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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM ARDUINO ABORDANDO FUNDAMENTOS 

DA CINEMÁTICA, TERMOMETRIA E ELETRODINÂMICA NA ESCOLA 

ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DR. GABRIEL SALES PIMENTA EM MARABÁ 

(PA). 
 

JOSÉ GIDAUTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR 

 

Orientador: Dr. Luiz Moreira Gomes 

Coorientador: Dr. Erico Raimundo Pereira de Novais 

 

Produto educacional aplicado durante a dissertação de mestrado do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) no curso de 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), como requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física.  

 

Este trabalho apresenta uma metodologia didática voltada à atividade experimental 

utilizando o Arduino como ferramenta de ensino. Enfoca-se sobre os conceitos elementares 

da Cinemática: conceitos referentes ao Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) referencial, 

trajetória, velocidade e características gerais, o Movimento Retilíneo Uniforme Variado 

(MRUV) em especial o movimento de queda livre dos corpos, análise da velocidade final 

de impacto, aceleração da gravidade e demais conceitos associados; conceitos acerca da 

Termometria como tipos de escalas termométricas, pontos de fusão e ebulição e 

conversões entre as unidades; e por fim princípios fundamentais em Eletrodinâmica tais 

como corrente elétrica, tensão elétrica e Lei de Ohm.  A proposta didática de ensino foi 

aplicada em três turmas de ensino médio com 80 alunos ao todo na escola Estadual de 

Ensino Médio Dr. Gabriel Sales Pimenta em Marabá (PA) e contou com o apoio da gestão 

da escola e com a participação dos professores responsáveis pelas turmas. Os resultados 

referentes à aplicação da proposta constam nos capítulos finais da dissertação os quais são 

apresentados com maiores detalhes. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Atividade Experimental, Arduino, Ensino Médio. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A proposta desse material instrucional é subsidiar os professores de Física do 

ensino médio nas aulas por intermédio das atividades experimentais utilizando o Arduino. 

Toda a estrutura desse material baseia-se na revisão e na fundamentação teórica constantes 

respectivamente nos capítulos 2 e 3 da dissertação, além disso, fundamenta-se em 

documentos e artigos constantes sobre o Arduino no site do fabricante.  

Além do mais, o eixo central desse produto é fornecer ao colega professor 

elementos teóricos e suficientes para a sua prática docente quando tratar-se de alguns 

temas em Cinemática, Termometria e Eletrodinâmica, isso significa, que o material 

instrucional tende a ampliar o leque de opções do docente quanto à realização de atividades 

e em temas de áreas afins.  

As atividades desenvolvidas na proposta didática de ensino são apresentadas na 

figura 25, onde são descritas as etapas que foram estabelecidas para sua realização.  

 

Figura 25 - Estrutura da Proposta Didática Metodológica 

 

Como visto na figura 25, as etapas das atividades experimentais e a aplicação dos 

instrumentos de controle e avaliação são partes conexas nas atividades, portanto, não 

poderão ser realizadas indistintamente ou desconexas.  

No extenso campo da Cinemática, a pesquisa científica limitou-se ao Movimento 

Retilíneo Uniforme (MUV) e ao Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 

respectivamente aos conceitos de trajetória, referencial e velocidade e aos conceitos de 

queda livre, aceleração constante gravitacional e velocidade de impacto. Utilizou-se a 

mesma bancada para os dois movimentos, entretanto, com códigos fontes do Arduino e 

procedimentos metodológicos distintos como será visto mais adiante nesse material.  
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Quanto ao assunto sobre Termometria, abordaram-se acerca das escalas 

termométricas em especial, as escalas Celsius e Fahrenheit, equações de conversão entre as 

escalas e medições realizadas tanto com a utilização do sensor de temperatura conectado 

ao Arduino quanto com as leituras provenientes de termômetro clínico. A bancada de 

polietileno utilizada no experimento será apresentada posteriormente nesse material. 

Na vasta área em Eletrodinâmica a pesquisa limitou-se ao estudo da corrente e 

tensão elétrica, devido ao tempo para a realização do experimento. Isso não significa que 

não foram abordados outros conceitos durante as aulas expositivas constantes nas 

sequências didáticas tais como capacitores, resistores, a Lei de Ohm, dentre outros.   

Em todas as atividades experimentais foram utilizados os instrumentos de controle 

e avaliação, em etapas distintas das atividades com fins e objetivos específicos.  

O primeiro instrumento de controle, as sequências didáticas, são instrumentos 

imprescindíveis antes do início das aulas expositivas. Nas sequências, os assuntos que 

seriam abordados foram estruturados, certamente caberá ao docente segui-la ou adapta-la 

conforme a disponibilidade de horário das aulas e espaço pedagógico disponível na escola.  

Nas sequências são delimitados os assuntos, objetivos de cada tema, os recursos 

metodológicos que deverão ser utilizados durante a aula bem como as referências e 

fundamentação teórica aplicada.    

Utilizou-se nessa proposta didática três tipos de questionários avaliativos conforme 

consta do capítulo que trata da proposta metodológica: Questionário Avaliativo sobre os 

Conteúdos, Questionário Avaliativo acerca dos Experimentos e o Questionário Avaliativo 

de Aprendizagem em Grupo.  

Estes instrumentos propiciam ao docente estabelecer um mecanismo avaliativo na 

análise sobre os conteúdos, experimentos e discussão entre os pares. O primeiro 

questionário avaliativo sobre os conteúdos que serão abordados nas atividades tem como 

principal objetivo avaliar o nível de compreensão dos estudantes a respeito do assunto que 

será tratado durante a aula.  

Nesse aspecto, o professor terá condições de verificar as diferentes nuances de 

atuação durante a aula expositiva, até porque esse questionário deve ser aplicado 

previamente, antes de qualquer aula expositiva ou atividade experimental, obviamente, se 

aplicado em momento inoportuno comprometerá a amostra da pesquisa.  

O questionário sobre o experimento em si, avalia o nível de entendimento do 

estudante a respeito da atividade experimental e um modo geral. Esse questionário deverá 
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ser aplicado após a atividade experimental, não faz sentido algum se aplicado 

anteriormente a atividade experimental.  

O questionário avaliativo em grupo tem como premissa fornecer ao estudante 

elementos descritivos de discussão após toda a etapa de exposição e experimentação ao 

qual ele foi submetido. Como o instrumento avaliativo é descritivo, as impressões, falas e 

análises dos estudantes são descritos nesse instrumento, até porque após o seu 

preenchimento em grupo cabe ao professor reuni-los para socialização com a plenária das 

evidências de aprendizagem e discussões entre seus pares.  

O último instrumento de controle constante na proposta didática é o Roteiro – 

desenvolvido para cada atividade. Nele estão descritos os passos de toda a atividade, desde 

as aulas expositivas até a socialização em grupo.  

De um modo geral, a proposta didática apresenta-se dessa forma, conforme o 

organograma, entretanto, maiores detalhes a respeito são descritos na dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 
 

2. A PLATAFORMA ARDUINO 

 

A Placa Arduino surgiu na Itália em 2005 e consiste em uma plataforma 

microcontroladora de código aberto Open-source - linguagem padrão em Wiring
21

 – 

similar à linguagem C/C++, e em softwares e hardwares livres para as áreas de automação. 

Nela é possível adicionar diversos tipos de componentes eletrônicos, dessa forma, a placa 

pode ser utilizada como gerenciador automatizado de dispositivos externos na aquisição de 

dados por intermédio de sensores de entrada e saída. 

No projeto original voltado aos profissionais de Artes-Plásticas o objetivo era criar 

ferramentas acessíveis, flexíveis e interativas voltadas à área, entretanto, devido ao fato de 

operar com o código aberto “Open-source” disseminou-se no mercado com várias opções 

de placas a preços acessíveis e nas diversas áreas.  

Existem diversas outras plataformas construídas para microcontroladores, mas o 

Arduino tem se destacado no cenário mundial, sua maior vantagem sobre outras 

plataformas como a placa Raspberry, por exemplo, é a facilidade de utilização, qualquer 

pessoa poderá aprender o básico e criar seus próprios projetos rapidamente, sem contar que 

existe na Web uma gama de modelos e projetos disponíveis sem custo algum.  

No mercado há vários modelos de placas Arduino, porém as mais utilizadas são a 

Uno, Leonardo, Due, Nano, Pro-Mini, Explora e Mega. 

Nesse trabalho optou-se pela placa ATmega2560 R3 para os experimentos. Então, a 

partir de agora, serão descritos nesse material instrucional características e funcionalidades 

apenas dessa placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre composta por uma linguagem de programação, um ambiente 

de desenvolvimento integrado (IDE) e um microcontrolador de placa única. Disponível em http:/wiring.org.br. 

 

Conector USB 

Saídas PWM 

Entradas e 

Saídas Digitais 

Entradas 

Analógicas 

Fonte Externa 

Figura 26 - Placa Arduino MEGA 2560 R3 com algumas especificações 
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Como mostra a figura 26, o Arduino é uma placa de controle de entrada – entrada 

de dados por intermédio dos sensores e saída de dados – como leds, displays, dentre outros, 

composta de um microprocessador Atmel AVR, um cristal ou oscilador de 16 Mhz (um 

relógio que envia pulsos de tempo em uma frequência específica, um regulador de tensão 

de 5 Volts e porta de alimentação USB que permite a conexão com um PC ou Mac. Além 

disso, dispõe de pintos de entrada/saída para conexão a outros circuitos ou sensores. A 

placa utilizada na dissertação possuí 54 pintos digitais dos quais 14 podem ser saídas 

PWM, 16 pintos de entradas analógicas e  256 Kb de memória flash.  

Os pinos (de 2 a 13) representados na figura 2 são utilizados para a função Pulse-

Width Modulation (PWM)
22

,  entretanto, os pinos digitais 0 e 1 da mesma sequência de 

pinos estabelecem a comunicação serial com o computador RX e TX, respectivamente 

responsáveis pela recepção e transmissão de dados.  

No site do Arduino – como mostra a figura 27, em http://arduino.cc dispõe-se de 

um excelente suporte, sketch para baixar (programa do Arduino), além da documentação 

sobre as placas e um campo disponível com conceitos de programação e de circuitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.1 IDE do Arduino 

 

Quanto à programação do Arduino, é utilizada uma linguagem de programação 

própria. O ambiente de desenvolvimento (IDE – Integrated Development Environment) ou 

Ambiente Integrado de Desenvolvimento baseia-se no ambiente Processing (software de 

desenvolvimento de desenhos e interface) e pode ser utilizado nos mais diversos sistemas 

operacionais.  

                                                           
22

 Em português significa Modulação por Largura de Pulso, é uma técnica utilizada por sistemas digitais para variação do 

valor médio de uma forma de onda periódica. A técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e 

variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto. 

 

Figura 27 - Página principal do Arduino na Web 
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Nesse ambiente, os programas escritos para o Arduino são chamados de sketches. 

Este software se comunica com a placa, através do cabo USB, e transfere o programa para 

o mesmo, dessa forma, não há necessidade de a cada conexão com o notebook ou PC, por 

exemplo, recarregar o programa, uma vez que a placa Arduino armazena o programa que 

irá executar, para isso dispõe de 256 Kb de memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Após baixar o programa por intermédio do site descrito anteriormente, ao abrir o 

IDE do Arduino apresenta-se a figura 28, independentemente do sistema operacional 

utilizado – nas atividades desse material utilizou-se o Windows 7 como sistema 

operacional. O IDE é dividido em três partes: o Toolbar no topo, o código ao centro e a 

janela de mensagens na base. O Toolbar consiste de seis botões compostos de um conjunto 

de guias: verificar, carregar, novo, abrir, salvar, respectivamente,  e Monitor 

Serial a direita . Os botões constantes no Toolbar fornecem acesso rápido às funções 

mais utilizadas. Ao longo do topo há a barra de menus, com os itens Arquivo, Editar, 

Sketch, Ferramentas e Ajuda.  

O botão “Verificar” como o próprio nome sugere verifica se há erros no código 

antes que você o carregue para a placa do Arduino. O comando “Carregar” faz o upload do 

código contido na janela de sketch para o Arduino. Antes de carregar o código verifica-se 

se o tipo de placa e a porta de comunicação, do contrário se houver erro o sistema travará 

automaticamente e enviará uma mensagem de erro na barra de mensagens abaixo do IDE.  

Os comandos, “Novo”, “Abrir” e “Salvar” têm funções diretas no IDE, agora 

quanto ao comando Monitor Serial serve para depuração de código. O monitor exibe os 

dados seriais enviados ao Arduino, além disso, é possível verificar a taxa de transmissão 

com que essa transmissão ocorre em taxa por segundo (Baud Rate).  

 

 

Figura 28 - Página inicial do IDE 
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Portanto, de forma resumida, a tabela 7 a seguir apresenta os botões do Toolbar e 

suas funções respectivas.  

 

Tabela 7 - Botões do Toolbar e suas funções 

Comando Símbolo Função 

Verificar 
 

Verifica se há erros no código 

Carregar 
 

Faz o upload do sketch atual para o Arduino 

Novo 
 

Cria um sketch em branco 

Abrir 
 

Mostra uma lista de sketches para abrir 

Salvar 
 

Salva o sketch atual para o Sketchbook 

Monitor Serial 
 

Exibe os dados seriais enviados do Arduino 

 

Antes de programar torna-se imprescindível configurar o IDE para o modelo de 

placa a ser utilizada. Utiliza-se a barra de menus “Ferramentas” para esse comando em 

conforme a figura 29, em seguida escolhe-se a placa através do gerenciador de placas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como visto o IDE oferece uma interface de usuário bastante simples. A linguagem 

padrão utilizada denomina-se de Wiring e deriva-se da linguagem C++ de programação, 

entretanto, apesar da facilidade da linguagem, dificuldades podem surgir com relação aos 

detalhes da sintaxe de programação, dentre outros.   

Nesse aspecto, o Sketch 1.8.5 - versão utilizada nos experimentos e nesse material 

instrucional dispõe de exemplos utilizando o Arduino que propiciam o primeiro contanto 

com a linguagem de programação.  No subitem a seguir será demonstrado um exemplo da 

biblioteca constante no Sketch de forma simples e detalhada.  

 

 

 

 

Figura 29 – Comando de seleção da placa no Arduino 
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  2.2 Programando o Arduino 
 

 Antes de demonstrar e apresentar os códigos dos experimentos da proposta didática 

faz-se necessário para melhor compreensão e familiaridade com a linguagem do Arduino 

apresentar um exemplo constante na biblioteca do Sketch – 1.8.5 versão utilizada na 

dissertação e nos experimentos.  

 De posse da versão do Sketch 1.8.5 previamente instalada acione a barra de menu 

na aba “Arquivo” e selecione “Exemplos”. Na aba “Exemplos Embutidos” selecione “01. 

Basics” em seguida click em “Blink” com o botão esquerdo do mouse. Certamente o 

Sketch carregou uma tela semelhante a da figura 30 descrita a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 A figura 30 apresenta o código na linguagem de programação do Arduino que 

acende um Led por um segundo, depois desliga por um segundo, de forma repetidamente, 

ou seja, inúmeras vezes. O código de programação será apresentado no quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1 - Código de Programação do Arduino de acendimento de um Led 

 

 

Figura 30 – Código de acendimento de Led 
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 Na programação em C ++ os símbolos representam observações importantes de 

quem está programando. Por exemplo, os símbolos “/*” e “*/” representam o início e fim 

de comentários por mais de uma linha respectivamente. No quadro 1 é possível observar a 

utilização do símbolo “//” na frase “[...] the setup function runs once when you press reset 

or power the board”, em português, “[...] a função de configuração é executada uma vez 

quando você pressiona reset ou liga a placa”, ou seja, esse símbolo serve para inserir 

comentários em apenas uma linha. No quadro 2 apresenta-se o código editado com as 

estruturas  de declaração das variáveis, de setup, de loop e demais estruturas para 

acendimento de um Led.  

 

 

Quadro 2 - Código de Programação do Arduino de acendimento de um Led editado 

 

 

 Caso não exista erro no código ao acionar a o botão “verificar” o programa compila 

os dados em emite a mensagem: “Compilação Terminada” conforme se observa no quadro 

anterior.  

 Nessa pesquisa, utilizou-se o Fritzing nos diagramas dos circuitos. Uma iniciativa 

de software open-source para auxiliar no desenvolvimento de protótipos de eletrônica em 

geral. Dessa forma é possível montar o protótipo de forma simples em uma placa 

protoboard virtual e posteriormente visualizar o diagrama esquemático e até mesmo o 
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layout da placa ou do circuito impresso. O download do Fritzing está disponível 

gratuitamente em https://fritzing.org/donwload/. 

 A figura 31 apresenta o diagrama esquemático do experimento no Fritzing.  

 

 

 

 

 

 

 

 Para montagem do circuito utilizou-se um resistor de 220 ohms no pino 13. Fixou-

se o Led de forma que o contato positivo estabelece-se a conexão com a placa através do 

pino 13 e o contato negativo do Led fixou-se na saída Graduated Neutral Density Filter – 

(GND) – ponto neutro ou aterramento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Diagrama no Fritzing de acendimento de Led no Arduino 

https://fritzing.org/donwload/
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3. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
 

 Em todos os experimentos independentemente do público alvo a automatização de 

coleta de dados se deu por intermédio da utilização dos sensores específicos para estes fins 

e conectados a plataforma Arduino ATmega 2560 R3. 

 Aqui serão descritos as características técnicas de cada experimento, tais como 

bancadas, componentes utilizados, diagramas, códigos fontes, dentre outros.  

 

   3.1 Experimento I - CINEMÁTICA: MRU e MRUV 

 

 Nesse experimento, abordam-se sobre os fundamentos da Mecânica de um modo 

geral e em particular os tipos de movimento: o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o 

Movimento Retilíneo Uniforme Variado (MRUV), em especial, a respeito das 

características principais dos dois movimentos, velocidade, aceleração, trajetória, tempo; 

suas relações matemáticas, taxas de erro nas medições; aceleração gravitacional, medições 

no Sistema Internacional e equações aplicadas ao movimento de Queda Livre.  

 

 3.1.1 Bancada em MDF 
  

 Na atividade utilizou-se a mesma bancada em função do experimento ser realizado 

em duas etapas. Na primeira etapa abordou-se sobre o MRU e na segunda etapa sobre o 

MRUV. A confecção da bancada foi em MDF - peças de 1,5 cm por se tratar de um 

material resistente e leve para o transporte até a escola, o custo total efetivo de confecção 

ficou em torno de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) entre material e mão de obra.  

 A bancada mede 175 cm de comprimento, 10 cm internos de largura e 3 cm da base 

ao solo. Ainda na trajetória em função de aumentar a resistência de atrito das rodas do 

móvel com o a superfície lisa utilizou-se lixa de ferro nº 120, maiores detalhes sobre os 

componentes e materiais serão apresentados posteriormente.  

 

  

  

  

 

 
 

Figura 32 – Bancada em MDF – Comprimento 
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 Na figura 32 observa-se que o comprimento da bancada e posicionamento dos 

sensores ópticos, foram dispostos na bancada com uma distância mínima entre eles em 125 

cm um do outro com intuito da captação dos intervalos de tempo do móvel. A figura 33 a 

seguir apresenta a bancada sob outro ângulo e apresenta-se outras dimensões da bancada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.2 Base em Polietileno Acrílico 
 

 A base de polietileno (4 cm de espessura) mede 23 x 30 cm e fica a 3 cm acima do 

solo por intermédio de conectores em alumínio.  

A base de polietileno foi escolhida em função de se evitar a energia estática 

proveniente do contato com componentes elétricos. Nessa base fixou-se a placa Arduino, o 

display em LCD com o uso de parafusos e a placa protoboard de 830 pontos de conexão 

com uma cola plástica.  

A figura 34 apresenta a base em polietileno acrílico ainda em fase de montagem.  

 

 

 

 

 

 
 

 

3.1.3 Componentes e Materiais 
 

 Na confecção e montagem de cada experimento utilizaram-se componentes 

eletrônicos e materiais específicos de cada experimento imprescindíveis a sua realização.  

Figura 34 – Base em Polietileno Acrílico em fase de montagem 

 
Figura 33 – Bancada em MDF – Altura e Largura 



 
 

130 
 

A tabela 8 apresenta os componentes e materiais utilizados no Experimento I. 

 

Tabela 8 - Componentes e Materiais utilizados no Experimento I. 

Componente 

/Material 

Número 

de Pinos 
Função 

Placa Arduino 54 Interagir com seu ambiente computacionalmente  

Resistor 2 Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito 

Push Button 4 Estabelecer contato entre os terminais 

Potenciômetro 3 Variar a resistência dos terminais 

Sensor Óptico 4 Captar o intervalo de tempo por infravermelho 

Display 16 Apresentar a resposta de dados do Arduino 

Protoboard 830 Conectar os diversos componentes 

Jumpers 2 Conectar dois ou mais pontos de um circuito 

Carrinho  -- Deslocar ao longo da trajetória 

Lixa nº 120 -- Diminuir o atrito do carrinho com a trajetória 

Esfera em Aço -- Deslocar ao longo da trajetória 

Cabo 2.0 USB -- Conectar o Notebook ou PC a placa Arduino 

  

As figuras 35 e 36 apresentam as bancadas em MDF e em Polietileno Acrílico 

utilizadas no experimento depois da montagem.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

Figura 35 – Bancada em MDF utilizada no Experimento I 

Figura 36 – Bancada em Polietileno Acrílico do Experimento I 
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A conexão com os sensores ópticos fixados na bancada em MDF dar-se-ão por 

intermédio de conectores plásticos. Na bancada, utilizou-se dois sensores ópticos de 

reflexão TCRT 5000, com tamanho de onda emissor em 950 nanômetros, com tipo de 

detecção fototransistor com detecção máxima de 25 milímetros, para a medição dos 

intervalos de tempo ao longo da trajetória retilínea do carrinho, tanto na partida, quanto em 

sua chegada.  A figura 37 apresenta o sensor óptico reflexivo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 37 - Sensor Óptico Reflexivo TCRT 5000 

Disponível em http://www.institutodigital.com.br 
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3.1.4 Diagrama do Experimento 

 O quadro 3 apresenta o diagrama do Experimento utilizando-se o Fritzing.  

Quadro 3 - Diagrama esquemático do Experimento I 

 

 

 Observa-se no quadro 3 que foram utilizados os seguintes componentes e materiais 

no diagrama esquemático: 01 placa Arduino Mega 2560 R3, 01 placa protoboard, 09 

resistores, 01 chave (Push Button), 01 display LCD 16x2 e 01 potenciômetro linear de 10k 

ohms, além de jumpers para conexões. Os resistores utilizados no experimento foram 06 

resistores de 100 ohms e 03 resistores de 10k ohms.   

Ao se pressionar o “Push Button” altera-se os parâmetros de configuração da placa, 

alterna-se entre os códigos para análise do MRU em MRUV, entretanto o potenciômetro 

linear tem como função regular a intensidade de luminosidade do display. 
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3.1.5 Código Fonte 
 

 O quadro 4 abaixo apresenta o código fonte utilizado no Experimento I.  

 

Quadro 4 - Código fonte do Experimento I 
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3.2 Experimento II – TERMOMETRIA: ESCALAS TERMOMÉTRICAS 
 

 Nesse experimento abordou-se sobre os diversos tipos de escalas termométricas, em 

especial as escalas Celsius e Fahrenheit. O objetivo do experimento foi comparar as 

medições apresentadas pelo sensor de temperatura conectado ao Arduino dos pontos de 

fusão, ebulição da água e temperatura ambiente com os resultados fornecidos por meio de 

termômetro clínico convencional disponível no laboratório da escola, além disso, os 

estudantes verificaram as temperaturas utilizando a equação de conversão entre as escalas 

– disponível no capítulo 3 da dissertação.  

 3.2.1 Base em Polietileno Acrílico 
  

 Nessa base fixou-se a placa Arduino e o display em LCD 16x2 com parafusos e a 

placa protoboard fixou-se com uma cola plástica. Como mencionando anteriormente, a 

base é constituída de polietileno acrílico de 4 cm de espessura, 3 cm de altura do solo – 

suspensa por 4 conectores de alumínio, mede 23 x 30 cm. A figura 38 apresenta a base de 

polietileno do experimento.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Base de Polietileno Acrílico do Experimento II 
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3.2.2 Componentes e Materiais 
 

 Os componentes e materiais utilizados nesse experimento estão dispostos na tabela 

9 a seguir.  

Tabela 9 - Componentes e Materiais utilizados no Experimento II 

Componente 

/Material 

Número 

de Pinos 
Função 

Placa Arduino 54 Interagir com seu ambiente computacionalmente  

Resistor 2 Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito 

Push Button 4 Estabelecer contato entre os terminais 

Potenciômetro 3 Variar a resistência dos terminais 

Sensor de 

Temperatura 
3 Captar a temperatura 

Display 16 Apresentar a resposta de dados do Arduino 

Protoboard 830 Conectar os diversos componentes 

Jumpers 2 Conectar dois ou mais pontos de um circuito 

Termômetro de 

Laboratório 

-- 
Captar a temperatura  

Becker  -- Armazenar substâncias 

Cabo 2.0 USB -- Conectar o Notebook ou PC a placa Arduino 

 

Nesse experimento em particular, utilizou-se o sensor de temperatura a prova 

d’água modelo DS18B20 da figura 39, com cabo de 1,08 m de comprimento e ponta em 

aço inoxidável, com faixa de medição de temperatura em torno de –55 ºC a + 125 ºC e 

precisão de 0,5 ºC para mais ou para menos e tensão de operação de 3,0 a 5,5 Volts. 

Utilizou-se ainda um termômetro analógico de bulbo de vidro do Laboratório 

Multidisciplinar com intuito de comparar as medições entre o sensor de temperatura e as 

medidas do termômetro, pelas especificações do fabricante, o termômetro trabalha com 

faixas de 0 a 200º C com margem de precisão entre 0,10ºC/-0,15ºC.   

 

 

 

 

 
 

 Figura 39 - Sensor de Temperatura DS18B20 

Disponível em http://www.felipeflop.com.br 
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3.2.3 Diagrama do Experimento 
 

Assim como no experimento anterior utilizou-se o Fritzing para apresentação do 

diagrama esquemático do Experimento II. 

Quadro 5 - Diagrama esquemático do Experimento II 

 

 

No quadro 5 observa-se  que foram utilizados os seguintes componentes e materiais 

no diagrama esquemático: 01 placa Arduino Mega 2560 R3, 01 placa protoboard, 02 

resistores, 01 chave (Push Button), 01 display LCD 16x2 e 01 potenciômetro linear de 10k 

ohms, além de jumpers para conexões. Os resistores utilizados no experimento foram 01 

resistor de 4,7k ohms e 01 resistor de 10 k ohms.   

Ao se pressionar o Push Button por 5 segundos altera-se os parâmetros de 

configuração da placa, alterna-se entre as medições nas escalas Celsius e Fahrenheit. O 

potenciômetro linear tem como função regular a intensidade de luminosidade do display. 
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3.2.4 Código Fonte 
 

O quadro 6 a seguir apresenta o código fonte utilizado no Experimento II.  

Quadro 6 - Código fonte do Experimento II 
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 3.3 Experimento III – ELETRODINÂMICA: CORRENTE e TENSÃO ELÉTRICA 
  

 Nesse experimento abordaram-se princípios da Eletrodinâmica em geral, 

especialmente os conceitos sobre corrente e tensão elétrica.  

 O objetivo do experimento foi comparar as medições apresentadas pelos sensores 

de tensão e de corrente elétrica conectados ao Arduino de pontos elétricos distintos da 

escola e na pilha elétrica verificar se a corrente e tensão convergem para as informações 

fornecidas pelo fabricante.  

 3.3.1 Base em Polietileno Acrílico 
  

 Nessa base fixou-se a placa Arduino e o display em LCD 16x2 com parafusos e a 

placa protoboard fixou-se com uma cola plástica. Como mencionando anteriormente, a 

base é constituída de polietileno acrílico de 4 cm de espessura, 3 cm de altura do solo – 

suspensa por 4 conectores de alumínio, mede 23 x 30 cm. A figura 40 apresenta a base de 

polietileno do experimento.  

 

  

   

 

 

 

 

 3.3.2 Componentes e Materiais 
 

Os componentes e materiais utilizados nesse experimento estão dispostos na tabela 

10 a seguir.  

Tabela 10 - Componentes e Materiais utilizados no Experimento III 

Componente 

/Material 

Número 

de Pinos 
Função 

Placa Arduino 54 Interagir com seu ambiente computacionalmente  

Resistor 2 Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito 

Potenciômetro 3 Variar a resistência dos terminais 

Sensor de 

Tensão 
3 Medir a tensão elétrica 

Sensor de 

Corrente 
3 Medir a corrente elétrica 

Display 16 Apresentar a resposta de dados do Arduino 

Figura 40 – Base de Polietileno Acrílico do Experimento III 
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Protoboard 830 Conectar os diversos componentes 

Jumpers 2 Conectar dois ou mais pontos de um circuito 

Capacitor 2 Armazenar cargas elétricas 

Cabo Ponta de 

Prova 
2 Estabelecer contato elétrico 

Cabo 2.0 USB -- Conectar o Notebook ou PC a placa Arduino 

 

No experimento, utilizou-se os sensores de tensão GBK AC entrada 127/220 Volts 

e o de corrente não invasivo 100A-50 mA SCT-013.  

O sensor de tensão GBK aceita na entrada uma tensão de 0 a 220 Volts, além disso, 

o sensor possui um optoacoplador que assegura o isolamento da tensão AC na entrada, 

resistor pull down para garantir que a leitura não flutue e um capacitor para estabilizar a 

saída. A figura 41 apresenta o módulo de sensor de tensão e a figura 42 mostra o sensor de 

corrente não invasivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quanto ao sensor de corrente não invasivo este possui um dielétrico de 6000 V/min 

e trabalha com temperatura entre – 25ºC a  70ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Sensor de Tensão GBK 

Disponível em http://www.eletronicacastro.com.br 

Figura 42 - Sensor de Corrente não invasivo 100A/50 mA 

  Disponível em http:www.yhdc.com 
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3.3.3 Diagrama do Experimento 
 

Assim como nos experimentos anteriores utilizou-se o Fritzing para apresentação 

do diagrama esquemático do Experimento III. 

Quadro 7 - Diagrama esquemático do Experimento III 

 

 

No quadro 7 observa-se  que foram utilizados os seguintes componentes e materiais 

no diagrama esquemático: 01 placa Arduino Mega 2560 R3, 01 placa protoboard, 03 

resistores, 01 display LCD 16x2,  01 potenciômetro linear de 10k ohms, 01 capacitor de 

50V 10   além de jumpers para conexões. Os resistores utilizados no experimento foram 

01 resistor de 330 ohms e 02 resistores de 10 k ohms.   
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 Como não há no Fritzing uma figura ou símbolo que se assemelhe ao sensor de 

corrente não invasivo, optou-se por desenhar um solenoide representando-o – ver detalhe 

na placa protoboard no diagrama acima. 

3.3.4 Código Fonte 
 

O quadro 8 a seguir apresenta o código fonte utilizado no Experimento III.  

Quadro 8 - Código fonte do Experimento III 
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4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

As atividades definidas na proposta didática foram realizadas na sala de vídeo da 

escola no período vespertino das 13:00 h às 17:30 h com as turmas de 1ª A, 2ª B e 3ª C no 

período compreendido entre 27 e 31 de agosto de 2018.  

Em função do nível e grau de compreensão a respeito de alguns assuntos, as 

atividades propostas para 1ª série A (25 alunos) foram realizadas nos dias 27 e 28 de 

agosto, bem como as atividades propostas para a 3ª série C (30 alunos), de forma análoga, 

foram realizadas no período de 30 e 31 de agosto. Na 2ª série B (25 alunos) as atividades 

propostas foram realizadas no mesmo dia em 29 de agosto.  

Apesar de que todos os experimentos tenham os mesmos instrumentos de controle e 

avaliação a dinâmica de cada experimento difere um do outro, além disso, os conteúdos, 

evidências e inferências de aprendizagem são totalmente distintos. Em função disso, faz-se 

necessário estabelecer um guia de atividade para cada experimento em especial.  

Antes de qualquer atividade experimental, o primeiro passo na realização dessas 

atividades foi alinhar as sequências didáticas aos objetivos da proposta. Atualmente, 

poucos professores utilizam sequências didáticas em suas aulas. Nesse trabalho, as 

sequências didáticas foram utilizadas em todas as séries em que foram desenvolvidas as 

atividades experimentais e constam em apêndices desse material instrucional.   

Ainda os roteiros desempenham um papel importantíssimo para qualquer atividade. 

Neles estão descritos os materiais utilizados nas atividades experimentais, além do 

procedimento metodológico de apoio ao professor, ou seja, durante toda a atividade 

seguiu-se na íntegra os roteiros específicos para cada turma.  

A utilização dos roteiros durante os experimentos tem como principais objetivos 

manter a organização do espaço e do experimento, a padronização da instrumentalização 

utilizada durante a atividade e a hierarquização das etapas de sua realização.    

Os questionários avaliativos também desempenham um papel imprescindível na 

coleta de informações sobre o nível de compreensão dos estudantes a respeito de 

determinados temas.  

Aqui serão descritas sucintamente as etapas desenvolvidas em cada atividade por 

intermédio do guia de atividades, nele estarão contidas todas as informações a respeito das 

etapas de execução da proposta didática.  
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  4.1 Guia de Atividades – Experimento I 

4.1.1 Etapa 1 – 1º Dia 
 

No primeiro dia de atividades com a turma da 1ª série A antes de qualquer atividade 

de cunho pedagógico orienta-se aplicar o Questionário Avaliativo I a respeito dos 

conteúdos no primeiro momento - consta no apêndice desse material instrucional. Com 

essa análise é possível determinar o nível de compreensão dos estudantes a respeito do 

assunto. 

 Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos prévios 

dos estudantes, procedem-se as aulas expositivas. Nessas aulas, são abordados os 

conteúdos específicos de cada turma e as noções sobre o Arduino de um modo geral: 

arquitetura de programação, componentes (sensores, jumpers, etc.), aplicações e principais 

funções.   

 A tabela 11 apresenta de modo sucinto as atividades da Etapa 1 do experimento.  

Tabela 11 - Atividades Etapa 1 do Experimento I 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 
Aplicar o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual. 

2º 05 
Recolher o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual.   

3º 45 

Apresentar por intermédio de aula expositiva a 

fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão 

abordados no experimento. 

4º 15 Intervalo 

5º 45 
Apresentar por intermédio de aula expositiva as noções 

básicas acerca do Arduino e do experimento. 
 

 Para o desenvolvimento dessa etapa requer-se no mínimo 120 minutos disponíveis.  

4.1.2 Etapa 2 – 2º Dia 
 

 No segundo dia de atividades com os estudantes, retoma-se sobre o Arduino e 

acerca do experimento e em seguida divide-se a turma em cinco grupos (A,B,C,D,E) de 5 

alunos em cada grupo. O objetivo do trabalho coletivo é inserir os alunos dispersos durante 

a etapa anterior, além disso, facilitar o fluxo de estudantes a mesa onde se encontra o 

aparato experimental.  

 A montagem do aparato experimental é importante. Montam-se previamente as 

conexões de jumpers na placa e em seguida conecta-se com a bancada através de 

conectores plásticos.  
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 A primeira parte do experimento pode ser executada. A partir dai as orientações aos 

estudantes são diretas e propostas no roteiro: o relator de cada grupo deverá anotar os 

dados produzidos no experimento tais como registro de velocidade e tempo de 

descolamento do carrinho. Por seguinte solicita-se aos estudantes que correlacionem os 

tempos e velocidades experimentais com os dados obtidos teoricamente e verifiquem as 

taxas percentuais de erros nas medidas.  

 A tabela 12 apresenta as atividades da Etapa 2 do experimento. 

Tabela 12 - Atividades Etapa 2 do Experimento I 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 Retomar brevemente sobre as noções de Arduino 

2º 05 Dividir a turma em 05 grupos de 05 estudantes 

3º 10 Montar o aparato experimental 

4º 45 Executar o experimento e coleta de dados 

5º 25 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

6º 15 Intervalo 

4.1.3 Etapa 3 – 2º Dia 

 Na segunda parte do experimento solicita-se aos estudantes que invertam a posição 

da bancada em MDF para vertical a fim de se realizar a análise do MRUV.  

 Previsto no roteiro, solicita-se aos alunos que anotem os dados obtidos e os 

correlacione com os dados teóricos, além disso, verifica-se acerca das taxas percentuais de 

erros nas medições. Ao término da atividade experimental, solicita-se aos alunos que 

preencham individualmente o Questionário Avaliativo II – sobre a atividade experimental.  

Após o preenchimento divide-se a turma mais uma vez em 05 grupos de 05 alunos 

para o preenchimento coletivo do Questionário Avaliativo III de aprendizagem em grupo.  

 Ao final da atividade o professor fará uma síntese com os resultados apresentados 

pelos grupos e socializará com a turma.  

 Na tabela 13 apresenta-se as atividades da Etapa 3 do experimento. 

Tabela 13 - Atividades Etapa 3 do Experimento I 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 45 Executar o experimento e coleta de dados 

2º 25 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

3º 15 
Aplicar o Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental 

4º 05 Dividir a turma em 05 grupos de 05 alunos 

5º 25 
Aplicar o Questionário Avaliativo III – Aprendizagem 

em Grupo 

6º 10 
Socializar os resultados apresentados no Questionário 

Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo 
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  4.2 Guia de Atividades – Experimento II 

4.2.1 Etapa 1  
 

Aplicado na 2ª série B e antes de qualquer atividade de cunho pedagógico orienta-

se submeter os estudantes ao preenchimento do Questionário Avaliativo I a respeito dos 

conteúdos. Dessa forma, é possível determinar o nível de compreensão dos estudantes a 

respeito do assunto. 

 Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos prévios 

dos estudantes, procedem-se as aulas expositivas. Nessas aulas, são abordados os 

conteúdos específicos de cada turma e as noções sobre o Arduino de um modo geral: 

arquitetura de programação, componentes (sensores, jumpers, etc.), aplicações e principais 

funções.   

 A tabela 14 apresenta de modo sucinto as atividades da Etapa 1 do experimento.  

Tabela 14 - Atividades Etapa 1 do Experimento II 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 
Aplicar o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual. 

2º 05 
Recolher o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual.   

3º 45 

Apresentar por intermédio de aula expositiva a 

fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão 

abordados no experimento. 

4º 15 Intervalo 

5º 45 
Apresentar por intermédio de aula expositiva as noções 

básicas acerca do Arduino e do experimento. 
 

4.2.2 Etapa 2 
 

 Após a exposição dos conteúdos a serem abordados, divide-se a turma em cinco 

grupos (A,B,C,D,E) de 5 alunos em cada grupo. O objetivo do trabalho coletivo é inserir os 

alunos dispersos durante a etapa anterior, além disso, facilitar o fluxo de estudantes a mesa 

onde se encontra o aparato experimental.  

 A montagem do aparato experimental é importante. Montam-se previamente as 

conexões de jumpers na placa, nesse experimento não há bancadas para conexão com a 

placa. 

 Nesse momento, as orientações aos estudantes são diretas e propostas no roteiro: o 

relator de cada grupo deverá anotar os dados produzidos no experimento tais como registro 

das temperaturas obtidas pelo sensor de temperatura através do Arduino e as temperaturas 
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obtidas pelo termômetro analógico, além do mais, solicita-se aos estudantes obterem a 

temperatura ambiente. Por seguinte solicita-se aos estudantes que correlacionem as 

medições analógicas de temperatura e as fornecidas pelo Arduino nas duas escalas 

termométricas Celsius e Fahrenheit. 

Na tabela 15 apresenta-se as atividades da Etapa 2 do experimento. 

Tabela 15 - Atividades Etapa 2 do Experimento II 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 40 Executar o experimento e coleta de dados 

2º 20 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

3º 15 
Aplicar o Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental 

4º 05 Dividir a turma em 05 grupos de 05 alunos 

5º 25 
Aplicar o Questionário Avaliativo III – Aprendizagem 

em Grupo 

6º 15 
Socializar os resultados apresentados no Questionário 

Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo 
 

  4.3 Guia de Atividades – Experimento III 

4.3.1 Etapa 1 – 1º Dia 

Assim como nas demais turmas, na 3ª série C, e antes de qualquer atividade de 

cunho pedagógico orienta-se submeter os estudantes ao preenchimento do Questionário 

Avaliativo I a respeito dos conteúdos. Dessa forma, é possível determinar o nível de 

compreensão dos estudantes a respeito do assunto. 

 Após o preenchimento do questionário avaliativo a respeito dos conteúdos prévios 

dos estudantes, procedem-se as aulas expositivas. Nessas aulas, são abordados os 

conteúdos específicos de cada turma e as noções sobre o Arduino de um modo geral: 

arquitetura de programação, componentes (sensores, jumpers, etc.), aplicações e principais 

funções da plataforma.  A tabela 16 apresenta as atividades da Etapa 1 do experimento.  

Tabela 16 - Atividades Etapa 1 do Experimento III 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 
Aplicar o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual. 

2º 05 
Recolher o Questionário Avaliativo I sobre conteúdos. 

Preenchimento individual.   

3º 45 

Apresentar por intermédio de aula expositiva a 

fundamentação teórica sobre os conteúdos que serão 

abordados no experimento. 

4º 15 Intervalo 

5º 45 Apresentar por intermédio de aula expositiva as noções 
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básicas acerca do Arduino e do experimento. 

4.3.2 Etapa 2 – 2º Dia 

 No segundo dia de atividades com os estudantes, retoma-se sobre o Arduino e 

acerca do experimento e em seguida divide-se a turma em seis grupos (A,B,C,D,E e F) de 

5 alunos em cada grupo. O objetivo do trabalho coletivo é inserir os alunos dispersos 

durante a etapa anterior, além disso, facilitar o fluxo de estudantes a mesa onde se encontra 

o aparato experimental.  

 Como esse experimento demanda um pouco de tempo para calibragem, recomenda-

se proceder a montagem do aparato experimental previamente.  

 As orientações aos estudantes são diretas e propostas no roteiro: o relator de cada 

grupo deverá anotar os dados produzidos no experimento tais como registro da corrente 

elétrica, tensão elétrica, tanto na rede elétrica quanto na pilha. Por seguinte solicita-se aos 

estudantes que correlacionem os dados experimentais com os dados fornecidos pela 

concessionária de energia elétrica e pelo fabricante da pilha elétrica, além disso, 

verificarem as taxas percentuais de erros nas medidas.  

 Na tabela 17 são apresentadas as atividades da Etapa 2 do experimento. 

Tabela 17 - Atividades Etapa 2 do Experimento III 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 10 Retomar brevemente sobre as noções sobre Arduino 

2º 05 Dividir a turma em 06 grupos de 05 estudantes 

3º 15 Montar o aparato experimental 

4º 45 Executar o experimento e coleta de dados 

5º 25 Solicitar aos estudantes a correlação dos dados 

6º 15 Intervalo 
 

4.3.3 Etapa 3 – 2º Dia 

 Com base no roteiro, solicita-se aos alunos que anotem os dados obtidos e os 

correlacione com os dados teóricos, além disso, verifica-se acerca das taxas percentuais de 

erros nas medições.  

Ao término da atividade experimental, solicita-se aos alunos que preencham 

individualmente o Questionário Avaliativo II – sobre a atividade experimental.  

Após o preenchimento divide-se a turma mais uma vez em 06 grupos de 05 alunos 

para o preenchimento coletivo do Questionário Avaliativo III de aprendizagem em grupo.  

 Ao final da atividade o professor fará uma síntese com os resultados apresentados 

pelos grupos e socializará com a turma.  
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Na tabela 18 descreve-se as atividades da Etapa 3 do experimento. 

Tabela 18 - Atividades Etapa 3 do Experimento III 

Momentos 
Tempo 

(min) 
Procedimentos Metodológicos 

1º 15 
Aplicar o Questionário Avaliativo II – Atividade 

Experimental 

2º 05 Dividir a turma em 06 grupos de 05 alunos 

3º 30 
Aplicar o Questionário Avaliativo III – Aprendizagem 

em Grupo 

4º 20 
Socializar os resultados apresentados no Questionário 

Avaliativo III – Aprendizagem em Grupo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


