 

void Adafruit_PCD8544::setContrast(uint8_t val) { 

  if (val > 0x7f) { 

    val = 0x7f; 

  } 

  command(PCD8544_FUNCTIONSET | PCD8544_EXTENDEDINSTRUCTION ); 

  command( PCD8544_SETVOP | val);  

  command(PCD8544_FUNCTIONSET); 

 } 

void Adafruit_PCD8544::display(void) { 

  uint8_t col, maxcol, p; 

  for(p = 0; p < 6; p++) { 

#ifdef enablePartialUpdate 

    // check if this page is part of update 

    if ( yUpdateMin >= ((p+1)*8) ) { 

      continue;   // nope, skip it! 

    } 

    if (yUpdateMax < p*8) { 

      break; 

    } 

#endif 

    command(PCD8544_SETYADDR | p); 

#ifdef enablePartialUpdate 

    col = xUpdateMin; 

    maxcol = xUpdateMax; 

#else 

    // start at the beginning of the row 

    col = 0; 

    maxcol = LCDWIDTH-1; 

#endif 

    command(PCD8544_SETXADDR | col); 

    digitalWrite(_dc, HIGH); 

    if (_cs > 0) 

      digitalWrite(_cs, LOW); 

    for(; col <= maxcol; col++) { 

      //uart_putw_dec(col); 

      //uart_putchar(' '); 

      fastSPIwrite(pcd8544_buffer[(LCDWIDTH*p)+col]); 

    } 

    if (_cs > 0) 

      digitalWrite(_cs, HIGH); 

  } 

  command(PCD8544_SETYADDR );  // no idea why this is necessary but it is to finish the last byte? 

#ifdef enablePartialUpdate 

  xUpdateMin = LCDWIDTH - 1; 

  xUpdateMax = 0; 



83 

 

  yUpdateMin = LCDHEIGHT-1; 

  yUpdateMax = 0; 

#endif 

} 

// clear everything 

void Adafruit_PCD8544::clearDisplay(void) { 

  memset(pcd8544_buffer, 0, LCDWIDTH*LCDHEIGHT/8); 

  updateBoundingBox(0, 0, LCDWIDTH-1, LCDHEIGHT-1); 

  cursor_y = cursor_x = 0; 

} 

 

Outro arquivo de programação C, este intitulado Adafruit_GFX: 

 

/* 

This is the core graphics library for all our displays, providing a common 

set of graphics primitives (points, lines, circles, etc.).  It needs to be 

paired with a hardware-specific library for each display device we carry 

(to handle the lower-level functions). Adafruit invests time and resources providing 

this open source code, please support Adafruit & open-source hardware by purchasing products 

from Adafruit! 

Copyright (c) 2013 Adafruit Industries.  All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

  this list of conditions and the following disclaimer. 

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

  this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

  and/or other materials provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS 

BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 

OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

*/ 

#include "Adafruit_GFX.h" 

#include "glcdfont.c" 

#ifdef __AVR__ 

 #include <avr/pgmspace.h> 

#else 
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 #define pgm_read_byte(addr) (*(const unsigned char *)(addr)) 

#endif 

Adafruit_GFX::Adafruit_GFX(int16_t w, int16_t h): 

  WIDTH(w), HEIGHT(h) 

{ 

  _width    = WIDTH; 

  _height   = HEIGHT; 

  rotation  = 0; 

  cursor_y  = cursor_x    = 0; 

  textsize  = 1; 

  textcolor = textbgcolor = 0xFFFF; 

  wrap      = true; 

} 

// Draw a circle outline 

void Adafruit_GFX::drawCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, 

    uint16_t color) { 

  int16_t f = 1 - r; 

  int16_t ddF_x = 1; 

  int16_t ddF_y = -2 * r; 

  int16_t x = 0; 

  int16_t y = r; 

  drawPixel(x0  , y0+r, color); 

  drawPixel(x0  , y0-r, color); 

  drawPixel(x0+r, y0  , color); 

  drawPixel(x0-r, y0  , color); 

  while (x<y) { 

    if (f >= 0) { 

      y--; 

      ddF_y += 2; 

      f += ddF_y; 

    } 

    x++; 

    ddF_x += 2; 

    f += ddF_x; 

    drawPixel(x0 + x, y0 + y, color); 

    drawPixel(x0 - x, y0 + y, color); 

    drawPixel(x0 + x, y0 - y, color); 

    drawPixel(x0 - x, y0 - y, color); 

    drawPixel(x0 + y, y0 + x, color); 

    drawPixel(x0 - y, y0 + x, color); 

    drawPixel(x0 + y, y0 - x, color); 

    drawPixel(x0 - y, y0 - x, color); 

  } 

} 

void Adafruit_GFX::drawCircleHelper( int16_t x0, int16_t y0, 

               int16_t r, uint8_t cornername, uint16_t color) { 

  int16_t f     = 1 - r; 

  int16_t ddF_x = 1; 
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  int16_t ddF_y = -2 * r; 

  int16_t x     = 0; 

  int16_t y     = r; 

  while (x<y) { 

    if (f >= 0) { 

      y--; 

      ddF_y += 2; 

      f     += ddF_y; 

    } 

    x++; 

    ddF_x += 2; 

    f     += ddF_x; 

    if (cornername & 0x4) { 

      drawPixel(x0 + x, y0 + y, color); 

      drawPixel(x0 + y, y0 + x, color); 

    }  

    if (cornername & 0x2) { 

      drawPixel(x0 + x, y0 - y, color); 

      drawPixel(x0 + y, y0 - x, color); 

    } 

    if (cornername & 0x8) { 

      drawPixel(x0 - y, y0 + x, color); 

      drawPixel(x0 - x, y0 + y, color); 

    } 

    if (cornername & 0x1) { 

      drawPixel(x0 - y, y0 - x, color); 

      drawPixel(x0 - x, y0 - y, color); 

    } 

  } 

} 

void Adafruit_GFX::fillCircle(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, 

         uint16_t color) { 

  drawFastVLine(x0, y0-r, 2*r+1, color); 

  fillCircleHelper(x0, y0, r, 3, 0, color); 

} 

// Used to do circles and roundrects 

void Adafruit_GFX::fillCircleHelper(int16_t x0, int16_t y0, int16_t r, 

    uint8_t cornername, int16_t delta, uint16_t color) { 

  int16_t f     = 1 - r; 

  int16_t ddF_x = 1; 

  int16_t ddF_y = -2 * r; 

  int16_t x     = 0; 

  int16_t y     = r; 

  while (x<y) { 

    if (f >= 0) { 

      y--; 

      ddF_y += 2; 

      f     += ddF_y; 
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    } 

    x++; 

    ddF_x += 2; 

    f     += ddF_x; 

    if (cornername & 0x1) { 

      drawFastVLine(x0+x, y0-y, 2*y+1+delta, color); 

      drawFastVLine(x0+y, y0-x, 2*x+1+delta, color); 

    } 

    if (cornername & 0x2) { 

      drawFastVLine(x0-x, y0-y, 2*y+1+delta, color); 

      drawFastVLine(x0-y, y0-x, 2*x+1+delta, color); 

    } 

  } 

} 

// Bresenham's algorithm - thx wikpedia 

void Adafruit_GFX::drawLine(int16_t x0, int16_t y0, 

       int16_t x1, int16_t y1, 

       uint16_t color) { 

  int16_t steep = abs(y1 - y0) > abs(x1 - x0); 

  if (steep) { 

    swap(x0, y0); 

    swap(x1, y1); 

  } 

  if (x0 > x1) { 

    swap(x0, x1); 

    swap(y0, y1); 

  } 

  int16_t dx, dy; 

  dx = x1 - x0; 

  dy = abs(y1 - y0); 

  int16_t err = dx / 2; 

  int16_t ystep; 

  if (y0 < y1) { 

    ystep = 1; 

  } else { 

    ystep = -1; 

  } 

  for (; x0<=x1; x0++) { 

    if (steep) { 

      drawPixel(y0, x0, color); 

    } else { 

      drawPixel(x0, y0, color); 

    } 

    err -= dy; 

    if (err < 0) { 

      y0 += ystep; 

      err += dx; 

    } 
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  } 

} 

// Draw a rectangle 

void Adafruit_GFX::drawRect(int16_t x, int16_t y, 

       int16_t w, int16_t h, 

       uint16_t color) { 

  drawFastHLine(x, y, w, color); 

  drawFastHLine(x, y+h-1, w, color); 

  drawFastVLine(x, y, h, color); 

  drawFastVLine(x+w-1, y, h, color); 

} 

void Adafruit_GFX::drawFastVLine(int16_t x, int16_t y, 

     int16_t h, uint16_t color) { 

  // Update in subclasses if desired! 

  drawLine(x, y, x, y+h-1, color); 

} 

void Adafruit_GFX::drawFastHLine(int16_t x, int16_t y, 

     int16_t w, uint16_t color) { 

  // Update in subclasses if desired! 

  drawLine(x, y, x+w-1, y, color); 

} 

void Adafruit_GFX::fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, 

       uint16_t color) { 

  // Update in subclasses if desired! 

  for (int16_t i=x; i<x+w; i++) { 

    drawFastVLine(i, y, h, color); 

  } 

} 

void Adafruit_GFX::fillScreen(uint16_t color) { 

  fillRect(0, 0, _width, _height, color); 

} 

// Draw a rounded rectangle 

void Adafruit_GFX::drawRoundRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, 

  int16_t h, int16_t r, uint16_t color) { 

  // smarter version 

  drawFastHLine(x+r  , y    , w-2*r, color); // Top 

  drawFastHLine(x+r  , y+h-1, w-2*r, color); // Bottom 

  drawFastVLine(x    , y+r  , h-2*r, color); // Left 

  drawFastVLine(x+w-1, y+r  , h-2*r, color); // Right 

  // draw four corners 

  drawCircleHelper(x+r    , y+r    , r, 1, color); 

  drawCircleHelper(x+w-r-1, y+r    , r, 2, color); 

  drawCircleHelper(x+w-r-1, y+h-r-1, r, 4, color); 

  drawCircleHelper(x+r    , y+h-r-1, r, 8, color); 

} 

// Fill a rounded rectangle 

void Adafruit_GFX::fillRoundRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, 

     int16_t h, int16_t r, uint16_t color) { 
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  // smarter version 

  fillRect(x+r, y, w-2*r, h, color); 

  // draw four corners 

  fillCircleHelper(x+w-r-1, y+r, r, 1, h-2*r-1, color); 

  fillCircleHelper(x+r    , y+r, r, 2, h-2*r-1, color); 

} 

// Draw a triangle 

void Adafruit_GFX::drawTriangle(int16_t x0, int16_t y0, 

    int16_t x1, int16_t y1, 

    int16_t x2, int16_t y2, uint16_t color) { 

  drawLine(x0, y0, x1, y1, color); 

  drawLine(x1, y1, x2, y2, color); 

  drawLine(x2, y2, x0, y0, color); 

} 

// Fill a triangle 

void Adafruit_GFX::fillTriangle ( int16_t x0, int16_t y0, 

      int16_t x1, int16_t y1, 

      int16_t x2, int16_t y2, uint16_t color) { 

  int16_t a, b, y, last; 

  // Sort coordinates by Y order (y2 >= y1 >= y0) 

  if (y0 > y1) { 

    swap(y0, y1); swap(x0, x1); 

  } 

  if (y1 > y2) { 

    swap(y2, y1); swap(x2, x1); 

  } 

  if (y0 > y1) { 

    swap(y0, y1); swap(x0, x1); 

  } 

  if(y0 == y2) { // Handle awkward all-on-same-line case as its own thing 

    a = b = x0; 

    if(x1 < a)      a = x1; 

    else if(x1 > b) b = x1; 

    if(x2 < a)      a = x2; 

    else if(x2 > b) b = x2; 

    drawFastHLine(a, y0, b-a+1, color); 

    return; 

  } 

  int16_t 

    dx01 = x1 - x0, 

    dy01 = y1 - y0, 

    dx02 = x2 - x0, 

    dy02 = y2 - y0, 

    dx12 = x2 - x1, 

    dy12 = y2 - y1, 

    sa   = 0, 

    sb   = 0; 

  // For upper part of triangle, find scanline crossings for segments 
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  // 0-1 and 0-2.  If y1=y2 (flat-bottomed triangle), the scanline y1 

  // is included here (and second loop will be skipped, avoiding a /0 

  // error there), otherwise scanline y1 is skipped here and handled 

  // in the second loop...which also avoids a /0 error here if y0=y1 

  // (flat-topped triangle). 

  if(y1 == y2) last = y1;   // Include y1 scanline 

  else         last = y1-1; // Skip it 

  for(y=y0; y<=last; y++) { 

    a   = x0 + sa / dy01; 

    b   = x0 + sb / dy02; 

    sa += dx01; 

    sb += dx02; 

    /* longhand: 

    a = x0 + (x1 - x0) * (y - y0) / (y1 - y0); 

    b = x0 + (x2 - x0) * (y - y0) / (y2 - y0); 

    */ 

    if(a > b) swap(a,b); 

    drawFastHLine(a, y, b-a+1, color); 

  } 

  // For lower part of triangle, find scanline crossings for segments 

  // 0-2 and 1-2.  This loop is skipped if y1=y2. 

  sa = dx12 * (y - y1); 

  sb = dx02 * (y - y0); 

  for(; y<=y2; y++) { 

    a   = x1 + sa / dy12; 

    b   = x0 + sb / dy02; 

    sa += dx12; 

    sb += dx02; 

    /* longhand: 

    a = x1 + (x2 - x1) * (y - y1) / (y2 - y1); 

    b = x0 + (x2 - x0) * (y - y0) / (y2 - y0); 

    */ 

    if(a > b) swap(a,b); 

    drawFastHLine(a, y, b-a+1, color); 

  } 

} 

void Adafruit_GFX::drawBitmap(int16_t x, int16_t y, 

         const uint8_t *bitmap, int16_t w, int16_t h, 

         uint16_t color) { 

  int16_t i, j, byteWidth = (w + 7) / 8; 

  for(j=0; j<h; j++) { 

    for(i=0; i<w; i++ ) { 

      if(pgm_read_byte(bitmap + j * byteWidth + i / 8) & (128 >> (i & 7))) { 

 drawPixel(x+i, y+j, color); 

      } 

    } 

  } 

} 
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#if ARDUINO >= 100 

size_t Adafruit_GFX::write(uint8_t c) { 

#else 

void Adafruit_GFX::write(uint8_t c) { 

#endif 

  if (c == '\n') { 

    cursor_y += textsize*8; 

    cursor_x  = 0; 

  } else if (c == '\r') { 

    // skip em 

  } else { 

    drawChar(cursor_x, cursor_y, c, textcolor, textbgcolor, textsize); 

    cursor_x += textsize*6; 

    if (wrap && (cursor_x > (_width - textsize*6))) { 

      cursor_y += textsize*8; 

      cursor_x = 0; 

    } 

  } 

#if ARDUINO >= 100 

  return 1; 

#endif 

} 

// Draw a character 

void Adafruit_GFX::drawChar(int16_t x, int16_t y, unsigned char c, 

       uint16_t color, uint16_t bg, uint8_t size) { 

  if((x >= _width)            || // Clip right 

     (y >= _height)           || // Clip bottom 

     ((x + 6 * size - 1) < 0) || // Clip left 

     ((y + 8 * size - 1) < 0))   // Clip top 

    return; 

  for (int8_t i=0; i<6; i++ ) { 

    uint8_t line; 

    if (i == 5)  

      line = 0x0; 

    else  

      line = pgm_read_byte(font+(c*5)+i); 

    for (int8_t j = 0; j<8; j++) { 

      if (line & 0x1) { 

        if (size == 1) // default size 

          drawPixel(x+i, y+j, color); 

        else {  // big size 

          fillRect(x+(i*size), y+(j*size), size, size, color); 

        }  

      } else if (bg != color) { 

        if (size == 1) // default size 

          drawPixel(x+i, y+j, bg); 

        else {  // big size 

          fillRect(x+i*size, y+j*size, size, size, bg); 
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        } 

      } 

      line >>= 1; 

    } 

  } 

} 

void Adafruit_GFX::setCursor(int16_t x, int16_t y) { 

  cursor_x = x; 

  cursor_y = y; 

} 

void Adafruit_GFX::setTextSize(uint8_t s) { 

  textsize = (s > 0) ? s : 1; 

} 

void Adafruit_GFX::setTextColor(uint16_t c) { 

  // For 'transparent' background, we'll set the bg  

  // to the same as fg instead of using a flag 

  textcolor = textbgcolor = c; 

} 

void Adafruit_GFX::setTextColor(uint16_t c, uint16_t b) { 

  textcolor   = c; 

  textbgcolor = b;  

} 

void Adafruit_GFX::setTextWrap(boolean w) { 

  wrap = w; 

} 

uint8_t Adafruit_GFX::getRotation(void) { 

  return rotation; 

} 

void Adafruit_GFX::setRotation(uint8_t x) { 

  rotation = (x & 3); 

  switch(rotation) { 

   case 0: 

   case 2: 

    _width  = WIDTH; 

    _height = HEIGHT; 

    break; 

   case 1: 

   case 3: 

    _width  = HEIGHT; 

    _height = WIDTH; 

    break; 

  } 

} 

// Return the size of the display (per current rotation) 

int16_t Adafruit_GFX::width(void) { 

  return _width; 

}  

int16_t Adafruit_GFX::height(void) { 
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  return _height; 

} 

void Adafruit_GFX::invertDisplay(boolean i) { 

  // Do nothing, must be subclassed if supported 

} 

 

Perceba que a programação completa é mais difícil qua a apresentada e deve-se 

muito a comunidade que colabora com os projetos de maneira a deixar o conhecimento 

livre, 

 

 



93 

 

Referências Bibliográficas 

[1] AGRELLO, D. A. e GARG Reva. Compreensão de Gráficos de Cinemática 

em Física Introdutória. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 21, no. 1, março de 

1999. 

[2] ARAUJO, Ives Solano. Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma 

proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino aprendizagem de Física. 

Cad. Bras. Ens. Fís., v. 30, n. 2: p. 362-384, ago. 2013. 

[3] AUSUBEL, D. P. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. 

São Paulo: Moraes, 1982. 

[4] BEZERRA-JR, Arandi Ginane; et all. Tecnologias livres e 

interdisciplinaridade na formação em engenharia: uma experiência da UTFPR. XVIII 

Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF 2009, Vitória-ES. 

[5] BRASIL, PCN+ Ensino Médio: Orientações curriculares complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

[6] CORDOVA, H.; TORT, A. C. Medida de g com a placa Arduino em um 

experimento simples de queda livre. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 38, nº 2, 

e2308 (2016) 

[7] HENRIQUES, Vera B.; PRADO, Carmen P.C.; VIEIRA, André P. Editorial 

convidado: Aprendizagem ativa. Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Revista 

Brasileira de Ensino de Física, v. 36, n. 4, 4001 (2014). 

[8] KRASILCHIK, Myriam. Reformas e realidade: o caso do ensino das 

ciências. São Paulo em Perspectiva, 14(1), 2000. 

[9] LAUDARES, F. A. L.; et all. Instrumentação para Ensino de Física da 

UFRuralRJ: Experiências docentes para a introdução tecnológica. Revista de Formación 

e Innovación Educativa Universitaria. Vol. 7, Nº 1, 51-58 (2014) 

[10] MARTINAZZO, C. A. et all. Arduino: uma tecnologia no ensino de Física. 

PERSPECTIVA, Erechim. v. 38, n.143, p. 21-30, setembro/2014. 

[11] MCROBERTS, Michael. Arduino Básico. Editora NOVATEC. 2011. 

[12] MOREIRA, Marco Antônio. Abandono da narrativa, ensino centrado no 

aluno e aprender a aprender criticamente. Instituto de Física – UFRGS. II Encontro 

Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, Niterói, RJ, 12 a 15 de maio de 

2010. 



94 

 

[13] MOREIRA, Marco Antônio. O que é afinal aprendizagem significativa? 

Aula Inaugural do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais, Instituto 

de Física, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT, 23 de abril de 2010. 

[14] MOREIRA, M. A. Organizadores prévios e aprendizagem significativa. 

Revista Chilena de Educación Científica, ISSN 0717-9618, Vol. 7, Nº. 2, 2008 , pp. 23-

30. Revisado em 2012. 

[15] OLIVEIRA, L. P.; et all. Divulgando e ensinando análise de vídeo em sala 

de aula: experimentos de mecânica com o software Tracker. XIX Simpósio Nacional de 

Ensino de Física – SNEF 2011 – Manaus, AM. 

[16] PELIZZARI, A.; et all. Teoria da aprendizagem significativa segundo 

Ausubel. Rev. PEC, Curitiba, v.2, n.1, p.37-42, jul. 2001-jul. 2002 

[17] REIS Jr, E. M.; SILVA, O. H. M. Atividades experimentais: uma abordagem 

para o ensino da física. Cadernos Intersaberes, vol. 1, n.2, p.38-56, jan. – jun. 2013, ISSN 

2317 – 692x. 

 [18] SANTANA, J. C; SANTOS, C. DOS; CARVALHO L. C. de. A 

experimentação no ensino de química e física: concepções de professores e alunos do 

ensino médio. V Colóquio Internacional “Educação e contemporaneidade”. 2011. 

[19] SciDavis. 1D013. Disponível em: <http://scidavis.sourceforge.net/>. 

Acessado em: 17/11/2015. 

 [20] SILVA, José Luis P. B.; MORADILLO, Edilson Fortuna. Avaliação, 

ensino e aprendizagem e ciências. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, vol. 4 

no. 1, julho 2002, UFBA, Salvador – BA. 

[21] VYGOTSKY, L. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 

1988. Tradução para o português do original Mind and society – The development of 

higher psychological process. 

[22] Site Oficial Arduino. Disponível em: <Arduino.cc>. Acessado em 

17/11/2015.   

[23] Youtube. SCARANO, Sérgio JR. Fazendo um juste não linear com 

SciDavis.. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OzSqoQR-Yu0> 

Acessado em 21/06/2016. Publicado em: 05/02/2013. 


