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RESUMO 

 

 

Com o passar dos tempos tem-se visto o grande avanço da tecnologia. A tecnologia e o 

ensino de Física podem caminhar juntos tornando as aulas mais atrativas para os alunos. 

Para isso, neste trabalho, foi feita uma revisão de literatura buscando trabalhos cujo 

objetivo é a inserção do Arduino no ensino de Física por meio de aulas experimentais. 

Verificou-se durante a pesquisa que as propostas analisadas utilizam materiais de baixo 

custo na montagem dos experimentos, o que é bastante importante, pois sabe-se que 

grande parte das escolas públicas de ensino médio não possuem verbas suficiente para 

adquirir kits experimentais para o ensino de Física. Optou-se pelo uso do Arduino, pois 

se trata de um sistema de fácil aquisição, além de ser um equipamento classificado na 

forma de software livre. Esse recurso do Arduino permite que seja feita qualquer 

alteração, o que o torna uma ferramenta poderosa, uma vez que pode ser usado em 

diversos experimentos, diferente dos kits experimentais que são apenas úteis nos 

experimentos para o qual foram projetados. Sendo assim, a inserção da tecnologia no 

ensino aliada as atividades experimentais são capazes de atrair o aluno, tornando o 

ensino-aprendizagem mais estimulante e contribuindo para um maior interesse pelo 

ensino de Física.  

 

 

 

Palavras-chave: Microcontrolador Arduino; Softwares Livres; Experimentação no 

Ensino de Física; Aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

With the passage of time has seen the great advance of technology. Technology and 

physics teaching can walk together making classes more attractive to students. For this, 

in this work, a literature review was searched for works whose objective is the insertion 

of the Arduino in the teaching of Physics by means of experimental classes. It was 

verified during the research that the proposals analyzed use materials of low cost in the 

assembly of the experiments, which is quite important, since it is known that a large part 

of the public high schools do not have sufficient funds to buy experimental kits for 

teaching of Physics. It was decided to use the Arduino, because it is an easy-to-acquire 

system, besides being an equipment classified in the form of free software. This 

Arduino feature allows for any changes to be made, making it a powerful tool as it can 

be used in many experiments, unlike the experimental kits that are only useful in the 

experiments for which they were designed. Thus, the insertion of technology in allied 

teaching the experimental activities are able to attract the student, making teaching-

learning more stimulating and contributing to a greater interest in the teaching of 

Physics. 

 

Keywords: Arduino Microcontroller; Free Software; Experimentation in Physics 

Teaching; Significant learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar da presença da Física em nosso cotidiano, ensinar os diversos temas que 

a constituem, de forma que auxilie os estudantes a compreender o mundo que os cerca, 

não é uma tarefa fácil. Os conceitos de Física em sua maioria são abstratos e não 

despertam o interesse de muitos estudantes, mas devido à importância de aprendê-los, o 

seu ensino se faz necessário.  

Diversas metodologias foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar o 

ensino-aprendizagem dos fenômenos físicos. Uma das formas que vem sendo bastante 

discutida e utilizada, que permite auxiliar na compreensão, é o uso da experimentação
1
. 

Contudo, é possível observar que o número de escolas que possuem laboratórios 

estruturados de Física e/ou kits atualizados que funcionem é bastante baixo, pois os 

mesmos possuem custos muito elevados.  

Para suprir a ausência de materiais específicos para aulas experimentais em 

laboratórios planejados, muitos professores recorrem a métodos alternativos, como por 

exemplo, a construção de experimentos de baixo custo, que em sua maioria serve 

apenas para a visualização de um determinado fenômeno físico, não sendo possível a 

aquisição de dados pelos alunos
2
. Mesmo reconhecendo a importância desses tipos de 

experimentos que visam à demonstração como método complementar para a construção 

do conhecimento, acredita-se que é interessante e necessário a inserção de novas 

tecnologias no processo de aprendizagem
3
. Além disso, é indispensável levar em 

consideração o que desperta o interesse dos estudantes atualmente, como as novas 

tecnologias, uma vez que a maioria deles está sempre atenta a essas inovações.   

Uma das formas de suprir a necessidade de laboratórios nas escolas da educação 

básica é por meio da inclusão da plataforma Arduino no processo de ensino-

aprendizagem, cumprindo as exigências dos novos documentos que regem a educação 

atualmente no país, os quais destacam a importância da inclusão de tecnologias no 

ensino
4
. 

O microcontrolador Arduino é uma ferramenta poderosa na elaboração de 

propostas didáticas para a construção de experimentos de Física, pois dispõe de uma 

tecnologia bastante simples e de fácil utilização. Além disso, associado a materiais de 

baixo custo pode contribuir para construção de experimentos bastante elaborados, que 
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possibilitam a aquisição de dados com grande precisão e com um custo bastante 

acessível, favorecendo a utilização de tecnologias tão atrativas aos jovens e 

adolescentes
5
.  

Desde sua criação para fins didáticos, que ocorreu em 2005, o Arduino vem 

sendo empregado nas diversas áreas de ensino, e na Física não ocorre de forma 

diferente. Nos últimos anos, vários trabalhos foram publicados com o propósito de 

contribuir com o ensino de Física. Sendo assim, neste trabalho foi realizando uma 

revisão bibliográfica de trabalhos que usam essa plataforma com a finalidade de propor 

experimentos de Física. Uma análise das propostas foi realizada com o objetivo de 

contribuir para uma melhor decisão do professor ao optar por realizar um determinado 

experimento. 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, no segundo capítulo é apresentada a 

fundamentação teórica, na qual se aborda a Base Nacional Comum Curricular, 

descrevendo a sua importância e algumas das competências que visam o uso de novas 

tecnologias no ensino. Nesse mesmo capítulo, a teoria da aprendizagem significativa e a 

importância de inserção da experimentação no ensino de Física são descritas. A 

experimentação vinculada ao uso de novas tecnologias traz para as salas metodologias 

de ensino que favorecem a aprendizagem. Um desses exemplos é o uso dos 

computadores e o Arduino, o qual é a principal ferramenta utilizada nas montagens 

destes experimentos que foram analisados neste trabalho. Finalizando o segundo 

capítulo, descreve-se sobre o Arduino, o seu funcionamento e os principais 

componentes.  

O terceiro capítulo aborda a metodologia utilizada na realização da pesquisa 

pelos trabalhos que apresentam experimentos de Física que usam o Arduino, onde foi 

feita uma escolha de categorias julgadas importantes, para realizar a análise de cada 

experimento, cujo objetivo é de facilitar a escolha de um experimento pelo professor de 

acordo com o propósito da aula.  

No quarto capítulo foi feito a descrição dos experimentos, onde cada 

experimento possui uma breve explicação dos fenômenos físicos envolvidos e os itens 

necessários para a montagem dos mesmos.  
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No quinto capítulo, os resultados e discussões são apresentados, fez-se uma 

reflexão sobre cada experimento, mostrando a área que cada um deles está ligado, 

mostrando o direcionamento dos mesmos. 

O trabalho é finalizado com a conclusão, onde é feita uma reflexão sobre o 

ensino de Física e a importância da experimentação, o uso de tecnologias que auxiliam 

as aulas de Física, além de uma apreciação sobre os trabalhos analisados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica deste trabalho. Iniciou-

se com a Base Nacional Comum Curricular, discorrendo sobre o seu principal objetivo, 

e algumas de suas Competências Gerais da Educação Básicas ligadas diretamente com o 

uso de novas tecnologias no ensino. A tecnologia e a experimentação aliadas podem 

contribuir para uma aprendizagem significativa. Dessa maneira, uma breve descrição 

dos pensamentos de David Ausubel, que diz respeito à aprendizagem significativa 

associada à experimentação é feita. O capítulo se encerra expondo a importância do uso 

de tecnologias e das atividades experimentais no ensino e a descrição do Arduino.  

2.1 Base Nacional Comum Curricular 

A educação no Brasil é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). Segundo a LDB, a educação no Brasil é dividida 

em duas etapas, educação básica e o ensino superior. A educação básica deve seguir os 

princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual é responsável por 

determinar as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio
6
. 

A Base Nacional Comum Curricular tem como principal objetivo normatizar as 

aprendizagens necessárias que os alunos da educação básica devem desenvolver ao 

longo da vida escolar
7
. 

Ao longo do tempo surgiram algumas versões da BNCC. A primeira versão foi 

disponibilizada para consulta pública em setembro de 2015, versão elaborada pelo 

Ministério da Educação (MEC) com apoio do Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (CONSED) e a da União de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). 

O conteúdo da primeira versão parte do princípio de que é necessário definir 

componentes curriculares básicos, para todas as áreas, a partir da afirmação dos 

chamados direitos de aprendizagem, considerados relevantes para todos os estudantes 

brasileiros. Estes direitos possibilitariam definir os chamados objetivos de 

aprendizagem, que são “conhecimentos fundamentais aos quais todos estudantes 

brasileiros devem ter acesso para que seus Direitos de Aprendizagem e do 

Desenvolvimento sejam assegurados”.
8 
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A segunda versão foi publicada em março de 2016, ela se apresenta com 

modificações significativas em diversos aspectos, nos quais podemos destacar a 

incorporação das modalidades da educação básica e suas temáticas sociais. 

 A terceira versão foi publicada em abril de 2017, ao contrário das anteriores esta 

é bastante descritiva. O MEC
8
 afirma que a BNCC e os currículos se complementam, 

garantindo assim que todos os alunos do território nacional possuirão uma 

aprendizagem mínima essencial em cada etapa da educação. Cabendo assim a cada 

instituição de ensino adequar o que diz a lei à realidade local e dos alunos. Para Freitas
9
, 

a Base não avançará para compor uma sociedade mais justa e igualitária no quesito 

currículo nacional, pois foi considerada pelo diretor da Secretaria de Educação Básica 

como uma definição de “ensino” e não como um “currículo nacional”. Muitas são as 

limitações na produção, divulgação e estruturação da base, pois são muitos interesses 

que tem que ser configurados em uma só estrutura.  

A BNCC vem sendo motivo de muitas discussões e muitas delas se referem ao 

desenvolvimento das 10 Competências Gerais da Educação Básicas que irão influenciar 

diretamente na formação dos alunos. E como se pode notar, além das competências 

focadas nas habilidades sócio emocionais, existem competências que se diferenciam dos 

meios atuais de ensino, as quais estão voltadas para a aprendizagem por meio da 

tecnologia. 

Competência 4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
4 

 

Competência 5: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
4 

Observa-se que enquanto a competência 4 fala sobre a utilização de diversas 

linguagens para se expressar, incluindo a linguagem digital, a competência 5 fala sobre 

a compreensão e a utilização de tecnologias digitais. 

Por meio das competências os alunos são convidados a mudarem as suas rotinas 

nas salas de aulas, e além de estudar os conceitos poderão testar soluções conectadas a 
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sua realidade. Sendo assim, a aprendizagem pode ocorrer de forma significativa por 

meio da junção da experimentação aliada ao uso de tecnologias no ensino.  

2.2 Aprendizagem Significativa 

David Ausubel, psicólogo norte-americano, criou o conceito de aprendizagem 

significativa. O qual, segundo ele, quanto mais se sabe, mais se aprende. O principal 

fator que permite a aprendizagem é aquilo que o aluno já conhece, e com base em seus 

conhecimentos ele é capaz de assimilar novos conhecimentos
10

. 

 Segundo Ausubel (1980), “há dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem por 

descoberta, na qual o conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aluno 

e a aprendizagem por recepção em que o conteúdo a ser aprendido é apresentado ao 

aprendiz em sua forma final”. Mas a aprendizagem só é significativa, segundo a 

concepção de Ausubel, se o novo conteúdo for incorporado de forma não arbitrária e 

não literal à estrutura cognitiva
11

. 

Um dos métodos de se colocar em prática a aprendizagem significativa no ensino 

de Física seria por meio das atividades experimentais, onde os alunos colocariam em 

prática o conhecimento que foi adquirido dentro das salas de aula. E de acordo com a 

aprendizagem significativa, o novo conhecimento irá interagir com os conhecimentos 

que já existem na estrutura cognitiva do indivíduo. Na teoria de Ausubel, o processo de 

assimilação é fundamental para a compreensão do processo de aquisição e organização 

de significados na estrutura cognitiva
12

. Para que ocorra a aprendizagem significativa 

não basta apenas o método ser significativo como as atividades experimentais, mas deve 

haver também disposição do aluno
13

. 

Para que ocorra realmente aprendizagem significativa não é suficiente que o 

novo material seja intencional e que se relacione substancialmente com as 

ideias correspondentes abstratamente [...]. É também necessário que esse 

conteúdo idealmente pertinente exista na estrutura cognitiva do aluno em 

particular. 
13 

Portanto, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel para que as 

atividades experimentais possam garantir uma aprendizagem significativa não basta 

apenas que os alunos façam experimento ao invés das aulas teóricas, pois assim eles não 

possuíram conhecimento dentro da sua estrutura cognitiva para que possam interagir 

com os conhecimentos adquiridos nas aulas experimentais. 
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Moreira usando as palavras do autor David Ausubel, articula que: “[...] o fator 

mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Descubra 

isso e ensine-o de acordo”.
14 

As atividades experimentais sempre estiveram inclusas nos métodos de ensino de 

Física, pois elas proporcionam um melhor entendimento e compreensão dos conceitos 

da Física.  

2.3 Experimentação e o Ensino de Física 

2.3.1 O ensino de Física na atualidade 

A Física teve seu início em função da necessidade do homem desvendar e 

controlar o mundo natural, na tentativa de reproduzir e/ou utilizar as forças da natureza. 

Segundo Alexandre Cherman
15

 “É impossível dizer quando a Física começou na 

história da nossa espécie, mas certamente foi na pré-história [...] o homem primitivo já 

fazia Física, claro que ele não dava esse nome”, um exemplo disso seria o fogo. 

A todo o momento se observa os mais diversos fenômenos cujos princípios podem 

ser interpretados e compreendidos por meio das teorias Físicas. Ainda que faça parte do 

cotidiano do ser humano, relacionar os fenômenos observados aos conceitos físicos 

abordados em sala de aula não é uma tarefa simples para o aluno. Além disso, é 

incontestável a barreira encontrada pelos alunos na aprendizagem dos mais diversos 

conteúdos discutidos na escola. Pode-se destacar, dentre os fatores que influenciam a 

qualidade da aprendizagem das teorias da Física, a falta de conhecimentos básicos em 

leitura e interpretação de textos, dificuldades com a matemática básica, 

desenvolvimento cognitivo insuficiente, modelos conceituais apoiados no senso 

comum
16

, entre outros. 

Além das adversidades geradas por uma deficiência na formação do aluno como 

citadas, é relevante salientar que práticas de ensino focadas nos docentes, com uma 

aprendizagem mecânica dos conteúdos, ou mesmo problemas exteriores, também 

podem contribuir para gerar lacunas no aprendizado. As dificuldades enfrentadas pelos 

alunos quando se trata de questões relacionadas à aprendizagem criam a necessidade do 

debate, tornando o ensino de Física um tema amplamente discutido nos últimos tempos. 

Uma das formas de minimizar os problemas que envolvem o ensino e a aprendizagem é 

por meio do desenvolvimento de técnicas de aprendizagem que englobam metodologias 

de ensino baseadas na construção do conhecimento juntamente com o aluno. Dessa 
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forma, considera-se que o papel do professor é atuar como mediador do conhecimento, 

estimulando, orientando e incentivando a aprendizagem, contribuindo ativamente para 

que os objetivos sejam alcançados e que o educando seja capaz de construir seus 

conceitos, princípios e habilidades.  

2.3.2 A Importância da Experimentação no Ensino de Física 

A busca por meios de aprimorar o ensino de Ciências, mais particularmente o 

ensino de Física, não surgiu agora, desde o pós-guerra o tema vem sendo uma 

preocupação. O desenvolvimento do projeto "Physical Science Study Committee" 

(PSSC)
17

, nos Estados Unidos, no final da década de 50, para melhoria do ensino de 

Física, motivou a produção de materiais e a institucionalização da pesquisa nessa área 

de conhecimento. Na Inglaterra, foram desenvolvidos projetos próprios, como por 

exemplo, o "Nuffield Project", que propunha atividades experimentais enfatizando a 

redescoberta, e adotando outros, externos a realidade do país, adequando-os as 

necessidades daquela comunidade. 

O processo de ensino, no qual grande parte da aprendizagem está exclusivamente 

centrada no professor com aulas teóricas, é motivo de grande discussão, principalmente 

sobre a forma que vem sendo desenvolvido nas escolas. A ausência de experimentação e 

a falta de relação das teorias com o cotidiano são fatores que contribuem de forma 

significativa para que haja um maior desinteresse do aluno. O método atual de ensino de 

Física, em grande parte das escolas, é focado em uma aprendizagem pautada na 

memorização, na transmissão e recepção de conteúdo, dando pouca ênfase ao 

conhecimento científico. Isso torna o ensino sem sentido, abstrato demais, para a 

compreensão da maioria dos estudantes, o mesmo se nota sobre o ensino de cursos 

como Ciências e Química, por exemplo. 

Durante as raras ocasiões, nas quais o estudante tem contato com alguma prática 

experimental, essa é frequentemente realizada apenas em sala de aula, muitas vezes 

apenas demonstrativa e em condições que possam impedir o melhor aproveitamento da 

atividade. Com isso, o que ocorre geralmente é o laboratório sendo levado à sala de 

aula, quando o ideal seria a existência de lugares apropriados para os laboratórios
18

.  

Quanto às dificuldades para se desenvolver experimentação em laboratório, Silva e 

Zanon mencionam: 

Os professores costumam relatar que o ensino experimental é importante para 

melhorar o ensino-aprendizagem, mas sempre salientam a carência de 
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materiais, número elevado de aluno por turma e carga horária muito pequena 

em relação ao extenso conteúdo que é exigido na escola.
19 

 

É indiscutível que exista uma concordância entre os professores e alunos sobre a 

importância do uso de atividades experimentais no ensino de Física. Este recurso é uma 

das ferramentas essenciais e eficazes quando se trata de reduzir os problemas de se 

ensinar e de se aprender Física de modo significativo e consistente. No entanto, não 

existe um consenso quando se trata da forma como se deve inserir essas atividades.  O 

que se nota é a existência de diversas possibilidades de inclusão dessas estratégias de 

ensino de Física, que vão desde experimentos propostos para observação de leis e 

teorias, até situações em que os alunos são conduzidos a refletirem sobre seu 

conhecimento dos fenômenos e conceitos abordados, permitindo alcançar um nível de 

aprendizado que lhes possibilitam uma reformulação de suas concepções teóricas a 

respeito dos fenômenos físicos
3
.  

Com o auxílio de experimentos, as aulas podem tornar-se mais estimulantes e 

atraentes, dando a elas uma dinâmica interessante e agradável. A utilização de 

experimentos e a observação de objetos e fenômenos naturais são indispensáveis para a 

formação científica em todos os níveis de ensino. As aulas práticas bem planejadas 

contribuem no entendimento e na produção do conhecimento. Os professores devem 

buscar alternativas para aplicação desses experimentos, uma vez que a maioria das 

escolas públicas não possuem laboratórios adequados. Diante disso, tal problemática é 

pertinente: Como as atividades experimentais são trabalhadas em turmas do ensino 

médio, uma vez que a maioria das escolas não possui laboratório?  

Nossa experiência de professores e de pesquisadores no ensino de segundo 

grau tem demonstrado que não podemos estar só preocupados com o 

aprendizado dos conceitos pelos conceitos. Muitas vezes a preocupação 

excessiva com o entendimento de como os alunos aprendem os conceitos 

pode levar ao esquecimento do por que se deve aprendê-los. Nesse sentido, é 

fundamental que os estudantes percebam o conhecimento como uma 

construção de homens inseridos na História.
20 

As experiências em sala de aulas de Física, e o acompanhar sistematicamente o 

processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento em escolas públicas, 

mostram o quanto o processo de ensino e aprendizagem está centrado apenas no 

professor. Com tudo isso, por um lado pode-se observar a ausência de atividades 

experimentais nas aulas e, por outro, o grande interesse por esse tipo de atividade por 

parte dos estudantes. 
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O ensino de Física requer uma relação constante entre a teoria e a prática. Esta 

relação é de extrema importância, uma vez que a disciplina de Física se encontra 

relacionada como uma ciência experimental, de comprovação científica, e assim, a 

realização de experimentos é difundida como uma grande estratégia didática para seu 

ensino e aprendizagem.  

A realização de experimentos representa uma ferramenta onde o aluno pode 

concretizar o conteúdo e estabelecer uma relação entre a prática e a teoria. As atividades 

experimentais devem oferecer condições nas quais os alunos possam levantar e testar 

suas ideias e suposições sofre os fenômenos que ocorrem ao seu redor. O professor 

possui um papel essencial neste processo, pois além de orientar nos procedimentos 

experimentais, deve manter a motivação dos alunos, falar sobre detalhes que não foram 

observados e que sejam importantes para solucionar os problemas. As aulas 

experimentais devem levar os alunos a formar opiniões sobre diversos temas, interagir e 

expor os pontos de vista. Dessa maneira, a experimentação contribui para que os alunos 

atinjam níveis mais elevados de conhecimento auxiliando no entendimento e 

aprendizado dos conceitos estudados. 

2.4 O uso de tecnologias no ensino de Física 

A tecnologia está a cada dia mais presente no cotidiano do ser humano. No 

ensino, como esperado, ocorre de maneira semelhante, uma vez que seu emprego vem 

ganhando espaço motivando o debate desde o final do século XX e início do século 

XXI. Isso ocorreu quando as novas tendências mundiais da globalização e 

compartilhamento do conhecimento praticamente instantâneo por todos foram possíveis 

devido ao desenvolvimento da internet e do computador. Não se pode ignorar o fato de 

que a educação, como um todo, vem sofrendo uma profunda transformação, desde que o 

computador e depois a internet começaram a fazer parte do cotidiano da escola, sendo 

utilizado como instrumento que visa a melhoria do ensino e aprendizagem. 

É inegável a importância da inserção do computador no ensino e as grandes 

mudanças promovidas na educação, entretanto, vale ressaltar que diversas escolas não 

possuem computadores suficientes para todos os alunos, uma vez que seu preço é 

bastante elevado. Embora haja uma tendência de queda nos preços com o passar do 

tempo, ele ainda possui um custo muito alto, impossibilitando que diversas escolas 

tenham acesso a um número necessário de computadores, o que gera uma desigualdade 
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entre elas. O mesmo se pode afirmar sobre kits de laboratórios, os quais possuem um 

custo bastante elevado. 

 A ausência da quantidade de verba apropriada e muitas vezes de espaço físico 

impedem que muitas escolas possuam laboratórios adequados e necessários para uma 

melhor formação do aluno. E quando adquire algum desses materiais, os professores 

não possuem treinamento para manusearem os equipamentos, de forma que os docentes 

têm que lidar com instrumentos desconhecidos e que geralmente não permitem 

modificações livres por parte de educadores e estudantes.  

O alto custo dos kits experimentais acarreta uma busca por atividades apropriadas 

para substituírem os laboratórios didáticos. Essas possibilidades podem ser de diversas 

maneiras. Uma que se destaca é a confecção de experimentos de baixo custo que se 

adequem às necessidades dos alunos e não fuja da realidade das escolas, outro recurso é 

o uso do computador na sala de aula. Para isso, pode se fazer uso de tecnologias livres e 

de fácil manuseio, permitindo alterá-las para se adequar as necessidades e despertar a 

curiosidade dos alunos fazendo com que participe ativamente das aulas.  

O emprego de tecnologias aliado à experimentação vem sendo realizado nos 

últimos anos. Rocha, Marrangello e Lucchese destacam a importância e os benefícios 

dessa relação entre o uso de tecnologias nas atividades realizadas nos laboratórios 

didáticos:  

A inserção criteriosa de recursos tecnológicos no ambiente de aprendizado 

através de atividades práticas de laboratório pode ajudar a aproximar mais 

jovens da escola básica e até mesmo despertar vocações para carreiras 

tecnológicas do ensino superior.
21 

Uma maneira de se fazer isso é por meio do uso da realização de práticas experimentais 

com o uso da plataforma Arduino
22

. 

2.5 O Arduino 

O conceito Arduino consiste em uma placa de circuito impresso, utilizada para o 

controle de equipamentos diversos, que pode executar as mais variadas tarefas conforme 

a necessidade e imaginação do desenvolvedor. Por permitir copiar, modificar e ser 

empregada para qualquer fim é definida como uma plataforma de hardware livre. Esta 

ferramenta se destaca por ser desenvolvida e aperfeiçoada por uma comunidade que 

divulgam os seus projetos e seus códigos, o que a caracteriza como open-source, ou 

seja, qualquer pessoa com conhecimento de programação pode modificá-la e ampliá-la 
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de acordo com a necessidade, visando sempre a melhoria dos produtos que possam ser 

criados usando o Arduino
22

. 

Seu sucesso foi sinalizado com o recebimento de uma menção honrosa na 

categoria Digital Communities em 2006, pela Prix Ars Electronica, além da marca de 

mais de 50.000 placas vendidas até outubro de 2008
23

. 

O Arduino consiste em uma plataforma open-source baseada em hardware e 

software para as áreas de automação e robótica. Neste sistema é possível adicionar 

diversos tipos de sensores e componentes eletrônicos, podendo ser aplicado no ambiente 

ao seu redor em controladores de iluminação, motores e uma infinidade de atuadores, os 

quais são programados para uma determinada atividade. O Arduino é formado 

basicamente por dois componentes: o Hardware, que é placa de prototipagem, onde são 

construídos os projetos e a IDE (Integrated Development Environment). A IDE é um 

software executado em um computador onde é feita a programação, conhecida como 

sketch. Por meio de uma comunicação serial é feito um upload para a placa de 

prototipagem Arduino com as ações que essa deva realizar
24

. 

O Microcontrolador usado nas placas Arduino é o ATMEGA, cuja função é 

receber e entregar o fluxo de informações de maneira controlada por um software. A 

plataforma e arquivos são licenciados pela Creative Commons que permite tanto uso 

pessoal, bem como comercial e obras derivadas, desde que seja dado crédito ao Arduino 

e exista a liberação dos projetos sob a mesma licença. A Figura 1 mostra o Arduino do 

modelo UNO R3, que é modelo mais utilizado no momento, e na Figura 2, a IDE 

Arduino, que é utilizada para desenvolver o código
25

. 

 

 

Figura 1- Arduino UNO R3 
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O seu hardware é simples, porém muito eficiente. Vamos analisar a partir desse 

momento o hardware da Placa UNO R3.  

Ele é composto pelos seguintes itens: 

 

1. Microcontrolador:  É o cérebro do Arduino. Um computador inteiro dentro de 

um pequeno chip. Este é o dispositivo programável cuja função é executar o 

código que é enviado à placa. Existem várias opções de marcas e modelos de 

microcontroladores. Nessas placas foram adotados os microcontroladores da 

Microchip, que inicialmente eram produzidos pela Atmel, mas especificamente a 

linha ATmega. O modelo UNO, por exemplo, usa o microcontrolador 

Atmega328. 

 

2. Conector USB: Conecta a placa ao computador. É por onde o computador e o 

Arduino se comunicam com o auxílio de um cabo USB, além de ser uma opção 

de alimentação da placa. 

 

3. Pinos de Entrada e Saída: Pinos que podem ser programados para agirem 

como entradas ou saídas fazendo com que o Arduino interaja com o meio 

externo. O UNO R3 possui 14 portas digitais (I/O), 6 pinos de entrada analógica 

e 6 saídas analógicas (PWM). 

 

4. Pinos de Alimentação: Possuem diversos valores de tensão que podem ser 

utilizados para fornecer energia elétrica aos componentes do projeto. Devem ser 

usados com cuidado, para que os valores de corrente não sejam superiores ao 

suportado pela placa. 

 

5. Botão de Reset: Botão que reinicia a placa. 

 

6. Conversor Serial-USB e LEDs TX/RX: Para que o computador e o 

microcontrolador conversem, é necessário que exista um chip que traduza as 

informações vindas de um para o outro. Os LEDs TX e RX acendem quando o 

Arduino está transmitindo e recebendo dados pela porta serial respectivamente. 
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7. Conector de Alimentação: Responsável por receber a energia de alimentação 

externa, que pode ter uma tensão de no mínimo 7 volts e no máximo 20 volts e 

uma corrente mínima de 300 mA. Recomenda-se 9 V, com um pino redondo de 

2,1 mm e centro positivo. Caso a placa também esteja sendo alimentada pelo 

cabo USB, ela automaticamente usará a energia fornecida pela fonte externa. 

 

8. LED de Alimentação: Indica se a placa está energizada. 

 

9. LED Interno: LED conectado ao pino digital 13 

 

 

Figura 2 – IDE Arduino 

 

O IDE é dividido em três partes: A Toolbar no topo, o código ou a Sketch Window 

no centro, e a janela de mensagens na base, conforme exibido na Figura 2.  

Na Figura 2, pode-se observar o IDE Arduino usado no sistema operacional 

Windows. Caso o sistema operacional utilizado seja outro, pode haver algumas 

diferenças, mas o IDE é basicamente o mesmo.  

Sob a Toolbar há uma guia, ou um conjunto de guias, com o nome do arquivo do 

sketch. Também há um botão posicionado no lado direito que habilita o serial monitor. 

 Ao longo do topo há uma barra de menus, com os itens File, Edit, Sketch, Tools e 

Help.  
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Os botões na toolbar fornecem acesso conveniente às funções mais utilizadas dentro 

desses menus. Abaixo são identificados os ícones de atalho da IDE: 

 

 Verify - Verifica se existe erro no código digitado.  

 Upload - Compila o código e grava na placa Arduino se corretamente conectada;  

 New - Cria um novo sketch em branco.  

 Open - Abre um sketch presente no sketchbook.  

 Save - Salva o sketch ativo.  

 Serial monitor - Abre o monitor serial.  

Os demais comandos presentes na barra de menus podem ser consultados através do 

help do IDE.
24 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi realizada uma busca por experimentos de Física que usam o 

Arduino na sua construção. A pesquisa foi realizada em artigos científicos, trabalhos de 

conclusão de curso, teses e dissertações que abordam o tema. Por ser uma plataforma 

open source existem diversos trabalhos interessantes disponíveis na Internet que não 

foram publicados em revistas científicas, como por exemplo, trabalho de conclusão de 

alguma etapa da formação, por isso, optou-se por incluir esse tipo de busca nessa 

coletânea de trabalhos. Também, decidiu-se que esta compilação de experimentos seria 

feita somente com projetos em língua portuguesa. 

  Essa coletânea de trabalhos, os quais empregam a plataforma Arduino na sua 

aplicação, tem como objetivo auxiliar tanto professores do ensino médio quanto 

professores do ensino superior na busca por experimentos que possam ser realizados em 

laboratórios ou em sala de aula, e após a pesquisa, foi realizada uma análise dos 

trabalhos encontrados. 

Para a análise dos resultados foram definidas algumas categorias, julgadas 

importantes na aplicação do Arduino, que estão apresentadas no Quadro 1. 

                   

Quadro 1 - Categorias para a classificação dos trabalhos 

Categorias 

Área da Física 

Grau de Direcionamento 

Programa 

Dados Automáticos 

Fonte 

Ênfase Matemática 

Baixo Custo 

 

 

A categoria "Área da Física" foi escolhida para examinar como os projetos estão 

distribuídos nas diferentes áreas, analisar a quantidade de trabalhos em cada uma delas e 
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o que é abordado. Além disso, espera-se que essa categorização auxilie o professor no 

momento de definir qual experimento escolher para a construção.  

Dividiu-se a categoria "Área da Física" em 11 grupos: 1 - Mecânica; 2 - Ótica; 3 

- Eletromagnetismo; 4 - Física Moderna; 5 - Calorimetria; 6 - Ondulatória; 7 - 

Relatividade; 8 - Física Nuclear; 9 - Gases; 10 - Astronomia; 11 – Oscilações; 12 – 

Hidrostática. 

Outra categoria que se julgou importante é o grau de direcionamento do projeto, 

pois permitirá que o professor faça escolhas de acordo com o seu propósito para aula. 

As atividades experimentais encontradas apresentam um caráter de Demonstração, 

Investigação e Verificação, como definido por Araújo e Abib
3
. Essas categorias revelam 

se um determinado experimento possui uma abordagem mais próxima do ensino 

tradicional ou se apresenta um caráter investigativo, característica que está presente em 

propostas construtivistas de ensino.  

Um experimento de demonstração/observação possui a capacidade de ilustrar 

alguns aspectos dos fenômenos físicos
19

. As atividades propostas usando esse tipo de 

experimento podem ser classificadas como Demonstrações Fechadas ou 

Demonstrações/Observações Aberta, o que os diferencia são os procedimentos 

metodológicos. Enquanto as demonstrações fechadas possuem um caráter de 

simplesmente ilustrar um fenômeno físico e atividades centradas no professor, as 

demonstrações abertas se caracterizam por propiciar uma maior interação do aluno no 

processo de ensino por meio de experimentos que propiciam discussões mais 

aprofundadas dos conceitos físicos, a possibilidade de se levantar hipóteses e o 

incentivo a reflexão crítica
19

. 

 As atividades de Verificação têm como objetivo a validação de alguma lei física 

ou de verificar os seus limites. Possui a característica de ser uma ferramenta poderosa 

para uma aprendizagem significativa, além disso, pode tornar o ensino mais interessante 

para o aluno.    

Diferente do que se é empregado em uma atividade de verificação, como 

experimentos realizados em um laboratório estruturado e com roteiros fechados, nas 

atividades de Investigação predominam os Laboratórios Não Estruturados (LNE). Este 

tipo de laboratório pode demandar mais tempo que as demais atividades e a presença do 

professor é fundamental no processo de ensino e aprendizagem, auxiliando e 
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estimulando os alunos no teste de hipóteses, contribuindo para a reflexão sobre os 

modelos teóricos, propiciando o desenvolvimento da capacidade de reflexão, 

favorecendo para o crescimento intelectual do aluno.  

Como as atividades experimentais que usam o Arduino na sua constituição 

demandam a criação de um código fonte para a execução do experimento, acredita-se 

que a sua disponibilidade é importante para a decisão de um professor no momento da 

escolha do projeto, por isso criou-se a categoria Programa. Esta categoria diz se o 

código fonte está presente no trabalho ou não.      

Como apresentado na Seção 2.1, a BNCC define competência e habilidades 

necessárias na formação de alunos do ensino médio, dentre elas está o uso de 

tecnologias e linguagens. O Arduino é uma ferramenta poderosa para a implementação 

de metodologias que empregam a tecnologia. Uma característica importante, quando se 

opta por utilizar essa ferramenta, é a aquisição automática de dados. Existem vários 

benefícios ao se usar esse recurso, tais como trabalhar com experimentos nos quais a 

aquisição de dados ocorre em intervalos curtos ou muito longos de tempo, permite que a 

coleta de dados ocorra de forma mais rápida, pode-se trabalhar com os resultados em 

tempo real, permite que o aluno adquira uma alfabetização científica e tecnologia e 

aprenda linguagem de programação. Nesse contexto, foi criada a categoria de aquisição 

automática de dados para destacar os experimentos que utilizam desse recurso
26

. 

Como dito, a pesquisa foi realizada em diversas fontes, então, achou-se necessário 

avaliar como estão distribuídos os trabalhos nessas fontes.  

Para classificar as diversas propostas de experimento que identifica se é 

qualitativo ou quantitativo, criou-se a categoria “Ênfase Matemática”. Nesse sentido, 

esta categoria tem por finalidade agrupar experimentos que apresenta características de 

verificação de teorias por meio de cálculos matemáticos ou experimentos que possuem 

aspectos qualitativos.  

Durante a pesquisa, verificou-se que grande parte dos experimentos utilizava 

materiais de baixo custo na sua construção. Dessa forma, decidiu-se por categorizar 

essas atividades quanto ao uso de materiais de baixo custo ou não. Sabe-se da 

dificuldade financeira enfrentada por grande parte das escolas de ensino médio. Os 

experimentos de baixo custo, mas que possibilitam explorar a aquisição de dados, é um 

recuso de grande potencial para ser empregado nas escolas. 
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4 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

 Neste capítulo estão presentes todos os experimentos encontrados na literatura. 

Uma breve descrição dos fenômenos físicos associados a cada um deles e os objetivos 

de cada experimento está exposto. Além disso, os materiais utilizados estão listados. O 

capítulo foi dividido em duas seções: “Experimentos com programa” e “Experimentos 

sem programa”. No Quadro 2, estão listados todos os experimentos e suas respectivas 

referências bibliográficas divididos entre duas categorias, em uma delas estão os 

projetos que apresentam o código fonte e a outra, os que não disponibilizaram o código.  

Quadro 2 - Lista dos experimentos pesquisados e referências bibliográficas 

Experimentos com programa Experimentos sem programa 

Aceleração da Gravidade 

Carga e descarga do capacitor 

Escalas Termométricas 

Fotoduino 

Transferência radiativa de Calor  

 

Espectroscopia para o ensino médio  

Força Peso  

Fotorresistividade de um semicondutor 

Hidrostática: Empuxo  

Lei de Hooke  

Lei Zero da Termodinâmica  

Movimento Circular Uniforme 

Movimento Retilíneo Uniforme 

Movimento Uniformemente Variado  

Oscilador Harmônico Amortecido  

Primeira e Segunda Lei de Ohm  

Velocidades Média e Instantânea  

  

 

4.1 Experimentos com programa 

4.1.1 Aceleração Gravitacional 

 Experimento Aceleração Gravitacional 
27 

A gravidade é uma das quatro forças fundamentais existentes na natureza, é a 

força de atração que surge entre dois corpos simplesmente pela presença de massa. 
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Este experimento permite calcular o tempo de queda de um objeto de massa m 

de uma determinada altura h, e por meio dos dados coletados se determina o valor da 

aceleração da gravidade.  

A montagem deste experimento é mostrada na Figura 3, os sensores devem ser 

fixados em um trilho vertical. 

 

Figura 3 – Montagem do experimento aceleração gravitacional 

 

4.1.2 Carga e Descarga de um Capacitor
 

Experimento Carga e Descarga de um Capacitor 
28

 

Os capacitores são usados para armazenar energia, todo capacitor possui um 

parâmetro denominado capacitância que determina quanta carga é capaz de armazenar, 

a unidade de medida é o Farad (F). 

Neste experimento é possível observar o tempo de carga e descarga de um 

capacitor, e para montagem serão utilizados o computador, um Arduino, um capacitor e 

um resistor. A montagem do circuito está representada na Figura 4. 

 
Figura 4 - Representação experimental da carga e descarga do capacitor 



 
 
 

31 
 

4.1.3 Escalas Termométricas
 

Experimento Escalas Termométricas 
29

 

As escalas termométricas são utilizadas para determinar se um corpo está quente 

ou frio. Nos dias atuais são utilizadas as seguintes escalas:  

 Celsius que possui ponto de fusão da água igual a 0°C e ponto de ebulição igual 

a 100°C. 

 Fahrenheit que possui ponto de fusão da água igual a 32°F e ponto de ebulição 

igual a 212°F. 

 Kelvin que possui ponto de fusão da água igual a 273 K e ponto de ebulição 

igual a 373 K. 

Neste experimento será feita uma análise do funcionamento de um termômetro, 

e relacionar as principais escalas termométricas. Para montagem desse experimento 

vamos utilizar o computador, um Arduino, 4 resistores 10 KΩ, 3 chaves táctil Push-

Button, termistor e fios jumpers. Montagem conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 – Montagem experimental Escalas Termométricas 

 

4.1.4 Espectroscopia para ensino médio
 

Experimento Espectroscopia para ensino médio 
30

 

Espectrofotômetro é um equipamento capaz de medir a radiação de diferentes 

comprimentos de onda. Neste experimento serão observados e analisados os 

comprimentos de ondas emitidos pela fonte de radiação. Para montar esse experimento 

serão necessários os seguintes materiais:  
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 1 placa Arduino nano (Figura 6 a) 

 1 sensor de luminosidade digital BH1750 (Figura 6 b) 

 Motor de passo bipolar retirado de um mecanismo de DVD e um 

controlador de motor (Motor Driver IC) L293D (Figura 6 c) 

 Leitor de cartão SD 

 Base de madeira 

 1 Lupa 

 1 grade de difração (CD) 

 Anteparos para minimizar a luminosidade desnecessária 

 Porta amostra (cubeta) 

 Compensado para a base 

 

 

Figura 6 – a) Placa Arduino Nano; b) Sensor de luminosidade; c) Motor de passos 

 

Nas Figuras 7, 8, 9, 10 estão mostradas as montagens dos componentes do experimento: 

espectrofotômetro, Arduino e motor de passo, motor de passo no Arduino, sensor de 

luz, leitor de cartão SD. 

 

Figura 7 - Montagem do Espectrofotômetro 
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Figura 8 - Montagem do Arduino e do motor de passo 

 

 

Figura 9 - Montagem do motor de passo no Arduino 

 

 

Figura 10 - Montagem do sensor de luz BH1750 no Arduino 
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Figura 11 - Montagem do leitor de cartão SD no Arduino 

 

4.1.5 Força Peso
 

 Experimento Força Peso 
29

 

A força peso é a resultante da atração gravitacional que a terra exerce sobre um 

corpo de massa m. 

Este experimento trata da aplicação da segunda Lei de Newton “F=m.a”, 

permitindo determinar o peso de objetos com massa distintas e explicar o porquê de 

pesos diferentes em planetas diferentes. Para a montagem deste experimento será 

necessário: dinamômetro, objetos de massas diferentes, Arduino, protoboard, jumpers, 

laser e LDR, a montagem deverá ser conforme Figura 12.  

 

Figura 12 - Força Peso 

 

Para a execução deste experimento é necessário desmontar a parte superior do 

dinamômetro, se isso não for possível será necessário serrá-lo totalmente na superior, 
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isto para inserir o Laser e o LDR. Além disso, um alvo branco deve ser fixado na espira 

inferior (a última) a fim de refletir a luz do laser na direção do LDR. Sugestão: caso não 

caiba o Laser e o LDR no interior do dinamômetro, é possível fixar o LDR na parte 

externa do dinamômetro, paralelo ao Laser, que deve continuar na parte interna. 

 

4.1.6 Fotorresistividade de um Semicondutor 
 

 Experimento Fotorresistividade de um Semicondutor 
29

 

Um resistor dependente de luz (do inglês LDR) é constituído basicamente de um 

material semicondutor cuja resistência varia de acordo com a intensidade da luz 

incidente. O LDR apresenta uma resistência elétrica mínima quando exposto a uma alta 

intensidade luminosa e uma resistência elétrica máxima na ausência de luz. A 

resistência de um LDR é depende do material semicondutor que o constitui, a 

explicação fundamental para a alteração da resistência com a incidência de luz, é o 

efeito fotoelétrico, que consiste na emissão de elétrons em um metal, quando exposto a 

certas frequências de luz. 

Este experimento permite compreender as propriedades de um semicondutor. 

Para a montagem será necessário: LDR, Led, resistor 10 kΩ, resistor 330 Ω, Arduino, 

duas protoboards, jumpers e uma régua. O circuito deverá ser montado conforme a 

imagem abaixo.  

 

Figura 13 - Montagem do experimento de fotorresistividade de um semicondutor 
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4.1.7 Hidrostática: Empuxo 
 

 Experimento Hidrostática: Empuxo 
29

 

A hidrostática é a área da Física que estuda os fluidos que estão em repouso, 

conceitos como: pressão, densidade, volume e a força de empuxo, são importantes nesta 

área da Física. 

O Empuxo é a força hidrostática que atua sobre um corpo imerso em um fluido, 

sendo assim, constitui de força vertical sendo oposta ao campo gravitacional e a sua 

intensidade é igual à intensidade do peso do fluido deslocado pelo corpo.  

Na realização deste experimento o aluno fará observações sobre o empuxo e 

verificará a definição de empuxo, relacionando os conceitos de densidade, a aceleração 

gravitacional e o volume deslocado conforme o princípio de Arquimedes. Para a 

montagem serão necessários os seguintes materiais: uma placa Arduino, uma 

protoboard, fios condutores compridos (pelo menos 40 cm), 7 resistores de 10 kΩ, 1 

resistor de 330 Ω, 1 led, uma garrafa pet e uma régua. A montagem deverá ser feita 

conforme imagem abaixo.  

 

Figura 14 – Aparato experimental de hidrostática: empuxo 

 

4.1.8 Lei de Hooke
 

 Experimento Lei de Hooke 
29 

 A Lei de Hooke é a lei que determina a deformação sofrida por um corpo, e essa 

deformação é diretamente proporcional à força elástica aplicada sobre ele. 
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Este experimento será capaz de mostrar a relação de proporcionalidade na 

deformação de uma mola. Os materiais e a montagem deste experimento são todos 

iguais ao experimento da força peso (Seção 4.1.5), tendo uma mudança na programação. 

4.1.9 Lei Zero da Termodinâmica
 

 Experimento Lei Zero da Termodinâmica 
29

 

A Lei Zero da Termodinâmica diz que se existem dois corpos que se encontram 

em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então, os dois corpos estão em equilíbrio 

térmico entre si. 

 O objetivo deste experimento é comparar a temperatura entre corpos diferentes e 

verificar a lei zero da termodinâmica. Para a realização deste experimento serão 

necessários: um Arduino, dois LM35, dois resistores de 1 kΩ, um buzzer, protoboard 

fios jumpers e balões com água.  

 

Figura 15 – Montagem experimental da Lei Zero da Termodinâmica 

 

4.1.10 Movimento Circular Uniforme
 

 Experimento Movimento Circular Uniforme 
29 

Ocorre quando um móvel se desloca sobre uma trajetória circular e o módulo da 

velocidade permanece constante no decorrer do tempo. 

Este experimento permitirá que os alunos compreendam as principais 

características do movimento circular uniforme. Para a montagem desse experimento 

será necessário um Transistor de efeito hall – S41, um Arduino, resistor de 10 kΩ, 
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jumper, imã de neodímio e um motor ou parafusadeira, a montagem deverá ser 

conforme Figura 16.  

 

Figura 16 – Montagem experimento Movimento Circular uniforme 

 

4.1.11 Movimento Retilíneo Uniforme
 

 Experimento Movimento Retilíneo Uniforme 
29

 

No movimento uniforme o deslocamento ocorre em linha reta, onde um corpo 

percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. No movimento uniforme a 

aceleração é igual à zero. E para saber se um móvel está em movimento uniforme basta 

calcular a velocidade do mesmo para alguns trechos do percurso. 

Neste experimento os alunos serão capazes de analisar o movimento de um 

objeto com velocidade constante e comparar intervalos de tempo para os deslocamentos. 

Para a montagem deste experimento precisa de 5 resistores de 330 Ω, 3 resistores de 10 

kΩ, 1 led verde um vermelho, 3 leds infravermelhos, 3 receptores, o Arduino os fios e o 

trilho para o movimento retilíneo. 

 

Figura 17 – Experimento Movimento Retilíneo Uniforme 
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4.1.12 Movimento Uniformemente Variado
 

 Experimento Movimento Uniformemente Variado 
29 

O Movimento Uniformemente Variado (MUV) ocorre quando a velocidade de 

um móvel varia de forma constante, ou seja, possui aceleração constante e diferente de 

zero. 

Neste experimento os alunos irão compreender a relação entre a velocidade e 

posição de um móvel, como também poderão aplicar a equação de Torricelli. 

A montagem deste experimento é idêntica ao experimento do Movimento 

Uniforme (Seção 4.11), com algumas alterações no código de programação. E para a 

realização deste experimento o trilho deve ser posicionado em um ângulo diferente de 

0°. 

4.1.13 Oscilador Harmônico Amortecido
 

 Experimento Oscilador Harmônico Amortecido 
31 

O movimento harmônico é um movimento que está presente no nosso cotidiano, 

em várias situações. 

O movimento harmônico simples acontece quando um objeto tem oscilações 

periódicas no tempo, ou seja, o movimento se repete em intervalos iguais, sem variar a 

frequência, o período e a amplitude. Quando o movimento é harmônio amortecido 

existe a ação de uma força que atua em sentido contrário ao movimento, que irá causar a 

redução das oscilações em função do tempo. 

Neste experimento é possível analisar a força elástica, determinar a constante 

elástica em função do deslocamento da ponta da régua e determinar a amplitude, 

frequência e o período de uma onda. O quadro 3 traz os itens necessários. 

A montagem do experimento se encontra nas figuras 18 e 19. 

Quadro 3 - Lista de itens do experimento oscilador harmônico amortecido 

Item Descrição Quantidade 

1 Base de madeira medindo 23 cm x 10 cm x 1,2 cm 01 

2 Perfil de alumínio (25,4 mm x 12,7 mm x 1,3 mm) 0,50 m 

3 Parafusos 5mm x 40 mm com porca e arruela 04 

4 Parafusos 6 mm x 50 mm com porca e arruela 02 

5 Régua de aço com 30 cm de comprimento 01 

6 Placa Arduino UNO 01 



 
 
 

40 
 

 

Figura 18 - Montagem do Equipamento conforme imagem abaixo 

 

 

Figura 19 – Montagem na plotoboard 

 

4.1.14 Primeira e Segunda Lei de Ohm
 

 Experimento Primeira e Segunda Lei de Ohm 
29 

As primeiras investigações sobre a condução da corrente foram feitas pelo físico 

alemão Georg Simon Ohm. Ao analisar características de materiais submetidos a 

potenciais diferentes e as correntes originadas nesses, George Simon Ohm verificou 

que, para vários materiais, existia uma proporcionalidade entre a tensão e a corrente 

elétrica. 

Item Descrição Quantidade 

7 
Protoboard 830 pontos – Matriz de contatos elétricos para 

montagem de circuitos 
01 

8 Grampo nº1 para fixação 01 

9 TRCT-5000 – Sensor óptico reflexivo infravermelho 01 

10 
Resistor 10 kΩ x 1/8 w 

01 

11 Resistor 100 Ω x 1/8 w 02 

12 Jumpers para as conexões elétricas 08 
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 A primeira Lei de Ohm diz respeito a resistência elétrica de um componente que 

mantido a uma temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica será 

proporcional a diferença de potencial aplicada entre as extremidades. 

 A segunda Lei de Ohm diz que a resistência elétrica de um material de seção 

transversal constante é diretamente proporcional ao seu comprimento, e inversamente 

proporcional a sua área transversal, e depende do material do qual é constituído.  

Neste experimento os alunos compreenderão as relações entre corrente, tensão e 

resistência elétrica, onde também poderão analisar o comportamento dos resistores 

ôhmicos. Para a montagem deste experimento serão necessários os seguintes materiais: 

Arduino, um potenciômetro de 10 kΩ, 2 resistores de 330 Ω, um led, fios jumpers e um 

multímetro. O Circuito deverá ser montado conforme a Figura 20. 

 

Figura 20 – Experimento Primeira e Segunda Lei De Ohm 

 

4.1.15 Velocidade média e instantânea
 

 Experimento Velocidade Média e Instantânea 
32 

Para todo movimento existe uma grandeza chamada velocidade, que é a variação 

do espaço sobre a variação de tempo. Ao contrário da velocidade média que determina a 

velocidade em um intervalo de tempo, a velocidade instantânea determina a velocidade 

que um móvel se encontra em um determinado instante de tempo.  

Neste experimento será observado o tempo que um móvel leva para percorrer 

um determinado trajeto.  

Materiais Necessários: 
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 Computador 

 Datashow (opcional). 

 Shield cronômetro para Arduino. 

 Cronometro.ino (programa que roda na plataforma Arduino e serve para 

fazer a aquisição de dados do experimento). 

 fita métrica (ou régua). 

 “Velocidade média.py” (programa em Python que representa os gráficos em 
tempo real da velocidade média) ou então pode solicitar aos alunos que 

montem o gráfico. 

 “Velocidade instantanea.py” (programa em Python que representa os 

gráficos em tempo real para a velocidade instantânea) ou então pode 

solicitar aos alunos que montem o gráfico. 

 “Velocidade_instantanea_3_dados.py” (programa em Python que representa 
graficamente três dados em tempo real para a velocidade instantânea) 

 Carrinho (“carrinho de ferro” pequeno). 

 Plano inclinado. 

 

 

Figura 21 - Plano inclinado de alumínio de 1 metro 

 

4.2 Experimentos sem o programa 

4.2.1 Fotoduino
 

 Experimento Fotoduino 
33 

Fotoduino foi o nome dado ao experimento cujo objeto é demonstrar o Efeito 

Fotoelétrico. 

O efeito fotoelétrico ocorre quando certos materiais geralmente metálicos são 

expostos a radiações de luz de frequência alta, essas radiações transferem energia para 

os elétrons que são arrancados da superfície. 
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Neste experimento podemos observar o efeito fotoelétrico. Para a montagem 

desse experimento será necessário: 1 amperímetro, fonte de alta tensão AT, um circuito 

de acionamento das lâmpadas de diferentes cores, um Arduino que deve ser montado 

em uma caixa metálica e um conjunto de placa e grade. O experimento deve ser 

montado conforme imagens a seguir.  

 

Figura 22 – Kit Fotoduino 

 

Figura 23 – Kit Fotoduino – Diagrama esquemático do experimento 

 

 

Figura 24 – Fotoduino – Experimento montado 
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4.2.2 Transferência Radiativa de Calor
 

 Experimento Transferência Radiativa de Calor 
34

 

A transferência de Calor acontece quando dois ou mais corpos possuem 

temperaturas diferentes entram em contato ou são colocados em um mesmo ambiente e 

ocorre a transferência de energia térmica de um para o outro. 

Existem três tipos de transferência de calor: 

 Condução: ocorre quando dois corpos estão em contato físico. 

 

 Convecção: acontece somente entre líquidos e gases, o calor é transmitido de um 
corpo para o outro, e as partículas se movimentam levando a energia de um lado 

para o outro (ex. água fervendo). 

 

 Irradiação: a transferência de energia é feita atrás de ondas eletromagnéticas. 

Neste experimento podemos observar a transferência de calor de um corpo para 

o outro por meio de ondas eletromagnéticas. Na montagem deste experimento serão 

usados: 2 resistores de 4,7 kΩ, dois termistores NTC de 500 Ω, duas superfícies (uma 

preta e uma branca), uma lâmpada e um Arduino. O experimento deve ser montado 

conforme imagens a seguir. 

 

Figura 25 – Transferência radiativa de Calor – Montagem do Experimento 
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Figura 26 – Transferência radiativa de Calor – Montagem do Circuito com Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

46 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este trabalho consistiu em uma pesquisa, em diferentes meios de divulgação, de 

propostas didáticas que usam a plataforma Arduino na elaboração de aulas 

experimentais. Foram encontrados 17 trabalhos que se dividiram nas diferentes áreas da 

Física. Durante a pesquisa verificou-se que grande parte dos experimentos, 41,2% 

corresponde em propostas didáticas para o ensino de Mecânica.  Eletromagnetismo e 

Calorimetria foram as áreas que apresentaram maior número de trabalhos depois de 

Mecânica, com 3 trabalhos cada, valores apresentados na Figura 27. Durante o estudo, 

não foram encontrados trabalhos nas áreas de Ótica Geométrica, Ondulatória, 

Relatividade, Física Nuclear, Gases e Astronomia.   

 

 

Figura 27 - Número de Experimentos por área 

 

Os experimentos de Mecânica tratam principalmente do estudo da Cinemática, 

neles são realizadas medidas de velocidade média e instantânea
29

 em sistemas com 

movimento retilíneo uniforme
29

. Dentro do tema cinemática, encontrou-se abordagens a 

respeito de sistemas nos quais ocorrem variação da velocidade, que são os 

experimentos: “movimento circular uniforme” e “movimento uniformemente 

variado”
29

. Uma das propostas de Mecânica tem como finalidade o estudo da aceleração 

da gravidade, cujo objetivo principal é determinar o seu valor, para este caso temos o 

experimento da “Aceleração da Gravidade”
27

. No estudo dos fluidos em repouso há o 

experimento da “Hidrostática: Empuxo”
29

. Existem três trabalhos que estudam o 

7 

0 

3 
2 

3 

0 0 0 0 0 1 1 

N
ú

m
er

o
 d

e 
Ex

m
p

er
im

en
to

 

Áreas da Física 

Número de experimentos por área  



 
 
 

47 
 

conceito de força, um deles explora o conceito de força peso
29

 e o outro, o 

comportamento de sistemas elásticos, no qual são investigados os movimentos dos 

osciladores harmônicos amortecidos
31

 e a Lei de Hooke
29

. Nos experimentos de 

eletromagnetismo é possível estudar as relações entre a diferença de potencial e a 

corrente, aprofundando o estudo em resistores ôhmicos e não ôhmicos, a segunda lei de 

Ohm
29

; carga e descarga de capacitores
29

 e a fotoressitividade de um semicondutor
29

. 

Existem três trabalhos voltados para a área da termodinâmica onde os estudos são 

voltados para a variação da temperatura, transferência radiativa de calor
34

, escalas 

termométricas e a Lei Zero da termodinâmica
29

.  

Como mostra a Figura 28 é possível verificar a divisão dos trabalhos quanto ao 

grau de direcionamento, como eles se dividem em experimentos de demonstração, 

investigação e verificação. Dos trabalhos analisados somente um possui o caráter de 

demonstração. O único trabalho de demonstração é o “Fotoduino”, que tem como 

objetivo demonstrar o efeito fotoelétrico
33

.  

A maioria dos experimentos usam propostas investigativas para a construção do 

conhecimento, 59% que corresponde a 10 trabalhos. Das 17 práticas experimentais 

pesquisadas que usam o Arduino como uma ferramenta de elaboração de experimentos 

de Física, 6 delas têm o propósito de verificação de teorias. 

 

 

Figura 28 – Grau de direcionamento 
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Foi verificado que somente dois trabalhos não disponibilizam os programas 

necessários para o funcionamento do Arduino e do experimento, os trabalhos são: 

“Fotoduino” e “Transferência de Calor”. Todos os outros apresentam o código fonte, 

que se encontram no Apêndice A.  

A aquisição automática de dados é um recurso importante que permite explorar 

atividades como análise de dados em tempo real, explorar gráficos, realizar 

experimentos impossíveis sem essa ferramenta etc. Das atividades analisadas verificou-

se que 13 apresentam esse artifício e 4 não, como mostra o Quadro 4. Um exemplo de 

trabalho que explora essa ferramenta e destaca a sua importância é o experimento 

estudo da “Carga e Descarga do Capacitor”
28

. 

Quadro 4 - Aquisição automática de dados 

Aquisição Automática de Dados 

Sim Não 

Espectroscopia para o ensino médio Escalas Termométricas 

Estudo da carga e descarga do capacitor  Fotoduino 

Força Peso  Lei Zero da Termodinâmica 

Fotorresistividade de um semicondutor   

Lei de Hooke  

Aceleração da Gravidade  

Movimento Circular Uniforme 

 

Movimento Uniforme  

Movimento Uniforme Variado   

Oscilador Harmônico Amortecido  

Primeira e Segunda Lei de Ohm  

Velocidades Média e Instantânea  

Transferência radiativa de Calor  

Hidrostática: empuxo  

 

O Quadro 4 é composto por todos os experimentos descritos neste trabalho, os 

quais foram obtidos de dissertações de mestrado, outros da Revista Brasileira de Ensino 

de Física e Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia. Os experimentos 

Fotoduino, Transferência radiativa de calor, Aceleração da gravidade, Estudo da carga e 

descarga do Arduino foram retirados de trabalhos publicados na Revista Brasileira de 
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Ensino de Física, o experimento Espectroscopia para o ensino médio foi publicado na 

Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia e os demais experimentos foram 

utilizados como pesquisa de um trabalho de conclusão para a obtenção de título de 

mestre em ensino de Física. 

Outra categoria criada foi a “ênfase matemática”, que faz a distinção entre 

experimentos qualitativos e quantitativos. Dos experimentos analisados foi verificado 

que somente um enfatiza o aspecto qualitativo, nesse experimento é estudado conceitos 

da transmissão de calor. O uso da plataforma Arduino favorece a elaboração de práticas 

experimentais com uma abordagem quantitativa, diferente do que foi certificado por 

Araújo e Abib
3
, quando verificaram em sua análise de propostas de experimentos de 

Física que dois terços do total apresentaram características de atividades qualitativas. 

Vale ressaltar que, o trabalho de Araújo e Abib
3
 foi realizado anteriormente a existência 

do Arduino, ou seja, ainda não existia esta metodologia empregada ao ensino de Física.  

Mesmo que este recurso metodológico de práticas experimentais utilize de 

tecnologias como a plataforma Arduino, e que produzam dados experimentais com 

grande precisão, os trabalhos analisados são todos construídos com materiais de baixo-

custo. Por ser uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, O Arduino 

possui um preço acessível, em torno de R$ 30,00, e os sensores também são 

encontrados a preços baixos, o que o torna uma opção interessante na construção de 

experimentos. 
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6 CONCLUSÃO 
 

O ensino de Física tem sido apontado como de difícil compreensão e a 

experimentação é um meio de superar essa dificuldade, isso ocorre, geralmente, pela 

falta de interesse dos alunos, que na sua maioria, possuem dificuldade para entender os 

conceitos físicos em salas de aula. Dessa forma, o Arduino, com os seus diferentes tipos 

de sensores, pode auxiliar nesse processo de aprendizagem ao permitir uma ligação 

entre os conceitos aprendidos nas aulas teóricas com o cotidiano do aluno. 

Este trabalho teve como objetivo fazer uma coleção de experimentos de Física 

de baixo custo capazes de serem reproduzidos com o auxílio da placa Arduino. Como se 

pode observar as possibilidades de experimentos são variadas, existem propostas de 

experimentos em diversas áreas da Física, no entanto foi verificado uma concentração 

maior de projetos na área de Mecânica. Mesmo se tratando de uma tecnologia de baixo 

custo e possuir várias utilidades, ainda existem obstáculos para a sua entrada em sala de 

aula, tanto por parte de recursos financeiros, como também por falta de profissionais 

qualificados. Este trabalho tem o objetivo de contribuir, por meio da coletânea de 

experimentos, para que esses problemas sejam minimizados.  

Apesar de possuir alguns obstáculos, verificou-se nos trabalhos analisados que a 

inserção dos recursos tecnológicos no ensino possui a capacidade de atrair os alunos, 

pode causar um maior empenho, além de despertar o interesse dos alunos. O uso do 

Arduino e as facilidades fornecidas por esse sistema, tanto na construção de gráficos 

como na coleta dos dados automático, tornou-se um forte aliado em sala de aula ou nos 

laboratórios de ensino, por tornar os conceitos menos abstratos e mais próximos da 

realidade dos alunos.  
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APÊNDICE A – CÓDIGO DOS EXPERIMENTOS 
 

Aceleração Gravitacional 
27 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF  

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE  

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA  

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO  

*  

* Programa destinado para estudo de Cinemática.  

* O programa calcula o intervalo de tempo entre três sensores infravermelho,  

* e determina se o movimento é uniforme ou uniformemente variado  

*Este programa poderá ser usado para se determinar a aceleração gravitacional  

*/  

#define ledVerde 7 // O LED verde deverá ser ligado no pino digital 7  

#define ledVermelho 6 // O LED vermelho deverá ser ligado no pino digital 6  

#define sensorUM 2 // Configura o pino digital 2 para o PRIMEIRO SENSOR  

#define sensorDOIS 3 // Configura o pino digital 3 para o SEGUNDO SENSOR  

#define sensorTRES 4 // Configura o pino digital 4 para o TERCEIRO SENSOR  

int estadoUM; // variável que guarda estado do primeiro sensor  

int estadoDOIS; // variável que guarda estado do segundo sensor  

int estadoTRES; // variável que guarda estado do terceiro sensor  

long interTempoUM ; // tempo decorrido no primeiro intervalo  

long interTempoDOIS ; // tempo decorrido no segundo intervalo  

long instanteUM = 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long instanteDOIS = 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long instanteTRES= 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long velocidadeUM;  

long velocidadeDOIS;  

long deslocamentoUM = 500; // distancia sugerida em milimetro entre sensor 1 e 2. Mude a medida se for 

conveniente  

long deslocamentoDOIS = 500; // distancia sugerida em milimetro entre sensor 2 e 3. Mude a medida se 

for conveniente  

long tempoTotal;  

long g; // aceleração gravitacional  

void setup()  

{  

Serial.begin(9600);  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - MNPEF");  

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000);//Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("CINEMATICA");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Afericao da Aceleracao Gravitacional (g)");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println("::INICIE O EXPERIMENTO::");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 1 segundos  

pinMode(ledVermelho, OUTPUT); // Configura o pino 6 como saída  

pinMode(ledVerde, OUTPUT); // Configura o pino 7 como saída  

pinMode(sensorUM, INPUT); // Configura o pino 2 como entrada  

pinMode(sensorDOIS, INPUT); // Configura o pino 3 como entrada  

pinMode(sensorTRES, INPUT); // Configura o pino 4 como entrada  
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digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga LED vermelho  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga LED verde  

}  

void loop()  

{  

estadoUM = digitalRead(sensorUM); // Ler o sensor UM e armazena em estadoUM  

if(estadoUM == HIGH){  

digitalWrite(ledVerde, HIGH); // Liga o LED VERDE  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga o LED VERMELHO  

instanteUM = millis(); // armazena o tempo Total decorrido para Sensor UM  

}  

else  

{  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga os lEDs VERDE e VERMELHO  

digitalWrite(ledVermelho, LOW);  

}  

estadoDOIS = digitalRead(sensorDOIS); // Ler o sensor DOIS e armazena em estadoDOIS  

if(estadoDOIS == HIGH) {  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga LED verde  

digitalWrite(ledVermelho, HIGH); // liga LED vermelho 

 

Carga e descarga de um capacitor 
28 

 

/* Carga e descarga em um capacitor usando a função BlinkWithoutDelay */ 

 

const int resistorPin = 13; // define o pino em que o resistor será conectado 

 

// Variáveis que serão utilizadas 

int estadoresistor = LOW; // estado inicial do pino do resistor 

long previousMillis = 0; //armazena o instante em que o estado do pino do resistor mudou 

int pinocapacitor = 0; //pino que está ligado o capacitor (porta analógica 0) 

int valorLido = 0; //valor lido na entrada analógica 

float tensaocapacitor = 0; //tensão capacitor valor convertido para volts 

 

long interval = 20000; // intervalo de tempo em milissegundos em que o estado do pino do resistor 

// irá mudar de estado ou seja, em alto, carrega o capacitor 

// e em baixo descarrega. 

unsigned long time; 

void setup() { 

pinMode(resistorPin, OUTPUT); // define o modo de funcionamento da saída digital 

      // ligada ao resistor, modo saída. 

Serial.begin(9600); //Inicializa comunicação Serial numa taxa de 9600 bps 

} 

 

void loop() 

{ 

valorLido = analogRead(pinocapacitor); // leitura do pino analogico do capacitor 

tensaocapacitor = (valorLido * 0.0048876); // 5V / 1023 = 0.0048876 (precisão do A/D) 

time=(millis()); // base de tempo de coleta de dados 

Serial.println(time); //imprime o valor de tempo em linha 

Serial.print(tensaocapacitor);//imprime o valor da tensão do capacitor 

Serial.print("\t"); //imprime o valor da tensão do capacitor em tabela 

 

delay(100); // define o intervalo de tempo para a coleta de dados 

 

if(time - previousMillis > interval) { 

 

// salva o último instante em que o pino do resistor mudou de estado 

previousMillis = time; 
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// se o pino estiver em alto mude para baixo e vice-versa 

if (estadoresistor == LOW) 

estadoresistor = HIGH; 

else 

estadoresistor = LOW; 

 

//escreva na porta digital em que o resistor está ligado o estado do resistor 

digitalWrite(resistorPin, estadoresistor); 

} 

} 

 

Espectroscopia para o ensino médio 
29 

 

#include <Stepper.h> 

#include <BH1750FVI.h> //biblioteca do sendor de luz. 

#include <Wire.h> 

#include <SD.h> 

BH1750FVI LightSensor;//variavel do sensor de luz. 

File myFile;//variavel para salvar os dados. 

//motor de passo nos pinos 2, 5, 6 e 7 

Stepper stepper(200, 2, 5, 6, 7);//passos para uma volta completa. 

float cont=0;//contador para computar os passos. 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

//inicia sensor de luz. 

LightSensor.begin(); 

LightSensor.SetAddress(Device_Address_H);//address 0x5C 

LightSensor.SetMode(Continuous_H_resolution_Mode2);//para uma 

melhor resolucao. 

//inicia o cartao SD. 

Serial.println("Iniciando cartao SD..."); 

pinMode(10, OUTPUT); 

if (!SD.begin(4)) { 

Serial.println("Falha na iniciacao!"); 

return; 

} 

Serial.println("Inicializacao concluida."); 

//criacao do arquivo. 

myFile = SD.open("dadosluz.txt", FILE_WRITE); 

//se o arquivo estiver corretor, comeca a gravar os dados: 

if (myFile) { 

Serial.println("Iniciando as medidas..."); 

Serial.println("passos lux"); 

myFile.println("passos lux"); 

delay(5000);//tempo para iniciar a coleta de dados. 

cont=1; 

while(cont <= 52) 

{ 

uint16_t lux = LightSensor.GetLightIntensity();//recebe a intensidade de 

luz em lux. 

stepper.setSpeed(10);//velocidade da varredura. 

stepper.step(-5);//tamanho dos passos (precisao das medidas). 

//sendo 260 e o tamanho maximo do percurso da amostra 

//imprime dados no monitor serial. 

Serial.print(cont ); 

Serial.print(" "); 

Serial.println(lux); 

//salva dados no cartao. 

myFile.print(cont); 
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myFile.print(" "); 

myFile.println(lux); 

cont = cont + 1;//incrementa o contador. 

delay(1000);//tempo entre as medidas (1000=1s), quanto maior mais 

lento! 

} 

myFile.close();//fecha o arquivo. 

Serial.println("Fim das medidas."); 

stepper.setSpeed(60); 

stepper.step(260);} 

else { 

//se o arquivo nao abrir, imprime a mensagem de erro: 

Serial.println("Erro na abertura de dadosluz.txt"); 

} } 

void loop() 

{ //nao ha loops.} 

 

Força Peso 
29 

 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF  

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE  

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA  

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO  

*  

* Programa destinado para estudo da força  

* peso de um objeto,  

*/  

char leitura;  

int valorLDR;  

int forcIN;  

int forcFIM;  

float valFOR;  

int Fdim = 2; // ajuste aqui a medida(em N) máxima da força que pode ser registrada no seu dinamômetro  

float FdimP; // variável armazena múltiplo de Fdim, para controlar precisão  

void setup() {  

Serial.begin(9600);  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - MNPEF");  

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000);//Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("FORCA PESO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MEDINDO O PESO DE MASSAS AFERIDAS");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println("Calibrando o dinamometro");  

delay(2000);  

Serial.println("posicione o dinamometro na posicao inicial");  

delay(5000);  

forcIN = analogRead(A0);  

delay(1000);  

Serial.println("...");  

Serial.println("Agora posicione o dinamometro na posicao final");  

delay(3000);  

forcFIM = analogRead(A0);  

delay(1000);  

Serial.println("calibrado!");  
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delay(1000);  

Serial.println("para exibir o peso do objeto pressione a letra inicial do planeta e aperte Enter");  

Serial.println("Peso na Terra (T ou t)");  

Serial.println("Peso na Lua (L ou l)");  

Serial.println("Peso no Sol (S)");  

Serial.println("Peso em Venus (V ou v)");  

Serial.println("Peso em Mercurio (m)");  

Serial.println("Peso em Marte (M)");  

Serial.println("Peso em Jupiter (J ou j)");  

Serial.println("Peso em Saturno (s)");  

Serial.println("Peso em Netuno (N ou n)");  

Serial.println("Peso em Plutao (P ou p)");  

Serial.println("Peso em Urano (U ou u)");  

}  

void loop() {  

FdimP = Fdim*100.00;  

valorLDR = analogRead(A0);  

valFOR = map(valorLDR, forcFIM, forcIN, FdimP, 0.00);  

delay(500);  

while (Serial.available() > 0) {  

//Lê o dado vindo da Serial e armazena na variável leitura  

leitura = Serial.read();  

if (leitura == 'T' || leitura =='t'){// As duas || é a operação booleana OU  

Serial.println("Peso na Terra:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR/100);  

Serial.println(" N");  

if ((valFOR/100)< -0.02) {  

Serial.println("::::sensor descalibrado, calibre-o novamente::::");  

}  

}  

else if (leitura == 'L' || leitura =='l'){  

Serial.println("Peso na Lua:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR/600);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'S'){  

Serial.println("Peso no Sol:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*28.02/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'm'){  

Serial.println("Peso em Mercurio:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*0.38/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'V' || leitura =='v'){  

Serial.println("Peso no Venus:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*0.90/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'M'){  

Serial.println("Peso em Marte:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*0.38/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'J' || leitura =='j'){  
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Serial.println("Peso em Jupiter:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*2.53/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 's'){  

Serial.println("Peso em Saturno:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*1.07/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'U' || leitura =='u'){  

Serial.println("Peso em Urano:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*0.89/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'N' || leitura =='n'){  

Serial.println("Peso Netuno:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*1.14/100);  

Serial.println(" N");  

}  

else if (leitura == 'P' || leitura =='p'){  

Serial.println("Peso em Plutao:");  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR*0.07/100);  

Serial.println(" N");  

}  

}  

}  

 

Fotorresistividade de um Semicondutor 
29 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF 

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE 

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA 

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO 

* 

* Programa destinado para estudo da fotorresistiidade de um 

semicondutor. 

* O programa permite perceber a variação da resitência elétrica em 

materiais 

* semicondutores quando variada a intensidade luminosa. 

* utiliza-se no Arduino um LDR e LED para verificar essa variação. 

*/ 

int ldrPin = 0; // indica que o LDR deve esta no pino analógico 0 

int ldrValor = 0; // armazena medidas do LDR 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

digitalWrite(13,LOW); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - 

MNPEF"); 

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000);//Pausa de 2 segundos 

Serial.println(".....................................................") 
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; 

Serial.println("FOTORRESISTIVIDADE DE UM SEMICONDUTOR"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

Serial.println("::INICIE O EXPERIMENTO::"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(1000); //Pausa de 1 segundos 

digitalWrite(13,HIGH); 

} 

void loop() { 

ldrValor = analogRead(ldrPin); // lê o valor do LDR 

delay(1000); // tempo de espera de 1 segundo 

Serial.println(ldrValor); 

} 

 

Hidrostática: Empuxo  
29

 
 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF  

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE  

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA  

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO  

*  

* Programa destinado para estudo do Principio de Arquimedes, ou seja,  

* aferição do empuxo sobre objetos que ocupam até 200ml de volume total.  

*/  

int ledPin = 2;  

int inPinUM = 3; //nivel UM inicial 0cm | volume deslocado 0 ml  

int inPinDOIS = 4; //nivel dois 0,5cm | volume deslocado ~33 ml  

int inPinTRES = 5; //nivel tres 1,0cm | volume deslocado ~66 ml  

int inPinQUATRO = 6; //nivel quatro 1,5cm | volume deslocado ~100 ml  

int inPinCINCO = 7; //nivel cinco 2,0cm | volume deslocado ~133 ml  

int inPinSEIS = 8; //nivel seis 2,5cm | volume deslocado ~167 ml  

int inPinSETE = 9; //nivel sete 3,0cm | volume deslocado ~200 ml  

int valUM = 0;  

int valDOIS = 0;  

int valTRES = 0;  

int valQUATRO = 0;  

int valCINCO = 0;  

int valSEIS = 0;  

int valSETE = 0;  

float empuxo;  

void setup() {  

Serial.begin(9600);  

Serial.println("....................................................."); 

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - MNPEF");  

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000);//Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("HIDROSTATICA: EMPUXO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Aferição do volume deslocado e o EMPUXO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 1 segundos  

Serial.println("::INICIE O EXPERIMENTO::");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 1 segundos  
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pinMode (ledPin, OUTPUT);  

pinMode (inPinUM, INPUT);  

pinMode (inPinDOIS, INPUT);  

pinMode (inPinTRES, INPUT);  

pinMode (inPinQUATRO, INPUT);  

pinMode (inPinCINCO, INPUT);  

pinMode (inPinSEIS, INPUT);  

pinMode (inPinSETE, INPUT);  

}  

void loop() {  

// NIVEL UM 0 ml  

valUM = digitalRead(inPinUM);  

if (valUM == HIGH){  

digitalWrite(ledPin, LOW);  

Serial.println("Atencao liquido Abaixo do Nivel complete o Recipiente!");  

} else {  

digitalWrite(ledPin, HIGH);  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Tudo Pronto! Abandone Um objeto na superficie do Liquido.");  

Serial.println(".....................................................");  

}  

// NIVEL DOIS 33,3 ml  

 

valDOIS = digitalRead(inPinDOIS);  

if (valDOIS == HIGH){  

Serial.println(".");  

} else {  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.print("ULTIMO VOLUME DETECTADO =");  

Serial.println(" 33 mililitros");  

Serial.print("EMPUXO =");  

Serial.println(" 0,33 newtons");  

Serial.println(".....................................................");  

}  

// NIVEL TRES 66,7 ml  

valTRES = digitalRead(inPinTRES);  

if (valTRES == HIGH){  

Serial.println(".");  

} else {  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.print("ULTIMO VOLUME DETECTADO =");  

Serial.println(" 66,7 mililitros");  

Serial.print("EMPUXO =");  

Serial.println(" 0,65 newtons");  

Serial.println(".....................................................");  

}  

// NIVEL QUATRO 100 ml  

valQUATRO = digitalRead(inPinQUATRO);  

if (valQUATRO == HIGH){  

Serial.println(".");  

} else {  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.print("ULTIMO VOLUME DETECTADO =");  

Serial.println(" 100 mililitros");  

Serial.print("EMPUXO =");  

Serial.println(" 0,98 newtons");  

Serial.println(".....................................................");  

}  

// NIVEL CINCO 133 ml  

valCINCO = digitalRead(inPinCINCO);  

if (valCINCO == HIGH){  

Serial.println(".");  
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} else {  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.print("ULTIMO VOLUME DETECTADO =");  

Serial.println(" 133,3 mililitros");  

Serial.print("EMPUXO =");  

Serial.println(" 1,3 newtons");  

Serial.println(".....................................................");  

}  

// NIVEL SEIS ~167 ml  

valSEIS = digitalRead(inPinSEIS);  

if (valSEIS == HIGH){  

Serial.println(".");  

} else {  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.print("ULTIMO VOLUME DETECTADO =");  

Serial.println(" 167");  

Serial.print("EMPUXO =");  

Serial.println(" 1,63 newtons");  

Serial.println(".....................................................");  

}  

// NIVEL SETE ~200 ml  

valSETE = digitalRead(inPinSETE);  

if (valSETE == HIGH){  

Serial.println(".");  

} else {  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.print("ULTIMO VOLUME DETECTADO =");  

Serial.println(" 200 mililitros");  

Serial.print("EMPUXO =");  

Serial.println(" 1,9 newtons");  

Serial.println(".....................................................");  

}  

delay(2000);  

}  

 

Lei de Hooke 
29

 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF  

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE  

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA  

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO  

*  

* Programa destinado para estudo da Lei de Hooke  

*/  

char leitura;  

int valorLDR;  

int forcIN;  

int forcFIM;  

float valFOR;  

int Fdim = 2; // ajuste aqui a medida(em N) maxima da força no seu dinammetro  

float FdimP; // variável armazena multiplo de Fdim, para controle precisão  

void setup() {  

Serial.begin(9600);  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - MNPEF");  

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000);//Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("FORCA PESO");  

Serial.println(".....................................................");  
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delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MEDINDO O PESO DE MASSAS AFERIDAS");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 1 segundos  

Serial.println("Calibrando o dinamometro");  

delay(2000);  

Serial.println("posicione o dinamometro na posicao inicial");  

delay(5000);  

forcIN = analogRead(A0);  

delay(1000);  

Serial.println("...");  

Serial.println("Agora posicione o dinamometro na posicao final");  

delay(3000);  

forcFIM = analogRead(A0);  

delay(1000);  

Serial.println("calibrado!");  

delay(1000);  

}  

void loop(){  

FdimP = Fdim*100.00;  

valorLDR = analogRead(A0);  

valFOR = map(valorLDR, forcFIM, forcIN, FdimP, 0.00);  

delay(500);  

Serial.print("F= ");  

Serial.print(valFOR/100);  

Serial.println(" N");  

if ((valFOR/100)< -0.02) {  

Serial.println("::::sensor descalibrado, calibre-o novamente::::");  

}  

}  

 

Lei zero da Termodinâmica 
29

 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF 

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE 

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA 

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO 

* 

* Programa destinado para estudo do equlíbrio térmico entre corpos 

* ou seja a Lei zero da Termodinamica 

*/ 

const int LM35A = A0; // Define o pino que lera a saída do LM35 A 

const int LM35B = A1; // Define o pino que lera a saída do LM35 B 

float temperaturaA; // Variável que armazenará a temperatura A medida 

float temperaturaB; // Variável que armazenará a temperatura B medida 

float seno; 

const int buzzer = 9; 

int frequencia; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); // inicializa a comunicação serial 

pinMode(9,OUTPUT); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - 

MNPEF"); 

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000);//Pausa de 2 segundos 

Serial.println(".....................................................") 
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; 

Serial.println("LEI ZERO DA TERMODINAMICA"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

Serial.println(".....................................................") 

; 

Serial.println("Determinacao do equilibrio termico entre dois corpos A 

e B"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(1000); //Pausa de 1 segundos 

Serial.println("::POSICIONE OS DOIS CORPOS SOBRE OS TERMOMETROS::"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

Serial.println("::AGUARDE A CALIBRAGEM DOS TERMOMETROS::"); 

delay(10000); //espera para divergencia inicial da temperatura entre 

termometros 

Serial.println("::TUDO PRONTO! QUANDO OCORRER O EQUILIBRIO TERMICO UM 

ALARME SOARA::"); 

delay(60000); 

} 

void loop() { 

temperaturaA = (float(analogRead(LM35A))*5/(1023))/0.01; 

temperaturaB = (float(analogRead(LM35B))*5/(1023))/0.01; 

if(abs(temperaturaA - temperaturaB)<= 2 ){ 

Serial.println("Corpo A em equilíbrio térmico com o corpo B"); 

for(int x=0;x<180;x++){ 

seno=(sin(x*3.1416/180)); 

//gera uma frequência a partir do seno 

frequencia = 2000+(int(seno*1000)); 

tone(buzzer,frequencia); 

delay(2); 

} } 

else{ 

noTone(buzzer); 

} 

} 

 

Movimento Circular Uniforme 
29

 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF  

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE  

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA  

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO  

*  

* Programa destinado para estudo do Movimento Circular Iniforme.  

* O programa calcula o valor aproximado da frenquencia angular.  

* utiliza-se no Arduino um transistor de efeito hall, conveniente  

* para registrar uma das polaridades de um ímã de neodímio fixado  

* no eixo de rotação de um motor (parafusadeira), contando o  

* número de voltas por segundo.  

*/  

long numVoltas=0; //Cria uma variável para contagem do numero de voltas  

void setup()  

{  

Serial.begin(9600);  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - MNPEF");  

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO");  

Serial.println(".....................................................");  
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delay(2000);//Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Medindo a Velocidade Angular");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println("::INICIE O EXPERIMENTO::");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 1 segundos  

}  

void loop()  

{  

numVoltas = 0;  

attachInterrupt(0, armVoltas, FALLING); //interrompe o loop para incrementar o numero de 

voltas(ativando a função "armaVoltas"), a partir do transistor s41 no pino 2  

delay(1000); //Aguarda 1 segundo  

detachInterrupt(0); //Desabilita a interrupção  

numVoltas = numVoltas;  

Serial.println("velocidade angular");  

Serial.print(numVoltas); //Imprime o numero de voltas por segundo na serial, a velocidade angular  

Serial.println(" rad/s"); //Imprime a unidade de medida da velocidade angular  

}  

void armVoltas() // função para armazenar o numero de voltas  

{  

numVoltas++; //soma o numero de rotações quando a variação na polaridade do ímã  

}  

 

Movimento Retilíneo Uniforme 
29

 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF  

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE  

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA  

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO  

*  

* Programa destinado para estudo de Cinemática.  

* O programa calcula o intervalo de tempo entre três sensores infravermelho,  

* e determina se o movimento é uniforme ou uniformemente variado  

*Este programa poderá ser usado para se determinar a aceleração gravitacional  

*/  

#define ledVerde 7 // O LED verde deverá ser ligado no pino digital 7  

#define ledVermelho 6 // O LED vermelho deverá ser ligado no pino digital 6  

#define sensorUM 2 // Configura o pino digital 2 para o PRIMEIRO SENSOR  

#define sensorDOIS 3 // Configura o pino digital 3 para o SEGUNDO SENSOR  

#define sensorTRES 4 // Configura o pino digital 4 para o TERCEIRO SENSOR  

int estadoUM; // variável que guarda estado do primeiro sensor  

int estadoDOIS; // variável que guarda estado do segundo sensor  

int estadoTRES; // variável que guarda estado do terceiro sensor  

int UltEstSenUM; // variável a guardar o último estado do primeiro sensor  

int UltEstSenDOIS; // variável a guardar o último estado do segundo sensor  

int UltEstSenTRES; // variável a guardar o último estado do terceiro sensor  

long elapsedTimeOne ; // tempo decorrido no primeiro intervalo  

long elapsedTimeTwo ; // tempo decorrido no segundo intervalo  

long instanteUM = 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long instanteDOIS = 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long instanteTRES= 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long tempoTotal;  

void setup()  
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{  

Serial.begin(9600);  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - MNPEF");  

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000);//Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("CINEMATICA");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Analise do tipo de movimento e Calculo da Velocidade");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println("::INICIE O EXPERIMENTO::");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 1 segundos  

pinMode(ledVermelho, OUTPUT); // Configura o pino 6 como saída  

pinMode(ledVerde, OUTPUT); // Configura o pino 7 como saída  

pinMode(sensorUM, INPUT); // Configura o pino 2 como entrada  

pinMode(sensorDOIS, INPUT); // Configura o pino 3 como entrada  

pinMode(sensorTRES, INPUT); // Configura o pino 4 como entrada  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga LED vermelho  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga LED verde  

}  

void loop()  

{  

estadoUM = digitalRead(sensorUM); // Ler o sensor UM e armazena em estadoUM  

if(estadoUM == HIGH){  

digitalWrite(ledVerde, HIGH); // Liga o LED VERDE  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga o LED VERMELHO  

instanteUM = millis(); // armazena o tempo Total decorrido para Sensor UM  

}  

else  

{  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga os lEDs VERDE e VERMELHO  

digitalWrite(ledVermelho, LOW);  

}  

estadoDOIS = digitalRead(sensorDOIS); // Ler o sensor DOIS e armazena em estadoDOIS  

if(estadoDOIS == HIGH) {  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga LED verde  

digitalWrite(ledVermelho, HIGH); // liga LED vermelho  

instanteDOIS = millis(); // armazena o tempo Total decorrido para Sensor DOIS  

elapsedTimeOne = (instanteDOIS - instanteUM); // cálculo do primeiro intervalo de tempo  

}  

else  

{  

digitalWrite(ledVerde, LOW);  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); //desliga os LED verde e Vermelho  

}  

estadoTRES = digitalRead(sensorTRES); // Ler o sensor TRÊS e armazena em estadoTRES  

if(estadoTRES == HIGH) {  

digitalWrite(ledVerde, HIGH); // liga LED Verde  

digitalWrite(ledVermelho, HIGH); // liga LED Vermelho  

instanteTRES = millis(); // armazena o tempo Total decorrido para Sensor TRÊS  

elapsedTimeTwo = (instanteTRES - instanteDOIS);  

tempoTotal = elapsedTimeTwo;  

Serial.println(".................................................................");  

Serial.print(" 1o intervalo (ms) = ");  

Serial.println(elapsedTimeOne); // imprime no monitor serial o Primeiro Intervalo de Tempo  
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Serial.println(".................................................................");  

Serial.println(".................................................................");  

Serial.print(" 2o intervalo (ms) = ");  

Serial.println(elapsedTimeTwo); // imprime no monitor serial o Primeiro Intervalo de Tempo  

Serial.println(".................................................................");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Anote a distancia entre os Sensores.");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("calcule as velocidades para o primeiro intervalo e para o segundo.");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Qual o tipo de movimento descrito pelo objeto?");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(tempoTotal); //tempo de espera para efetuar nova leitura  

}  

else  

{  

digitalWrite(ledVerde, LOW);  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga LED verde e Vermelho  

}  

}  

Movimento Uniformemente Variado 
29

 

 

/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF  

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE  

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA  

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO  

*  

* Programa destinado para estudo de Cinemática.  

* O programa calcula o intervalo de tempo entre três sensores infravermelho,  

* e determina se o movimento é uniforme ou uniformemente variado  

*Este programa poderá ser usado para se determinar a aceleração gravitacional  

*/  

#define ledVerde 7 // O LED verde deverá ser ligado no pino digital 7  

#define ledVermelho 6 // O LED vermelho deverá ser ligado no pino digital 6  

#define sensorUM 2 // Configura o pino digital 2 para o PRIMEIRO SENSOR  

#define sensorDOIS 3 // Configura o pino digital 3 para o SEGUNDO SENSOR  

#define sensorTRES 4 // Configura o pino digital 4 para o TERCEIRO SENSOR  

int estadoUM; // variável que guarda estado do primeiro sensor  

int estadoDOIS; // variável que guarda estado do segundo sensor  

int estadoTRES; // variável que guarda estado do terceiro sensor  

long interTempoUM ; // tempo decorrido no primeiro intervalo  

long interTempoDOIS ; // tempo decorrido no segundo intervalo  

long instanteUM = 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long instanteDOIS = 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long instanteTRES= 0; // tempo total decorrido desde que o programa foi executado  

long velocidadeUM;  

long velocidadeDOIS;  

long deslocamentoUM = 500; // distancia sugerida em milimetro entre sensor 1 e 2. Mude a medida se for 

conveniente  

long deslocamentoDOIS = 500; // distancia sugerida em milimetro entre sensor 2 e 3. Mude a medida se 

for conveniente  

long tempoTotal;  

void setup()  

{  

Serial.begin(9600);  

Serial.println(".....................................................");  
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Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - MNPEF");  

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000);//Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("CINEMATICA");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Analise do tipo de movimento e Calculo da Aceleração");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(2000); //Pausa de 2 segundos  

Serial.println("::INICIE O EXPERIMENTO::");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(1000); //Pausa de 1 segundos  

pinMode(ledVermelho, OUTPUT); // Configura o pino 6 como saída  

pinMode(ledVerde, OUTPUT); // Configura o pino 7 como saída  

pinMode(sensorUM, INPUT); // Configura o pino 2 como entrada  

pinMode(sensorDOIS, INPUT); // Configura o pino 3 como entrada  

pinMode(sensorTRES, INPUT); // Configura o pino 4 como entrada  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga LED vermelho  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga LED verde  

}  

void loop()  

{  

estadoUM = digitalRead(sensorUM); // Ler o sensor UM e armazena em estadoUM  

if(estadoUM == HIGH){  

digitalWrite(ledVerde, HIGH); // Liga o LED VERDE  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga o LED VERMELHO  

instanteUM = millis(); // armazena o tempo Total decorrido para Sensor UM  

}  

else  

{  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga o lED VERDE e VERMELHO  

digitalWrite(ledVermelho, LOW);  

}  

estadoDOIS = digitalRead(sensorDOIS); // Ler o sensor DOIS e armazena em estadoDOIS  

if(estadoDOIS == HIGH) {  

digitalWrite(ledVerde, LOW); // desliga LED verde  

digitalWrite(ledVermelho, HIGH); // liga LED vermelho  

instanteDOIS = millis(); // armazena o tempo Total decorrido para Sensor DOIS  

interTempoUM = (instanteDOIS - instanteUM); // cálculo do primeiro intervalo de tempo  

velocidadeUM = deslocamentoUM/interTempoUM; // calculo da velocidade média entre 1 e 2 sensor  

}  

else  

{  

digitalWrite(ledVerde, LOW);  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); //desliga os LED verde e Vermelho  

}  

estadoTRES = digitalRead(sensorTRES); // Ler o sensor TRÊS e armazena em estadoTRES  

if(estadoTRES == HIGH) {  

digitalWrite(ledVerde, HIGH); // liga LED Verde  

digitalWrite(ledVermelho, HIGH); // liga LED Vermelho  

instanteTRES = millis(); // armazena o tempo Total decorrido para Sensor TRÊS  

interTempoDOIS = (instanteTRES - instanteDOIS);  

velocidadeDOIS = deslocamentoDOIS/interTempoDOIS; // calculo da velocidade média entre 1 e 2 

sensor  

tempoTotal = interTempoDOIS;  

Serial.println(".................................................................");  

Serial.print(" |||| Velocidade Aproximada (em m/s) no sensor 2 |||| V0= ");  

Serial.println(velocidadeUM); // imprime no monitor serial o a velocidade entre sensor 1 e 2  

Serial.println(".................................................................");  
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Serial.println(".................................................................");  

Serial.print(" |||| Velocidade Aproximada (em m/s) no sensor 3 |||| V= ");  

Serial.println(velocidadeDOIS); // imprime no monitor serial o a velocidade entre sensor 2 e 3  

Serial.println(".................................................................");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Anote as velocidades V0 e V aqui exibidas.");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Realize a medida e anote a distancia entre os Sensores 2 e 3.");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println(".....................................................");  

Serial.println("Admitindo Uniformidade na variação da Velocidade, calcule a aceleração do móvel, 

usando a Equação de Torricelli.");  

Serial.println(".....................................................");  

delay(tempoTotal); //tempo de espera para efetuar nova leitura  

}  

else  

{  

digitalWrite(ledVerde, LOW);  

digitalWrite(ledVermelho, LOW); // desliga LED verde e Vermelho  

}  

}  
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int valor = 0,contador=0; 

long tempoAtual = 0, tempoAnterior = 0, tempo = 0; 

void setup(){Serial.begin(250000);} 

void loop(){ 

tempoAtual = micros()-tempoAnterior; 

valor = analogRead(0); 

while ( tempoAtual < 993){tempoAtual = micros()-tempoAnterior;} 

tempoAtual = micros()-tempoAnterior; 

tempoAnterior = micros(); 

tempo = tempo+tempoAtual/1000; 

Serial.print(valor); Serial.print(";"); 

contador = contador + 1; 

if (contador == 10){ 

 //Serial.print(tempoAtual); Serial.print(";"); 

 Serial.println(tempo); 

 contador=0; 

} 

} 

 

import processing.serial.*; 

// Variáveis 

PrintWriter arquivoGeral; 

String serialString = null; 

Serial portaSerial; 

int lf = 10; 

int contador = 0; 

float controle = 40; 

String nomeArquivo = ""; 

String[] dados; 

float valor; 

float valorCorrigido; 

float valorAnterior = 350; 

int divisor = 1; 

float incremento = 1; 

float incrementoAnterior = 1; 

String dados2; 
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float tensao; 

float[] dados1 = new float[10]; 

float dados3, dados4, dados5; 

long tempo; 

boolean disparoUnico = false; 

float offset = 0; 

float teste; 

String teste2, teste3; 

//Configurações Gerais e ciclo único 

void setup() { 

nomeArquivo += "Oscilador-"; 

nomeArquivo += String.valueOf(day()); 

nomeArquivo += "-"; 

nomeArquivo += 

String.valueOf(month()); 

nomeArquivo += "-"; 

nomeArquivo += String.valueOf(year()); 

nomeArquivo += "_"; 

nomeArquivo += String.valueOf(hour()); 

nomeArquivo += "-"; 

nomeArquivo += 

String.valueOf(minute()); 

nomeArquivo += "-"; 

nomeArquivo += 

String.valueOf(second()); 

//Criação do Arquivo 

arquivoGeral = 

createWriter(nomeArquivo+".txt"); 

//configuração da comunicação serial 

printArray(Serial.list()); 

portaSerial = new Serial(this, 

Serial.list()[0], 250000); 

portaSerial.clear(); 

text(nomeArquivo+".txt",245,580); 

tela(); 

stroke(255); 

} 

//ciclo infinito 

void draw() { 

 if (portaSerial.available() > 0) { 

 serialString = 

portaSerial.readStringUntil(lf); 

 if (serialString != null) { 

 if (controle <50){controle += 

incremento;} 

 if (controle >= 50){ 

 dados = split(serialString,';'); 

 for (int i = 0; i <= 9; i = i+1) { 

 dados2 = dados[i]; 

 println (dados2); 

 dados3 = int(dados2); 

 tensao = int(dados2)*0.0048828125; 

 dados4 = 50.075*exp(- 

dados3/71.122)+36.733*exp(- 

dados3/421.707)+14.485; 

 dados4 = dados4 + (offset/10); 

 dados4 = round(dados4*10); 

 dados4 = dados4/10; 

 if(dados4 > 60){dados4 = 60;} 

 if(dados4 < 20){dados4 = 20;} 

 float m = map(dados4, 20, 60, 550, 

150); 
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 if(incremento != 0){ 

line(controle,valorAnterior,controle+incre 

mento,m); 

 valorAnterior = m; 

 fill(4, 79, 111); 

 rect(625,560,100,30,10); 

 rect(950,560,100,30,10); 

 rect(1100,560,100,30,10); 

 fill(255); 

 text(tensao,680,580); 

 teste2= str(dados4); 

 teste = offset/10; 

 teste3= str(teste); 

 text(teste2,1000,580); 

 //text(dados4,1000,580); 

 text(teste3,1150,580); 

 arquivoGeral.print(tempo); 

 arquivoGeral.print(";"); 

 arquivoGeral.println(dados4); 

 arquivoGeral.flush(); 

 stroke(94, 155, 168); 

 } 

 else{ 

 line(50, i, 1050, i); 

 } 

 } 

 stroke(255); 

 fill(255); 

 } 

 //função captura do acionamento do 

botão do mouse 

 void mousePressed() { 

 if (mouseX>800 && mouseX<900 && 

mouseY>100 && mouseY<130) { 

 incremento = incrementoAnterior; 

 } 

 if (mouseX>950 && mouseX<1050 && 

mouseY>100 && mouseY<130) { 

 incrementoAnterior = incremento; 

 incremento = 0; 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>100 && mouseY<130) { 

 tela(); 

 controle = 50; 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>160 && mouseY<190) { 

 tela(); 

 disparoUnico = false; 

 if (incremento == 0){ 

 incremento = incrementoAnterior; 

 } 

 controle = 50; 

 botao(1100,160,"Normal",11); 

 botao(1100,200,"Único",1); 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>200 && mouseY<230) { 

 botao(1100,160,"Normal",1); 

 botao(1100,200,"Único",11); 

 disparoUnico = true; 
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 incrementoAnterior = incremento; 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>260 && mouseY<290) { 

 incremento = 0.025; 

 tela(); 

 controle = 50; 

 botao(1100,260,"2 s/div",11); 

serialString = 

portaSerial.readStringUntil(lf); 

serialString = null; 

//configuração da tela 

size(1250, 600); 

frameRate(200); 

noSmooth(); 

background(4, 79, 111); 

stroke(84, 145, 158); 

fill(255); 

textSize(12); 

text("Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro - UNIRIO", 50, 40); 

text("Mestrado Nacional Profissional de 

Ensino de Física - MNPEF", 50, 55); 

text("Orientador: Felipe Mondaini", 50, 

70); 

text("Mestrando: Luis Henrique M de 

Castro", 50, 85); 

textSize(20); 

fill(102); 

stroke(0); 

rect(80, 95, 650, 35); 

fill(255); 

textAlign(CENTER); 

text("Interface Computacional - 

Oscilador Harmônico Amortecido", 405, 

120); 

textSize(14); 

text("Disparo:",1150,150); 

text("Varreduras:",1150,250); 

text("Valor Instantâneo 

(volts):",525,580); 

text("Valor Instantâneo (mm):",855,580); 

text("Arquivo:",80,580); 

text("Offset:",1150,510); 

text("60",30,155); 

text("55",30,205); 

text("50",30,255); 

text("45",30,305); 

text("40",30,355); 

text("35",30,405); 

text("30",30,455); 

text("25",30,505); 

text("20",30,555); 

text("+20",1070,155); 

text("+15",1070,205); 

text("+10",1070,255); 

text("+5",1070,305); 

text("0",1070,355); 

text("-5",1070,405); 

text("-10",1070,455); 

text("-15",1070,505); 

text("-20",1070,555); 
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fill(44, 105, 118); 

stroke(255); 

botao(1100,160,"Normal",11); 

botao(1100,200,"Único",1); 

botao(1100,260,"2 s/div",1); 

botao(1100,300,"500 ms/div",1); 

botao(1100,340,"100 ms/div",1); 

botao(1100,380,"50 ms/div",11); 

botao(1100,420,"20 ms/div",1); 

botao(1100,460,"10 ms/div",1); 

botao(800,100,"START",2); 

botao(950,100,"STOP",3); 

botao(1100,100,"RESET",4); 

botao2(1100,520,"+",1); 

botao2(1160,520,"-",1); 

fill(4, 79, 111); 

rect(120,560,250,30,10); 

rect(625,560,100,30,10); 

rect(950,560,100,30,10); 

rect(1100,560,100,30,10); 

fill(255); 

 tempo = tempo+1; 

 controle += incremento; 

 } 

 } 

 } 

 if (controle > 1045){ 

if(disparoUnico == true) { 

incremento = 0;} 

else{ 

controle = 50; 

tela(); 

} 

 } 

 } 

 } 

 } 

//função botão geral 

 void botao(int x,int y,String texto, int 

cor){ 

 float r=255,g=255,b=255; 

 if (cor==1){r=44; g=105; b=118;} 

 if (cor==11){r=14; g=75; b=88;} 

 if (cor==2){r=60; g=160; b=60;} 

 if (cor==3){r=160; g=60; b=60;} 

 if (cor==4){r=160; g=160; b=60;} 

 stroke(0); 

 fill(r,g,b); 

 rect(x,y,100,30,10); 

 stroke(255); 

 fill(255); 

 textSize(12); 

 textAlign(CENTER); 

 text(texto,x+50,y+20); 

 } 

 //função botão pequeno 

 void botao2(int x,int y,String texto, int 

cor){ 

 float r=255,g=255,b=255; 

 if (cor==1){r=44; g=105; b=118;} 

 if (cor==11){r=14; g=75; b=88;} 

 if (cor==2){r=60; g=160; b=60;} 
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 if (cor==3){r=160; g=60; b=60;} 

 if (cor==4){r=160; g=160; b=60;} 

 stroke(0); 

 fill(r,g,b); 

 rect(x,y,40,30,10); 

 stroke(255); 

 fill(255); 

 textSize(12); 

 textAlign(CENTER); 

 text(texto,x+20,y+20); 

 } 

 //função reticulado da tela 

 void tela(){ 

 fill(44, 105, 118); 

 stroke(255); 

 rect(50, 150, 1000, 400); 

 stroke(64, 125, 138); 

 for(int i = 60; i<1050; i = i+10){ 

 line(i, 150, i, 550); 

 } 

 stroke(94, 155, 168); 

 for(int i = 100; i<1050; i = i+50){ 

 line(i, 150, i, 550); 

 } 

 stroke(64, 125, 138); 

 for(int i = 150; i<550; i = i+10){ 

 line(50, i, 1050, i); 

 } 

 stroke(94, 155, 168); 

 for(int i = 150; i<550; i = i+50){ 

 if(i== 200 ||i == 350 || i==500){ 

 stroke(160,160,60); 

 line(50, i, 1050, i); 

 botao(1100,300,"500 ms/div",1); 

 botao(1100,340,"100 ms/div",1); 

 botao(1100,380,"50 ms/div",1); 

 botao(1100,420,"20 ms/div",1); 

 botao(1100,460,"10 ms/div",1); 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>300 && mouseY<330) { 

 incremento = 0.1; 

 tela(); 

 controle = 50; 

 botao(1100,260,"2 s/div",1); 

 botao(1100,300,"500 ms/div",11); 

 botao(1100,340,"100 ms/div",1); 

 botao(1100,380,"50 ms/div",1); 

 botao(1100,420,"20 ms/div",1); 

 botao(1100,460,"10 ms/div",1); 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>340 && mouseY<370) { 

 incremento = 0.5; 

 tela(); 

 controle = 50; 

 botao(1100,260,"2 s/div",1); 

 botao(1100,300,"500 ms/div",1); 

 botao(1100,340,"100 ms/div",11); 

 botao(1100,380,"50 ms/div",1); 

 botao(1100,420,"20 ms/div",1); 

 botao(1100,460,"10 ms/div",1); 
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 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>380 && mouseY<410) { 

 incremento = 1; 

 tela(); 

 controle = 50; 

 botao(1100,260,"2 s/div",1); 

 botao(1100,300,"500 ms/div",1); 

 botao(1100,340,"100 ms/div",1); 

 botao(1100,380,"50 ms/div",11); 

 botao(1100,420,"20 ms/div",1); 

 botao(1100,460,"10 ms/div",1); 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>420 && mouseY<450) { 

 incremento = 2.5; 

 tela(); 

 controle = 50; 

 botao(1100,260,"2 s/div",1); 

 botao(1100,300,"500 ms/div",1); 

 botao(1100,340,"100 ms/div",1); 

 botao(1100,380,"50 ms/div",1); 

 botao(1100,420,"20 ms/div",11); 

 botao(1100,460,"10 ms/div",1); 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1200 

&& mouseY>460 && mouseY<490) { 

 incremento = 5; 

 tela(); 

 controle = 50; 

 botao(1100,260,"2 s/div",1); 

 botao(1100,300,"500 ms/div",1); 

 botao(1100,340,"100 ms/div",1); 

 botao(1100,380,"50 ms/div",1); 

 botao(1100,420,"20 ms/div",1); 

 botao(1100,460,"10 ms/div",11); 

 } 

 if (mouseX>1100 && mouseX<1140 

&& mouseY>520 && mouseY<550) { 

 offset = offset+1; 

 } 

 if (mouseX>1160 && mouseX<1200 

&& mouseY>520 && mouseY<550) { 

 offset = offset-1; 

 } 

 } 
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/*MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA-SBF 

* INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-IFCE 

* UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA 

* PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSÉIAS DE SOUSA MOURÃO 

* 

* Programa destinado para estudo das Leis de Ohm 

*/ 

#define potenPin 0 // define a entrada analógica para o 

Potenciômetro 

#define voltPin 2 // define a entrada analógica para o resistor 

float Rx; // variável que armazena valor da resistência em 

OHM do potenciômetro 0 a 10k 
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float R0; // variável que armazena valor da resistência 

float corrente; // variável para armazenar valor da corrente 

float voltvalor; // cria variável para armazenar o valor da tensão 

do RESISTOR observado 

float potenvalor; // cria variável para armazenar valor da 

resistência 0 a 1023. 

float U; 

float Ux; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); //inicial a serial 

Serial.println(".....................................................") 

; 

Serial.println("MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FISICA - 

MNPEF"); 

Serial.println("PRODUTO DESENVOLVIDO POR: OSEIAS MOURAO"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000);//Pausa de 2 segundos 

Serial.println(".....................................................") 

; 

Serial.println("PRIMEIRA E SEGUNDA LEI DE OHM"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

Serial.println(".....................................................") 

; 

R0 = 330; // Você pode editar o valor de R. resistencia em Ohms para 

saber o valor exato use um ohmimetro, ou veja o código de cores para 

valor aproximado 

Serial.println("Medidas para um Resistor de 330"); 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000); //Pausa de 2 segundos 

} 

void loop() 

{ 

voltvalor = analogRead(voltPin);// Lê o valor registrado no resistor e 

armazena na variável "voltvalor" 

potenvalor = analogRead(potenPin);// Lê o valor registrado no 

potenciometro e armazena na variável "potenvalor" 

U = voltvalor/204.6; 

corrente = U/R0;//relação matemática para 1ª lei de Ohm. 

Rx = -((potenvalor/102.3)-10); 

Serial.println("...................................................."); 

Serial.print("Resistencia do potenciometro em quiloohm Rx="); //Imprime 

na serial O TEXTO ENTRE ASPAS. 

Serial.println(Rx); //Imprime na serial o valor da resistencia do 

potenciometro 

Serial.print("Tensao (em Volts) no Resistor R U= "); //Imprime na 

serial "tensão(em volts) = " 

Serial.println(U); //Imprime na serial o valor lido 

Serial.print("Corrente (em Ampere) no Resistor R i= "); 

Serial.println(corrente, 6); //Imprime na serial o valor lido com 6 

casas decimais 

Serial.println(".....................................................") 

; 

delay(2000); //Aguarda 2 segundos 

} 
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/* 

Software que deverá ser utilizado com o Shield Galileu cronômetro Trabalho do Mestrado Profissional 

em Ensino de Física – UFRGS Junho de 2014 

*/ 

int TIMEOUT=3000; 

long int t0,ultimapassagem; bool primeiro=true; 

const int botao = 2; 

 

void setup() 

{ 

pinMode (botao, INPUT); 

digitalWrite (botao, LOW);// alterado de high para low 

attachInterrupt(0, conta_tempo, RISING);// alterado de falling para rising 

 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

if(!primeiro) 

 

if(millis()-ultimapassagem> TIMEOUT ) 

{ 

primeiro=true; 

//Serial.println("0 "); 

} 

} 

void conta_tempo() 

{ 

if(primeiro) 

{ 

t0=millis(); primeiro=false; 

} 

Serial.println(millis()-t0);  

ultimapassagem=millis(); 

} 

 

 

Velocidade_Média.Py 

 

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: cp1252 -*- 

 ############################################ 

#Mestrado Profissional em Ensino de Física – UFRGS  

# Desenvolvido em junho / 2014 

#Autor: Gilberto F. Filho #Grafico (velocidade media)/ 

#referencial:ponto de lançamento-Plano Inclinado  

############################################ 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt import serial 

baud_rate = 9600 

 

ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600);  

temp_1 = ser.readline() 

temp_2 = ser.readline()  

temp_3 = ser.readline()  

temp_4 = ser.readline()  

temp_5 = ser.readline()  

temp_6 = ser.readline() 

#####1: Altura em funcao do Tempo - sem o zero 

x1 = np.array([float(temp_2), float(temp_3), float(temp_4), float(temp_5), float(temp_6)]) y1 = 

np.array([0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75]) 
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#####cor do fundo do grafico  

fig = plt.figure() 

rect = fig.patch 

rect.set_facecolor('#A4FFB0') 

 

ax1 = fig.add_subplot(1, 1, 1, axisbg='white')  

ax1.tick_params(axis='x', colors='black',)  

ax1.tick_params(axis='y', colors='black') 

 

ax1.set_title('Velocidade Media x tempo', color='black', fontsize='20') 

ax1.set_xlabel('tempo(milisegundos)', color='black', fontsize='20')  

ax1.set_ylabel('velocidade media (m/s)', color='black', fontsize='20') 

 

xx=np.arange(0.0, 3500, 50)  

print ('velocidade media (m/s)=')  

print (750/float(temp_6)) 

print ('deslocamento (m)=') 

print ((.75/float(temp_6))*float(temp_6)) 

###Tempo_1 

print ('tempo_1 =')  

print (float(temp_2))  

###Tempo_2 

print ('tempo_2 =')  

print (float(temp_3))  

###Tempo_3 

print ('tempo_3 =')  

print (float(temp_4))  

###Tempo_4 

print ('tempo_4 =')  

print (float(temp_5))  

###Tempo_5 

print ('tempo_5 =')  

print (float(temp_6)) 

 

plt.plot(xx,(750/float(temp_6))*np.ones(len(xx)))  

plt.grid(True) 

plt.show() 

 

Velocidade_Instantanea.Py 

 

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: cp1252 -*-  

############################################ 

#Mestrado Profissional em Ensino de Física – UFRGS  

# Desenvolvido em junho / 2014 

#Autor: Gilberto F. Filho 

#Grafico de velocidade instantanea/1 Dado  

#referencial:ponto de partida-Plano Inclinado  

############################################ 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt  

import serial 

baud_rate = 9600 

 

ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600);  

temp_1 = ser.readline() 

temp_2 = ser.readline() 

temp_3 = ser.readline()  

temp_4 = ser.readline()  

temp_5 = ser.readline()  

temp_6 = ser.readline() 

 



 
 
 

79 
 
#####1:Deslocamento em funcao do Tempo - sem o zero 

x1 = np.array([float(temp_2), float(temp_3), float(temp_4), float(temp_5), float(temp_6)])  

y1 = np.array([0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75]) 

 

#####cor do fundo do grafico  

fig = plt.figure() 

rect = fig.patch  

#rect.set_facecolor('#A4FFB0')  

rect.set_facecolor('white') 

 

ax1 = fig.add_subplot(1, 1, 1, axisbg='white')  

ax1.tick_params(axis='x', colors='black',)  

ax1.tick_params(axis='y', colors='black') 

 

ax1.set_title('Velocidade x tempo', color='black', fontsize='20')  

ax1.set_xlabel('tempo(milisegundos)', color='black', fontsize='20')  

ax1.set_ylabel('velocidade (m/s)', color='black', fontsize='20') 

 

xx=np.arange(0.0, 2500, 50)  

z = np.polyfit(x1, y1, 2)  

print ('aceleração =') 

print 2*z[0]*1000000  

plt.plot(xx,1000*(2*z[0]*xx+z[1]))  

print ('velocidade (m/s)=') 

print 2*z[0]*xx*1000  

plt.grid(True)  

plt.show() 

 

 

Velocidade_Instantanea_3dados.Py 

 

#!/usr/bin/python 

# -*- coding: cp1252 -*-  

############################################ 

#Mestrado Profissional em Ensino de Física – UFRGS  

# Desenvolvido em junho / 2014 

#Autor: Gilberto F. Filho 

#Graficos de velocidades/3 DADOS  

#referencial:ponto de lançamento-Plano Inclinado  

############################################ 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt  

import serial 

baud_rate = 9600 

 

ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600);  

temp_1 = ser.readline() 

temp_2 = ser.readline()  

temp_3 = ser.readline()  

temp_4 = ser.readline()  

temp_5 = ser.readline() 

temp_6 = ser.readline() 

 

##### Altura em funcao do Tempo - sem o zero  

#######Grafico_1 

x1 = np.array([float(temp_2), float(temp_3), float(temp_4), float(temp_5), float(temp_6)])  

y1 = np.array([0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75]) 

 

#####cor do fundo do grafico  

fig = plt.figure() 

rect = fig.patch  

#rect.set_facecolor('#A4FFB0')  
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rect.set_facecolor('white') 

 

ax1 = fig.add_subplot(1, 1, 1, axisbg='white') ax1.tick_params(axis='x', colors='black',) 

ax1.tick_params(axis='y', colors='black') 

 

ax1.set_title('Velocidade x tempo', color='black', fontsize='20')  

ax1.set_xlabel('tempo(milisegundos)', color='black', fontsize='20')  

ax1.set_ylabel('velocidade (m/s)', color='black', fontsize='20') 

 

#####Grafico_1: Velocidade  

xx=np.arange(0.0, 2500, 50)  

z = np.polyfit(x1, y1, 2)  

#print ('aceleração 1=')  

#print 2*z[0]*1000000 

#plt.scatter(float(temp_6),(1000*(2*z[0])*(float(temp_6))))  

plt.plot(xx,1000*(2*z[0]*xx+z[1])) 

print ('veloc_final_1=') 

print (1000*(2*z[0])*(float(temp_6)))  

#plt.plot(xx,z[0]*xx**2+z[1]*xx+z[2])  

plt.grid(True) 

 

#####Grafico_2: Velocidade  

 

temp_7 = ser.readline() 

temp_8 = ser.readline()  

temp_9 = ser.readline()  

temp_10 = ser.readline()  

temp_11 = ser.readline()  

temp_12 = ser.readline() 

 

x2 = np.array([float(temp_8), float(temp_9), float(temp_10), float(temp_11), float(temp_12)])  

y2 = np.array([0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75]) 

 

xx=np.arange(0.0, 2500, 50)  

z = np.polyfit(x2, y2, 2)  

#print ('aceleração 2=')  

#print 2*z[0]*1000000 

#plt.scatter(float(temp_12),(1000*(2*z[0])*(float(temp_12))))  

plt.plot(xx,1000*(2*z[0]*xx+z[1])) 

print ('veloc_final_2=') 

print (1000*(2*z[0])*(float(temp_12))) 

 

#plt.plot(xx,z[0]*xx**2+z[1]*xx+z[2])  

plt.grid(True) 

 

#####Grafico_3: Velocidade  

 

temp_13 = ser.readline() 

temp_14 = ser.readline()  

temp_15 = ser.readline()  

temp_16 = ser.readline()  

temp_17 = ser.readline()  

temp_18 = ser.readline() 

 

x3 = np.array([float(temp_14), float(temp_15), float(temp_16), float(temp_17), float(temp_18)])  

y3 = np.array([0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75]) 

 

xx=np.arange(0.0, 2500, 50)  

z = np.polyfit(x3, y3, 2)  

#print ('aceleração 3=')  

#print 2*z[0]*1000000 

print ('tempo final_1=')  
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print float(temp_6)  

print ('tempo final_2=')  

print float(temp_12)  

print ('tempo final_3=')  

print float(temp_18) 

#plt.scatter(float(temp_18),(1000*(2*z[0])*(float(temp_18))))  

plt.plot(xx,1000*(2*z[0]*xx+z[1])) 

print ('veloc_final_3=') 

print (1000*(2*z[0])*(float(temp_18)))  

#plt.plot(xx,z[0]*xx**2+z[1]*xx+z[2])  

plt.grid(True) 

plt.show() 

 


