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“A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é formar 

mentes que estejam em condições de criticar, 

verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe.” 

(Jean Piaget) 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e aplicação em ambiente escolar do produto 

educacional “Mixduino32”, que traz a linguagem gráfica utilizada para a criação de códigos 

visuais que pode facilitar o ensino-aprendizagem de conceitos e conteúdos da disciplina de 

Física utilizando a nova placa micro controlada Espduino-32, baseada no chip ESP-32, que é 

projetada para a atual era da internet das coisas ou “IoT”. O objetivo é apresentar uma nova 

abordagem do projeto Arduino, que surgiu na Itália em 2005 e que utiliza a interface 

conhecida como Arduino IDE, suportada em linguagem de programação textual em C/C++. 

Além da Interface Mixduino32 IDE, também integra o produto educacional proposto, o 

Manual Didático Interativo, o Blog ‘mixduino32.blogspot.com’ com vários posts didáticos 

com exemplos práticos e um Kit experimental baseado na placa Espduino-32 com o 

respectivo Guia de Ilustrado. Para demonstrar a aplicação do produto foram elaborados 7 

exemplos de projetos didáticos ilustrados aplicáveis ao ensino de física, e que estão 

disponíveis tanto no blog quanto no manual ilustrado.  A aplicação do Produto Educacional 

no ambiente escolar foi realizada na forma de um minicurso no laboratório de informática de 

uma escola pública da rede estadual para uma turma mista, com alunos do 1º ao 3º ano do 

ensino médio da educação básica. Durante a aplicação do produto foi observado que os alunos 

demonstraram muita facilidade no desenvolvimento das atividades propostas utilizando o 

produto educacional Mixduino32, bem como foi observado bastante interação, tanto dos 

alunos com as várias interfaces do produto educacional, bem como entre os próprios alunos na 

forma de socialização durante o desenvolvimento dos projetos didáticos propostos. Outra 

observação relevante da aplicação do produto educacional é que as teorias interacionistas e 

sócio-interacionistas de Piajet e Vygotsky, que serviram de fundamento para o presente 

trabalho puderam ser observadas na prática e capturadas em imagens. Por fim, este trabalho 

apresenta algumas sugestões para trabalhos futuros como, por exemplo, a exploração do 

potencial de aplicação da linguagem gráfica do Mixduino32 IDE e placas micro controladoras 

de baixo custo como a placa Espduino-32, no desenvolvimento de projetos didáticos voltados 

para o ensino de Física. 

 

Palavras-chave: Mixduino32, ESP-32, IDE Gráfico, Espduino-32, sensores, ensino de física. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present work presents the development and application in the school environment of the 

educational product “Mixduino32”, which brings the graphic language used for the creation of 

visual codes that can facilitate the teaching-learning of concepts and contents of the discipline 

of Physics using the new microcontroller board Espduino-32, based on the ESP-32 chip, 

which is designed for the current Internet of Things or “IoT” era. The objective is to present a 

new approach to the Arduino project, which appeared in Italy in 2005 using the interface 

known as Arduino IDE, supported in textual programming language in C / C ++. In addition 

to the Mixduino32 IDE interface, it also integrates the proposed educational product, the 

Interactive Didactic Manual, the 'mixduino32.blogspot.com' Blog with several didactic posts 

with practical examples and an experimental Kit based on the Espduino-32 board with the 

respective Illustrated Guide. To demonstrate the application of the product, 7 examples of 

illustrated didactic projects were developed, applicable to the teaching of physics, which are 

available both on the blog and in the illustrated manual. The application of the Educational 

Product in the school environment was carried out in the form of a short course in the 

computer lab of a public school in the state network for a mixed class, with students from the 

1st to the 3rd year of high school basic education. During the application of the product it was 

observed that the students demonstrated a lot of ease in the development of the proposed 

activities using the educational product Mixduino32, as well a lot of interaction was observed, 

both of the students with the various interfaces of the educational product, as well as among 

the students themselves in the form socialization during the development of the proposed 

didactic projects. Another relevant observation of the application of the educational product is 

that the interactionist and socio-interactionist theories of Piajet and Vygotsky, which served as 

the foundation for the present work, could be observed in practice and captured in images. 

Finally, this work presents some suggestions for future work, for example, exploring the 

potential of applying the graphic language of the Mixduino32 IDE and low cost 

microcontroller boards such as the Espduino-32 board, in the development of teaching 

projects aimed at teaching of Physics. 

Keywords: Mixduino32, ESP-32, Graphic IDE, Espduino-32, sensors, physics teaching. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho acadêmico apresenta uma proposta de produto educacional para o 

ensino-aprendizagem de Física de forma integrada e contextualizada com a eletrônica digital e 

a Internet das Coisas.  

Se pesquisarmos sobre o conceito de Internet das Coisas ou IoT (Internet of Things), 

logo veremos que está relacionado a revolução tecnológica pela qual estamos passando, onde 

cada vez mais objetos ou “coisas” utilizadas no dia-a-dia são conectadas a internet e a outros 

dispositivos como o computador e o Smartphone. A ideia é que, cada vez mais, o mundo 

físico e o digital se torne um só através de dispositivos que se conectam uns com os outros, 

com os data centers e suas nuvens.  

O atual estado de desenvolvimento tecnológico pelo qual nossa sociedade está 

passando exige a propositura de novas metodologias e ferramentas de ensino e aprendizagem 

de Física de forma integrada com outras áreas, principalmente com a informática, a eletrônica 

e a robótica. 

O principal propósito deste trabalho é levar a comunidade escolar e acadêmica um 

conjunto de ambientes e ferramentas interativas que possam potencializar o processo do 

ensino-aprendizagem através da interação e da construção do conhecimento através do 

contato direto entre o aluno e o objeto da aprendizagem.  

O presente trabalho se justifica pela necessidade de criação de novos objetos reais de 

ensino-aprendizagem, que sejam compatíveis com o atual estágio da tecnologia da 

informação, bem como seja possível a sua utilização diretamente em sala de aula, ou em casa 

pelo aluno, de forma autônoma, sem a necessidade do espaço físico do laboratório.  

Muitos objetos virtuais de ensino aprendizagem, com simulações interativas já 

existem e aumentam a cada dia. Um exemplo é o vasto acervo de simulações virtuais 

disponibilizados pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, em um projeto 

conhecido como PhET1. 

Mas por outro lado é muito difícil encontrarmos kits didáticos (objetos educacionais) 

que possam funcionar como simuladores reais como, por exemplo, kits de robótica ou 

eletrônica, para serem utilizados em situações do dia a dia, e que sejam de fácil montagem, 

                                                             
1 Disponível em: <https://phet.colorado.edu/>. Acesso em: 17 jul. 2019. 

https://phet.colorado.edu/
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reprodução e readaptação para diferentes situações, e ainda que tenha um custo financeiro 

mínimo, de modo a popularizar a sua utilização.  

No atual estágio do desenvolvimento das tecnologias presentes no nosso cotidiano não 

basta apenas transmitir os conteúdos da disciplina de Física da forma tradicional de se ensinar, 

de modo que é preciso agregar os conteúdos de Física aos de áreas como a informática e a 

eletrônica, para um processo de ensino-aprendizagem construtivo e focado no aprendiz.  

Neste contexto foi desenvolvido o produto educacional Mixduino32, baseado em um 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado – ADI, mais conhecido em inglês como Integrated 

Development Environment – IDE, com interface gráfica interativa de fácil compreensão, 

aplicável ao desenvolvimento de projetos didáticos de Física utilizando a linguagem de 

programação em blocos, computação Física, componentes eletrônicos e um microcontrolador 

para IoT, todos de baixo custo. 

Um exemplo de IDE que viabilizou o desenvolvimento de muitos projetos didáticos de 

Física com interface de controle pelo computador, que antes só podiam ser realizados com 

caros e complexos equipamentos de laboratório foi o Arduino IDE2, cuja interface é baseada 

em linguagem de programação textual, idioma inglês e a placa de desenvolvimento Arduino 

UNO. 

Já existem no Brasil várias iniciativas de trabalhos acadêmicos, inclusive no MNPEF, 

que estão utilizando o Arduino IDE e a placa de desenvolvimento Arduino UNO3 com 

conexão USB, baseada no chip ATMEGA 328, para a construção de experimentos didáticos 

interativos com simulações e aquisição de dados em tempo real no ensino de Física, o que 

será abordado em maior profundidade mais adiante. 

Deste modo, existem duas diferenças básicas entre o produto educacional aqui 

proposto, o Mixduino32 IDE e o Arduino IDE. A primeira é que o Mixduino32 é baseado, 

não em interface de linguagem de programação lógica textual em inglês, mas em uma 

estrutura de programação gráfica intuitiva em língua portuguesa. A segunda diferença é a 

utilização do microcontrolador de baixo custo ESP-324, que é voltado para a era da internet 

                                                             
2 Disponível em: <https://www.arduino.cc/> Acesso em: 02 out. 2019. 

3 Placa de desenvolvimento mais popular da família de placas Arduino, é baseada no chip microcontrolador 

ATMEGA 328. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno>, acesso em 02/10/2019. 

4 Microcontrolador de baixo custo para projetos IoT, desenvolvido pela empresa Espressif, ficha técnica 

disponível na página da empresa em <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-

wroom-32_datasheet_en.pdf >. Acesso em: 02 out. 2019. 

https://www.arduino.cc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
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das coisas e possui conexão USB, Bluetooth e Wi-Fi integrados, mais adequados assim a atual 

realidade dos alunos, que já vivem e era da Internet of Things - IoT.  

Pelos seus aspectos didáticos, o Mixduino32 se mostra muito mais simples e fácil de 

ser inserido no contexto da sala de aula ou cotidiano do aluno para criação de projetos 

relacionados aos mais variados conteúdos de Física e outras áreas utilizando Chips de 

desenvolvimento para IoT de baixo custo como o Chip ESP-32 da placa Espduino-325, 

apresentada neste trabalho e que possui ótimo poder de processamento. 

A essência do produto educacional aqui proposto é possibilitar o ensino-aprendizagem 

dos conteúdos e conceitos de Física de forma integrada com conceitos e conteúdos de outras 

áreas do conhecimento, aproximando ao máximo as experimentações didáticas à realidade do 

aluno no atual cenário de desenvolvimento tecnológico no qual estão inseridos. 

No Mixduino32, o ambiente de desenvolvimento integrado foi obtido criando 

subprodutos adicionais que proporcionam outras formas de interação, como por exemplos o 

Blog e o Manual ilustrado, com projetos didáticos interativos, onde foram inseridos códigos 

QR para a visualização de vídeos e animações com a câmera do smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Placa de desenvolvimento genérica, baseada no microcontrolador ESP-32, voltada para projetos IoT, com 

formato e características adequadas para uso didático. 
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CAPÍTULO 2 

OS DESAFIOS DO ENSINO DE FÍSICA NO SÉCULO XXI 

 

Em plena era da Internet das Coisas e Inteligência Artificial, a Física ensinada no 

Ensino Médio nas escolas Brasil afora ainda é baseada no treinamento para responder os 

testes do vestibular ou do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, que ultimamente tem 

substituído o vestibular como forma de avaliação quantitativa para o ingresso em muitas 

instituições de ensino superior. 

De acordo com Moreira (2013), um dos principais idealizadores do atual programa 

MNPEF, a Física ensinada no Ensino Médio, apesar de estarmos no século XXI, ainda é 

ensinada nos moldes do Século XIX, ou seja, baseia-se em técnicas de ensino behavioristas 

(comportamentalistas), focada no treinamento para provas, está centrada no docente e não nos 

estudantes, é desatualizada em relação às tecnologias e aos conteúdos mais atuais, e não 

incorpora as tecnologias de comunicação e Informação (TICs). Em Geral, todo o conteúdo do 

currículo escolar é apresentado utilizando-se um único livro ou apostila. 

 

Com exceção de experiências isoladas que professores levam para suas 

salas de aula, muitas vezes decorrentes da pesquisa em ensino de Física 

desenvolvida no país, no geral a Física é mal ensinada nas escolas. O 

ensino de Física dominante se restringe à memorização de fórmulas 

aplicadas na solução de exercícios típicos de exames vestibulares. (ZANETIC, 2005, 

p.21) 

 

Se por um lado, o ensino de Física ainda é meio arcaico, os estudantes do século XXI 

necessitam de uma escola que lhes forneçam uma formação mínima para a compreensão das 

tecnologias que os cercam e para melhor orientá-los em suas tomadas de decisões. Isso é 

primordial para suprir as necessidades culturais para a formação de um cidadão crítico do 

nosso tempo. 

Parece não haver outra saída senão pela inovação. É preciso vencer o comodismo e a 

inércia, quebrando os paradigmas da forma tradicional de ensinar os conteúdos da disciplina 

de Física nas escolas.  

 Uma opção pouco explorada é a inserção de aulas mais contextualizadas, não na 

forma de textos contextualizados e novos livros com ilustrações, mas sim com o uso de novas 

tecnologias da informação e comunicação que estão disponíveis em quase todo lugar. 
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Tratar os fenômenos físicos através de projetos didáticos com usos de TICs de fácil 

acesso pode ser uma boa opção. A construção do conhecimento por investigação científica e a 

valorização da criatividade dos estudantes ampliam os horizontes do ensino de Física e 

possibilitam o aumento da riqueza cultural e científica estudantes brasileiros. 

É inegável que a experimentação integrada aos conteúdos abordados favorece a 

criatividade dos alunos, evitando a assimilação do conhecimento como verdades absolutas. Os 

últimos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs para o ensino de Física publicado em 2013 

pelo MEC já preconizava que: 

 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o fazer, 

manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se pode 

garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 

curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento 

científico como uma verdade estabelecida e inquestionável. (PCN+, 2013, p.37) 

 

Os últimos PCNs para ensino de Física também já orientam a utilização de objetos 

educacionais que simulem situações-problema ou tentativas de solução de problemas do 

cotidiano dos alunos, e não apenas uma proposta de ensino realizada com o intuito de 

verificar resultados através de práticas experimentais, utilizando leis e teorias da Física 

previamente conhecidas. 

Segundo Leite (2008), o professor do século XXI deve perder o medo de se aproximar 

das novas tecnologias e explorar esses recursos tecnológicos que deixam as aulas mais 

dinâmicas e atrativas para o estudante do século XXI. Pois a sociedade e a escola estão em 

constante transformação, e isso exige professores capazes e dinâmicos.  

Ainda segundo Leite (2008), as novas tecnologias são ferramentas essenciais para 

auxiliar o professor nesse processo, sendo que os métodos tradicionais de ensino devem ser 

substituídos por métodos mais participativos que engajem o estudante na construção do seu 

conhecimento. 

Concordando com Moreira (2013), o ensino de Física no século XXI deve ser centrado 

no aluno e no desenvolvimento de competências científicas; deve ser focado na aprendizagem 

significativa, onde os conteúdos de Física possam ser relacionados aos conhecimentos prévios 

da vida cotidiana dos alunos; deve fazer o uso intensivo das tecnologias de informação e 

comunicação amplamente disponíveis nos dias atuais, principalmente a internet, o 

computador, o Smartphone e os ambientes virtuais de aprendizagem. 
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Por último, mas não menos importante desafio para o ensino de Física no século XXI é 

o domínio da linguagem das máquinas.  

Os alunos e professores do século XXI utilizam a tecnologia para se comunicar e 

interagir com o meio físico ou exercer a sua cidadania, mas a realidade é que a maioria dos 

professores de Física de hoje ainda não sabe ler ou compreender a lógica dos códigos 

utilizados para interligar os objetos de ensino-aprendizagem da atual era da internet das 

coisas, como os computadores, os sensores, os atuadores, os micro controladores, os 

aplicativos etc.  

Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, atualmente a maior empresa de tecnologia 

do mundo em valor de mercado disse que: “todas as pessoas deveriam aprender a programar 

um computador porque isso te ensina a pensar”.  

Todos consideram fundamental que uma criança saiba ler e escrever, mesmo que no 

futuro ela não se torne uma escritora ou jornalista (profissões que exigem exímio domínio da 

escrita). Essa mesma lógica deve ser aplicada ao aprendizado da linguagem de programação 

para uma melhor compreensão das novas tecnologias e melhor formação dos cidadãos e 

profissionais do futuro. 

Neste contexto foi proposto o presente trabalho, cujo objetivo principal foi 

desenvolver um ambiente de desenvolvimento integrado para o ensino de Física centrado no 

aluno e com base nas novas tecnologias de informação e comunicação, de modo a contribuir 

para superação dos desafios do ensino de Física do século XXI. 
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CAPÍTULO 3 

REVISÃO: O USO DO IDE ARDUINO NO ENSINO DE FÍSICA 

 

Neste capítulo é apresentada uma síntese dos principais trabalhos desenvolvidos nos 

últimos anos utilizando os ambientes de desenvolvimento integrado, mais conhecidos 

como Integrated Development Environment – IDE, que vem aos poucos sendo explorados 

para o ensino-aprendizagem dos conteúdos de Física. O IDE mais popular, e que é a base da 

maioria dos trabalhos acadêmicos tem sido o IDE do Arduino. 

Apesar do Arduino IDE ser mais utilizado no desenvolvimento de atividades de Física 

aplicada, como na robótica e na mecatrônica, os levantamentos e experiências apresentados 

neste capítulo são oriundos de trabalhos acadêmicos voltados para o ensino de Física, mais 

especificamente no desenvolvimento e execução de sequências didáticas de experimentos 

empíricos e aquisição automática de dados, dentro ou fora do ambiente da sala de aula. 

 

O Arduino surgiu em 2005, na cidade italiana de Ivrea, como uma plataforma de 

prototipagem eletrônica baseada em flexibilidade, onde o objetivo era permitir que 

os usuários, mesmo tendo pouco domínio de programação conseguissem realizar 

tarefas relativamente complicadas (McROBERTS, 2011). 

 

O Ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino é constituído basicamente de 5 

repartições essenciais: 1 - uma interface de comunicação baseada nas linguagens de 

programação C/C++, 2 - uma placa microcontroladora com várias portas de entrada/saída, 3 - 

uma matriz de contatos (protoboard), 4 - conectores (jumpers) e 5 - componentes eletrônicos 

diversos (leds, resistores, sensores, atuadores, servos-motores, motores de passo, etc.).  

A primeira placa foi lançada em 2005, e era conhecida como “Arduino Serial”, que foi 

sendo revisada e atualizada até chegar a versão estável denominada de “Arduino UNO”, 

muito popular até os dia atuais é constituída por uma interface eletrônica que trabalha com um 

chip microcontrolador programável de 8 bits, ATMEGA da Série AVR, desenvolvido pela 

ATMEL, atual Microchip1 com várias portas de entradas e saídas analógicas e digitais. 

O IDE do Arduino é de código aberto, e é baseado em hardware e software livres (de 

código aberto) e relativamente fáceis de usar. Com a placa Arduino UNO é possível ler 

informações do mundo físico, como a intensidade da luz com um sensor, um dedo em um 

                                                             
1 Disponível em: <https://www.microchip.com/>. Acesso em: 14/08/2019. 

https://www.microchip.com/
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botão ou uma mensagem no Twitter ou Telegram, a partir disso criar um sinal em alguma 

saída, ativando um motor, ligando um LED, ou enviando uma mensagem on-line. Para fazer 

isso, basta usar a linguagem de programação (com base nas conexões criadas para o projeto) 

e o Software Arduino (IDE), onde se cria a comunicação lógica entre os componentes físicos, 

conforme exemplos na página oficial do projeto Arduino2. 

A Figura 3.1 abaixo mostra a tela inicial da versão 1.8.9 do Arduino IDE, e no centro 

da imagem está o código para fazer piscar o LED conectado saída 13 com intervalos regulares 

de 1 segundo.  

Figura 3.1 Tela do Arduino IDE 1.8.9 mostrando a área de criação em linguagem C/C++. 

 

Fonte: Do Autor. 

 

O exemplo acima é conhecido como Blink (LED piscante) e é um dos mais fáceis de 

ser montado. O texto depois das “//” são comentários e não fazem parte do código, que depois 

de pronto pode ser carregado para placa. No caso da Placa Arduino UNO, existe um LED 

conectado em paralelo com a saída 13, de modo que para testar o código não é necessário 

montar um circuito externo. 

                                                             
2 Disponível em: <https://www.arduino.cc/> Acesso em: 02 out. 2019 

https://www.arduino.cc/
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A Figura 2 mostrada a seguir traz a descrição dos pinos de entrada e saída da 

plaquinha mais popular da família Arduino, e que é a base dos trabalhos que vem sendo 

desenvolvidos no meio acadêmico, voltados para o ensino de Física.  

Figura 3.2 Descrição dos pinos da placa Arduino UNO 

 

Fonte: <http://components101.com>. Acesso em 11 out. 2019. 

 

Além do conector USB e da saída para fonte de alimentação externa, a placa Arduino 

UNO possui duas fontes de tensão retificadas de 5 V e 3.3 V para alimentação de circuitos 

externos; além da possibilidade de utilizar a tensão da fonte (Vin) que pode ser de 9 a 15 

Volts. 

A placa Arduino UNO possui 20 pinos que podem ser utilizados como entrada/saída 

digital, ou seja, as portas possui dois estados: Ligado (5 V) e desligado (0 V), dos quais 6 

pinos (de A0 até A6) podem ser utilizados como entrada analógica, que é utilizado, em geral 

para a leitura de sensores analógicos (sensor de temperatura, sensor de Luz, potenciômetro, 

capacitores, etc). Dentre as opções de saída, 6 pinos, marcados com “~” podem ser utilizados 

para controle PWM ( Pulse Width Modulation), que simula saídas analógicas, entre outras 

opções. 

Nos últimos anos, a equipe principal por trás do projeto Arduino tem lançado novas 

placas de desenvolvimento, se adequando as necessidades da IoT. De acordo com as 

informações mais atualizadas do site3 oficial do Projeto Arduino: 

                                                             
3 Disponível em: < https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>. Acesso em 11 out. 2019. 

http://components101.com/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
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Arduino nasceu no Ivrea Interaction Design Institute como uma ferramenta fácil 

para prototipagem rápida, destinada a estudantes sem formação em eletrônica e 

programação. Assim que alcançou uma comunidade mais ampla, a placa Arduino 

começou a mudar para se adaptar às novas necessidades e desafios, diferenciando 

sua oferta de placas simples de 8 bits a produtos para aplicativos de IoT, wearable, 

impressão 3D e ambientes incorporados. Todas as placas do Arduino são 

completamente de código aberto, permitindo que os usuários as construam de forma 

independente e eventualmente as adaptem às suas necessidades 

particulares. O software também é de código aberto e está crescendo com as 

contribuições de usuários em todo o mundo (ARDUINO, 2019). 

 

Sobre o uso do Arduino no Ensino de Física, Santos (2014) argumenta:  

 

Apesar de ainda ser uma ferramenta pouco explorada no campo educacional, as 

vantagens e benefícios do Arduino no ensino de Física, quando usado em conjunto 

com as atividades de laboratório, têm se mostrado muito promissoras (SANTOS, 

2014, p. 13). 

 

Na verdade, foi observado ao longo de toda a revisão de literatura que o ambiente de 

desenvolvimento integrado do Arduino pode proporcionar um enorme leque de possibilidades 

de exploração dos fundamentos do Arduino IDE para o ensino de Física, pois em princípio 

não há limitação do que é possível construir em um IDE como o do Arduino. 

A utilização de IDEs como o Arduino, composto de interfaces gratuitas e de código 

aberto, bem como micro controladores, sensores e atuadores de baixo custo podem realmente 

proporcionar aos estudantes participar de forma mais efetiva na construção do seu 

conhecimento sobre o mundo natural e tecnológico ao seu redor, construindo eles mesmos 

seus próprios projetos, coletando e interpretando os dados em simulações reais, o que de fato 

é coerente com uma aprendizagem construtivista, baseada na interação do aprendiz com o 

objeto do conhecimento, com várias iniciativas de referência apresentadas no Quadro 1. 

 Para melhor ilustrar o atual estado da arte da utilização do Arduino no ensino de 

Física, foi resumido no Quadro 1 vários trabalhos relevantes que já foram desenvolvidos no 

âmbito do atual programa de Mestrado Nacional em Ensino de Física – MNPEF. 
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Quadro 3.1 Dissertações do MNPEF que fazem referência ao Arduino no ensino de Física. 

Referência O que foi feito Resultado 

Dissertação do Programa 

MNPEF (2014). 

Título: Arduino: Uma 

ferramenta para aquisição de 

dados, controle e automação 

de experimentos de Óptica 

em laboratório didático de 

Física no Ensino Médio. 

Autor: Elio Molisani 

Ferreira Santos  

Endereço: 

http://hdl.handle.net/1018 

3/115456 

Sequência de 

atividades com a 

intenção de atingir a 

aprendizagem 

potencialmente 

significativa para o 

estudo introdutório 

de Óptica. 

 Capacidade de confrontar as 

situações reais com as virtuais; 

 

 Aprofundamento 

conceitual; 

 

 

 Aulas mais dinâmicas; 

 

 Interdisciplinaridade. 

Dissertação do Programa 

MNPEF (2014). 

Título: Microcontrolador 

Arduino no ensino de 

Física: Proposta e 

aplicação de uma situação 

de aprendizagem sobre o 

tema Luz e Cor 

Autor: Jackson Roberto 

Rubim Junior  

Endereço: 

https://repositorio.ufscar.b 

r/handle/ufscar/7274?sho 

w=full 

A intenção foi 

introduzir o 

microcontrolador 

Arduino nas aulas de 

Física foi provocar 

curiosidade nos 

estudantes e 

despertar o caráter 

investigativo 

necessário ao estudo 

da Física. 

 Atividades mais interativas e 

atrativas para os estudantes; 

 Os professores não encontram 

muito material para auxiliá-los; 

 Levantou as principais 

discussões e práticas 

desenvolvidas; 

 Os projetos que emergem das 

necessidades trazidas pelos 

próprios estudantes. 

http://hdl.handle.net/10183/115456
http://hdl.handle.net/10183/115456
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/7274?show=full
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/7274?show=full
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/7274?show=full
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Dissertação do Programa 

MNPEF (2014). 

 

Título: Arduino como uma 

ferramenta mediadora no 

ensino de Física. 

 

Autor: Rafael Frank de 

Rodrigues 

 

Endereço: 

http://hdl.handle.net/1018 

3/108542 

Trabalhou com 

aspecto 

motivacional, 

visando uma 

aprendizagem 

significativa guiada 

por descobertas. 

 Ferramenta versátil; 

 

 Acessibilidade assimilação por 

parte dos alunos; 

 

 Necessidade de abordagem 

teórica menos aprofundada nos 

conceitos físicos; 

 

 Fomentou a autonomia e o 

conhecimento científico. 

Dissertação do Programa 

MNPEF (2015). 

 

Título: Robótica 

educacional no ensino de 

Física. 

 

Autor: Ana Paula Stoppa 

Rabelo 

 

Endereço: 

http://repositorio.bc.ufg.br 

/tede/handle/tede/5633 

Implementou a 

Robótica 

Educacional no 

Ensino de Física 

visando uma 

aprendizagem mais 

significativa. 

 Os alunos participaram 

ativamente; 

 

 Utilizaram as terminologias 

científicas; 

 

 Fez-se necessário uma 

mediação que seja 

previamente planejada. 

http://hdl.handle.net/10183/108542
http://hdl.handle.net/10183/108542
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5633
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5633
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Dissertação do Programa 

MNPEF (2015). 

 

Título: Uma proposta de 

sequência didática para o 

ensino da Cinemática 

através da robótica 

educacional. 

 

Autor: Adriano Fonseca 

Silva 

 

Endereço: 

http://www1.fisica.org.br/ 

mnpef/sites/default/files/D 

isserta%C3%A7%C3%A3 

o_Adriano_Fonseca.pdf 

 

Desenvolveu e 

aplicou ferramenta 

motivadora auxiliar 

no ensino das teorias 

de Física em 

especial ao conceito 

de encontro de 

móveis no 

movimento retilíneo 

uniforme. 

 Houve uma desmistificação 

do ensinamento de Física para 

o conteúdo que tratamos no 

Ensino Médio; 

 

 Estimulou o modo de 

pensar, criar e recriar seus 

conceitos com segurança; 

 

 

 Conduziu os alunos a reflexão 

e percepção do quanto a Física 

está ligada ao seu dia-a-dia. 

Dissertação do Programa 

MNPEF (2015). 

 

Título: Instrumentação 

eletrônica com o Arduino 

aplicada ao ensino de 

Física. 

 

Autor: José Altenis dos 

Santos 

 

Endereço: 

http://www.tede2.ufrpe.br: 

8080/tede2/handle/tede2/ 

5486 

Utilizou micro 

controladores 

Arduino em 

experimentos 

didáticos na área da 

termodinâmica 

 Contato direto com as 

medidas de grandezas Físicas; 

 Possibilidade de 

autonomia na 

aprendizagem; 

 Ferramenta didática facilitadora 

do processo de ensino 

aprendizagem. 

http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Adriano_Fonseca.pdf
http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Adriano_Fonseca.pdf
http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Adriano_Fonseca.pdf
http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Adriano_Fonseca.pdf
http://www.tede2.ufrpe.br/
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Dissertação do Programa 

MNPEF (2016). 

 

Título: Detecção e 

análise de movimentos do 

cotidiano via interface 

Arduino. 

 

Autor: Raphael de Jesus 

Lisboa Aquino 

 

Endereço: 

http://ri.ufs.br/jspui/handle 

/riufs/6408 

Elaborou e 

desenvolveu 

equipamento que 

ensina professores a 

montar um aparato 

de aquisição de 

dados para alguns 

movimentos 

cotidianos. 

 O aprendizado foi 

contextualizado; 

 

 Melhorou a visão do professor 

sobre a disciplina que leciona 

e suas potencialidades; 

 

 O produto demonstra boa 

durabilidade; 

 

 Ampla portabilidade e 

adaptabilidade para outros 

projetos. 

Dissertação do Programa 

MNPEF (2016). 

 

Título: Desenvolvimento de 

um Kit experimental com 

Arduino para o ensino de 

Física Moderna no Ensino 

Médio. 

 

Autor: Sérgio Silveira 

Endereço: 

http://www.scielo.br/pdf/rb 

ef/v39n4/1806-1117-rbef- 

39-04-e4502.pdf 

Buscou integrar às 

simulações, um 

pacote experimental 

real, de baixo custo, 

criado para 

demonstrar 

qualitativamente o 

efeito fotoelétrico e 

as propriedades 

elétricas do plasma. 

 Possibilitou ao professor 

pesquisador desenvolver 

habilidades que capacitou o 

profissional a diversificar suas 

possibilidades de atuação 

pedagógica; 

 

 Favoreceu o protagonismo dos 

sujeitos envolvidos no processo 

de ensino aprendizagem com a 

sua própria educação. 

Fonte: Adaptado de PINTO, 2018. 

 

A revisão dos trabalhos previamente catalogados por Pinto (2018) foi essencial para a 

compreensão de como vem sendo utilizada a tecnologia do Arduino no ensino de Física, 

principalmente a Interface de comunicação lógica (software) e a placa de desenvolvimento 

http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6408
http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6408
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v39n4/1806-1117-rbef-39-04-e4502.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v39n4/1806-1117-rbef-39-04-e4502.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v39n4/1806-1117-rbef-39-04-e4502.pdf
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(hardware). Isso porque o foco deste trabalho é justamente contribuir para o aperfeiçoamento 

do ambiente de desenvolvimento integrado criado com o Arduino em 2005, de modo a tornar 

ainda mais simples e intuitivo o desenvolvimento de projetos e sequências didáticas utilizado 

um IDE. 

Em praticamente todos os trabalhos referenciados acima, foi observado que é 

predominante a utilização da placa de desenvolvimento mais popular, conhecida como 

Arduino UNO e a interface de programação tradicional em linguagem textual C/C++ do 

Arduino, onde o código do projeto é digitado no idioma inglês. 
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CAPÍTULO 4 

REFERENCIAL TEÓRICO PEDAGÓGICO 

 

Este trabalho se fundamenta nas teorias sociointeracionistas de Jean Piaget e 

Vygotsky, bem como na teoria da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel e 

Marco Moreira.  

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 

novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que 

sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar 

mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas 

se propõe (Jean Piaget, 1896-1980). 

As principais metas da educação propostas por Piaget são, de certo modo, impactantes 

e ao mesmo tempo desafiadoras, e serve para nos encorajar como professores a desafiar os 

paradigmas do ensino tradicional e criar novas metodologias para a construção do 

conhecimento científico e tecnológico. 

Na perspectiva construtivista ou interacionista de Piaget, o conhecimento surge da 

ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação 

homem-meio, homem-objeto (PIAGET, 1991).  

Segundo Piaget, conhecer consiste em interagir com um objeto real e transformá-lo a 

fim de compreendê-lo. E isso é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de 

conhecimento. As formas de conhecer são construídas nas trocas e interações com os objetos, 

tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto. O processo 

de adaptação possui dois mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo 

de desenvolvimento do ser humano: a assimilação e a acomodação.  

Segundo Vygotsky (1991), a aprendizagem tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do saber, ou seja, do conhecimento. Vygotsky propôs que todo e qualquer 

processo de aprendizagem é “ensino-aprendizagem”, incluindo aquele que aprende, aquele 

que ensina e a relação entre eles. Em outras palavras não existe ensino sem aprendizagem 

nem aprendizagem sem o ensino. 

Vygotsky explica esta conexão entre desenvolvimento e aprendizagem utilizando o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal (distância entre os níveis de desenvolvimento 

potencial e nível de desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” entre os problemas que 
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uma criança pode resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e os que ela deverá 

resolver com a ajuda de outro sujeito mais capaz no momento, para em seguida, chegar a 

dominá-los por si mesma (nível de desenvolvimento potencial). 

De acordo com Ausubel (2003), quanto mais sabemos mais aprendemos. Segundo ele, 

aprender de forma significativa é reorganizar e ampliar os conceitos e ideias preexistentes na 

estrutura cognitiva do estudante, e com isso assimilar e relacionar (concatenar) novos 

conceitos. Para Ausubel, o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente significativo 

(apreciável, revelador) para o estudante, de modo que ele esteja disposto a relacionar o objeto 

de estudo de maneira consistente e não arbitrária. 

A aprendizagem por memorização e a significativa são organizadas de formas bem 

distintas na estrutura cognitiva do aluno. Os conceitos estudados por memorização 

estabelecem relações discretas, isoladas, arbitrárias e literais com a estrutura cognitiva e 

consequentemente a possibilidade de retenção é muito inferior aos aprendidos de forma 

significativa (AUSUBEL, 2003). 

Já aprendizagem significativa acontece durante um processo onde uma nova 

informação ou conceito se relaciona a um conceito pré-existente na estrutura cognitiva do 

aluno. Esta relação se dá de maneira não arbitrária e substantiva, ou seja, objetiva. Ausubel 

chama de subsunçor a estrutura de conhecimento específica com a qual a nova informação 

interage. O subsunçor já é uma proposição existente na estrutura cognitiva que serve de 

ancoradouro para a nova informação. A nova informação interage com a estrutura cognitiva e 

depois de ancorada adquire novo significado para o aluno (MOREIRA, 2009). 

Neste contexto, o professor é o profissional qualificado para criar situações 

potencialmente significativas. E estas podem despertar a disposição do aluno em aprender 

(FERNANDES, 2011). 

O Mixduino32 IDE, o produto educacional que é apresentado neste trabalho foi 

idealizado com a premissa de contribuir para a criação de novos ambientes construtivistas e 

sociointeracionistas, que servirão de interface entre o aluno e o mundo a sua volta a ser 

explorado, que está repleto de objetos (fenômenos físicos) a serem explorados de forma 

individual ou colaborativa, levando-os a aprendizagens significativas. 
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CAPÍTULO 5 

REVISÃO DE CONCEITOS E EQUAÇÕES DE FÍSICA CLÁSSICA 

 

 Neste capítulo é apresentada uma revisão dos principais conceitos e equações que 

regem os fenômenos físicos que serão abordados no Capítulo 7, onde serão apresentadas 

algumas sugestões de projetos didáticos para desenvolvimento utilizando o produto 

educacional proposto, o Mixduino32.  

 Os conceitos e equações apresentadas neste capítulo estão de acordo com os 

fundamentos de Física Clássica apresentados por Halliday e Hesnick (2009), nos volumes 1, 

2, 3 e 4 da 8ª Edição do livro acadêmico intitulado “Fundamentos de Física”. 

 

5.1 MECÂNICA 

 

 A compreensão dos conceitos de grandezas físicas fundamentais como o tempo (t) e o 

“espaço (S)”, bem como as suas grandezas derivadas, a velocidade (v) e aceleração (a) são 

essenciais para a compreensão do movimento de partículas, ondas ou corpos extensos no dia a 

dia do nosso mundo macroscópico do cotidiano. Assim, para as grandezas supracitadas serão 

apresentadas a seguir as suas principais relações matemáticas e significados, pois estas servem 

de fundamentos para os projetos didáticos sugeridos neste trabalho. 

 

5.1.1 Velocidade Média e Velocidade Escalar Média 

 

 A velocidade média ( 𝑣𝑚) pode ser compreendida como sendo uma grandeza derivada 

das grandezas fundamentais tempo e espaço que define com que “rapidez” um corpo extenso 

ou partícula se movimenta. Assim, vm é a razão entre o deslocamento ∆x e o intervalo de 

tempo ∆t durante o qual esse movimento ocorre. 

 

 𝑣𝑚  =  ∆𝑥

∆𝑡
                                                                5.1 

  

A unidade de vm no Sistema Interacional de Unidades - SI é o metro por segundo (m/s), mas 

em muitas situações práticas outras unidades são utilizadas, no entanto todas estão na forma 

comprimento/tempo.   
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 Uma observação muito relevante é que a velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, 

possui intensidade (valor absoluto), direção (eixo) e sentido (positivo ou negativo).  

 Outra forma diferente de descrever “com que rapidez” um objeto ou partícula está se 

movimentando é através da Velocidade Escalar Média (Sm). Enquanto a velocidade média 

envolve o deslocamento ∆𝑥 da partícula, a Velocidade Escalar média descreve o movimento 

em termos da distância total percorrida (o número de metros percorridos, por exemplo), 

independente da direção ou sentido. 

 

 

𝑆𝑚 = 
𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∆𝑡
                                                              5.2 

 

  

5.1.2 Velocidade instantânea (v) e aceleração (a) 

 

 A velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade v de uma partícula ou corpo 

extenso em determinado instante é obtido a partir da velocidade média, reduzindo o intervalo 

de tempo ∆t até torná-lo próximo de zero, o que melhor representado na forma de limite. 

 

𝑣 =  lim
∆𝑡→0 

∆𝑥

∆𝑡
= 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
                                                      5.3 

 

 Conforme mostrado na equação acima, a grandeza física velocidade instantânea pode 

ser compreendida como sendo a taxa de variação da posição x em relação ao tempo. Em 

temos matemáticos, também pode ser representada pela primeira derivada da posição em 

relação ao tempo. De forma gráfica, o conceito físico de velocidade instantânea também pode 

ser compreendido como sendo a inclinação da curva no gráfico da posição em função do 

tempo.  

 Quando a velocidade de uma partícula varia, diz-se que esta partícula sofreu uma 

aceleração (a) ou desaceleração quando a variação da velocidade é negativa, ou seja, a 

velocidade está diminuindo no tempo, como por exemplo, no caso da variação da velocidade 

durante a frenagem ou a arrancada de um automóvel, quando o mesmo se aproxima ou se 

afasta de um semáforo de trânsito. 
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 Assim como a velocidade, a aceleração, além de ser uma grandeza derivada, também 

é definida como sendo uma grandeza vetorial, pois para sua representação completa é 

necessário conhecer, além da intensidade, a direção e o sentido do movimento acelerado. Para 

movimentos ao longo de um eixo, a aceleração média (𝑎𝑚) pode ser representada por: 

 

 𝑎𝑚  =  
∆𝑣

∆𝑡
                                                                  5.4 

 

 De forma análoga a caracterização da grandeza física velocidade, a aceleração 

instantânea, ou seja, para um intervalo de tempo infinitesimal é dada por: 

 

𝑎 =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
                                                                      5.5 

 

 Em termos matemáticos, a aceleração é definida da como sendo a taxa com a qual a 

velocidade está variando em determinado instante de tempo infinitesimal. Graficamente, 

corresponde a inclinação da curva da velocidade em função do tempo v(t). E também pode ser 

expressa como sendo a derivada segunda da posição em função do tempo, conforme mostrado 

abaixo: 

 

 𝑎 =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
 (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
) =  

𝑑²𝑥

𝑑𝑡²
                                                     5.6 

 

 A unidade de aceleração no sistema SI é o metro por segundo ao quadrado (m/s²). Na 

descrição de fenômenos físicos relacionados à aceleração em diferentes nacionalidades é 

possível a utilização de outras unidades de medidas, no entanto todas devem estar na forma de 

comprimento/tempo². 

 As grandes acelerações, como ocorre em uma centrífuga ou uma montanha russa, às 

vezes são expressas como múltiplos de g, onde g coresponde ao valor aproximado do módulo 

da aceleração de um objeto em queda livre nas proximidades da Terra (HALLIDAY; 

HESNICK, 2009). 

 

1 g = 9,81 m/s² (unidades de g)                                             5.7 
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 Outros exemplos de fenômenos físicos onde são observadas grandes acelerações são 

nas colisões de trânsito, no lançamento de foguetes, em parques de diversões, etc. 

5.1.3 Equações básicas para o caso da aceleração constante no tempo 

 

 Quando a aceleração é constante no tempo, as equações básicas para a descrição do 

movimento, que neste caso é denominado Movimento Uniformemente Variado – MRUV 

podem ser facilmente deduzidas utilizando o cálculo integral (a antiderivada) a partir da 

definição do conceito de aceleração, conforme mostrado abaixo: 

 

𝑎 =  
𝑑𝑣

𝑑𝑡
                                                                     5.8 

 

 Primeiro separamos as variáveis na eq. 5.8, 

𝑑𝑣 = 𝑎 𝑑𝑡                                                                     5.9                 

 Em seguida aplicamos a integral indefinida em ambos os lados equação, 

∫𝑑𝑣 = ∫𝑎  𝑑𝑡                                                            5.10       

 Depois retiramos da intergral a constante a,            

∫𝑑𝑣 = 𝑎 ∫𝑑𝑡                                                                   5.11 

 Neste caso temos como resultado: 

𝑣 = 𝑎𝑡 + 𝐶                                                              5.12 

 Onde C é a constante de integração. Para determinar o valor de C, resolvemos a 

equação acima par t = 0, já que a equação 5.12 deve ser válida para qualquer instante do 

tempo, de modo que obtemos:       

                                              𝑣0 = 𝐶                                                                5.13                                               

 Então a equação para descrever a variação da velocidade no tempo pode ser 

representada por: 

𝒗 = 𝒗𝟎 +  𝒂𝒕                                                           5.14 

  

 O mesmo conceito pode ser aplicado para determinar a equação da posição x em 

função do tempo t, pegando como referência a equação da velocidade instantânea e isolando 

𝑑𝑥, de modo que obtemos: 

 𝑑𝑥 = 𝑣 𝑑𝑡                                                                  5.15 

Substituindo o valor de 𝑣 na equação 5.15 que está definido a equação 3.14 temos: 
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∫𝑑𝑥 = ∫(𝑣0 +  𝑎𝑡) 𝑑𝑡                                                        5.16                                                        

Aplicando as técnicas de integração na equação 5.16 obtemos que: 

 

𝑥 = 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡² + 𝐶′                                                        5.17 

 

Como a solução da equação 5.17 é válida para qualquer instante do tempo, incluindo t = 0, 

conclui-se que o valor da constante de integração corresponde ao valor da posição inicial x0, 

de modo que a equação que descreve a posição x de um objeto em função do tempo, quando o 

mesmo está submetido a uma aceleração constante pode ser representada matematicamente 

por: 

𝒙 =  𝒙𝟎 +  𝒗𝟎𝒙𝒕 +
𝟏

𝟐
𝒂𝒕²                                                     5.18 

 

 No caso da aceleração em queda livre nas proximidades da Terra, em situações em que 

é possível desconsiderar a força de resistência do ar, a equação 5.18 também se aplica ao 

MRUV na vertical, e a equação acima pode ser rescrita da seguinte forma: 

 

𝒚 =  𝒚𝟎 +  𝒗𝟎𝒚𝒕 +
𝟏

𝟐
𝒈𝒕²                                                    5.19 

 

 Onde 𝒚 representa o eixo de coordenadas na vertical, e o sinal algébrico de g será 

positivo se o eixo y estiver orientado para baixo, ou será negativo se o eixo y estiver orientado 

para cima. Isso porque a aceleração g é uma grandeza física vetorial (HALLIDAY; 

HESNICK, 2009). 

  

5.1.4 A aceleração no contexto da Primeira Lei de Newton  

 

 Um enunciado mais rígido para a primeira lei de Newton (Lei da Inércia), e que 

envolve o conceito de aceleração é o seguinte: 

 

“Se a soma vetorial de todas as forças externas que atuam sobre um corpo for igual a zero 

(𝐹𝑟⃗⃗  ⃗ = 0), a velocidade do corpo não pode mudar, ou seja, o corpo não terá aceleração.” 
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  A primeira lei de Newton se traduz nas situações do cotidiano em que a velocidade 

dos corpos é constante, ou nas situações em que os corpos estão em repouso, ambas em 

relação a algum referencial inercial, ou seja, aquele para o qual as Leis de Newton são válidas 

(HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

 

5.1.5 O conceito de Força no contexto da 2ª Lei de Newton 

 

 Uma ação capaz de alterar a velocidade de um corpo ou partícula é uma boa definição 

do conceito de Força. Em outras palavras, uma ação capaz de provocar uma aceleração em um 

corpo de massa m é a definição elementar do conceito de Força. Quando a ação ocorre por 

contato físico, trata-se de uma força de contato, caso contrário, a denominação mais adequada 

é força de campo. (HALLIDAY; HESNICK, 2009) 

 Um dos exemplos mais simples de força de campo é a força gravitacional. Assim, 

quando soltamos um objeto ele cai em queda livre em direção ao solo em movimento 

uniformemente variado com aceleração g, que é causada pela força de atração gravitacional 

produzida pela grande massa da Terra. 

  Uma breve expressão para a 2ª Lei de Newton é a seguinte: 

 

“A força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela 

sua aceleração.” 

Em termos matemáticos, 

 

𝐹𝑟⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑎   (2ª Lei de Newton)                                            5.20 

 

A unidade de força no SI é o Newton (N), sendo que 1 N é a força resultante necessária para 

imprimir uma aceleração de 1 m/s² em um corpo com massa igual a 1 kg. 

 

1 𝑁 = (1 𝐾𝑔) ∙ (1𝑚/𝑠²) = 1𝑘𝑔 ∙ 𝑚/𝑠²                                   5.21 

 

 Quando apenas penas o módulo da força resultante que atua sobre determinado objeto 

é suficiente para determinada aplicação prática, a equação 5.20 pode ser reescrita na forma 

modular conforme mostrado abaixo, onde apenas as intensidades das grandezas físicas 

envolvidas são consideradas. 
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|𝐹𝑟⃗⃗  ⃗| = 𝑚|𝑎 |                                                         5.22 

 

 

5.1.6 Ondas Mecânicas: conceitos e definições 

  

 Um dos projetos didáticos propostos no capítulo 7 neste texto de dissertação para 

exemplificar a aplicação do produto educacional proposto é uma montagem para a 

determinação da velocidade do som no ar com a utilização de um sensor ultrassônico. 

 Desta forma, se faz essencial apresentar uma revisão dos conceitos e definições 

básicas da onda mecânica. Pois tais conceitos formam os fundamentos aplicados para o 

desenvolvimento da proposta didática no referido exemplo. 

 As ondas mecânicas somente podem existir em meios materiais, pois precisam de um 

meio material para se propagar. Pois em essência são perturbações na matéria que se 

propagam pelo contato físico entre as partículas que constituem o meio, como por exemplo a 

propagação da onda sonora no ar. 

 Assim como as partículas do mundo clássico, as ondas também são governadas pelas 

leis de Newton. 

 As ondas mecânicas podem ser classificadas em ondas transversais, onde as 

partículas do meio oscilam na direção perpendicular a da propagação da onda, como no caso 

das vibrações que se propagam em uma corda de massa m e ondas longitudinais, onde as 

partículas do meio vibram nas mesmas direções de propagação da onda, como é o caso da 

onda sonora (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

 A equação matemática para a propagação de uma onda senoidal no sentido positivo 

do eixo x em função do tempo é a seguinte: 

 

𝑦 (𝑥, 𝑡) = 𝑦𝑚𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                                                5.23 

 

 Onde 𝑦𝑚 é a amplitude da onda, 𝑘 é o número de onda, 𝜔 é a frequência angular e 

(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) é a fase da onda (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

 O comprimento de onda 𝜆 está relacionado com o número de onda 𝑘 pela seguinte 

equação: 

𝑘 =  
2𝜋

𝜆
                                                               5.24 
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 O período T e a frequência f estão relacionados com 𝜔 através da seguinte equação: 

 

 
ω

2π
= 𝑓 =

1

T
                                                                5.25 

 

 Por definição, a frequência  f  de um movimento periódico ou oscilatório é o número 

de oscilações por segundo, sendo que no SI a frequência é expressa em hertz. 

  

1 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧 = 1 𝐻𝑧 = 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 =  1 𝑠−1⁄                              5.26 

 

 A velocidade ν de propagação da onda mecânica está relaciona aos parâmetros 

anteriormente apresentados pelas seguintes igualdades: 

 

ν =
ω

𝑘
=

𝜆

T
= 𝜆𝑓                                                         5.27 

 

 A velocidade de qualquer onda mecânica, tanto transversal quanto longitudinal, como 

é o caso da velocidade do som no ar depende tanto das propriedades inerciais do ar para 

armazenar energia cinética quanto das suas propriedades elásticas para armazenar energia 

potencial. 

 O exemplo 5 apresentado do capítulo 7 materializa, de forma didática e interacionista 

os conceitos da onda mecânica no contexto de aplicações tecnológicas muito úteis nos dias 

atuais, como é o caso das possibilidades múltiplas de uma régua ultrassônica. 

  

5.2 TERMOMETRIA 

 

5.2.1 A Temperatura e as Escalas Termométricas 

  

 Assim como o espaço e o tempo, a temperatura também é uma grandeza física 

fundamental.  

 

 “Em termos clássicos, o conceito de temperatura pode ser entendido como sendo uma 

medida do grau médio da agitação mecânica das partículas que constitui um sistema.” 
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 No Sistema internacional de Unidades – SI, a temperatura absoluta é expressa em 

Kelvin (K), e normalmente representada algebricamente pela letra “T”.  

 Teoricamente, a temperatura de zero absoluto na escala Kelvin de um sistema fechado 

composto por um número N de partículas, corresponde a um estado físico de repouso 

absoluto, onde as partículas quem compõe o sistema não possuem nenhum tipo de energia. Na 

prática, a temperatura de zero absoluto não é observada, há sempre algum movimento e 

consequentemente formas de energia nas partículas elementares nos sistemas conhecidos. 

 Por acordo internacional foi atribuído ao ponto triplo da água a temperatura de 273,16 

K, onde coexistem os três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, como sendo a temperatura 

padrão para a calibração dos termômetros (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

 

𝑇3 = 273,16 𝐾 (𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟í𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑎 á𝑔𝑢𝑎)                               5.28 

 

 Onde o índice 3 significa “ponto triplo”. O acordo internacional estabelece o valor do 

kelvin como sendo 1 / 273,16 da diferença entre o zero absoluto e a temperatura do ponto 

triplo da água. 

5.2.2 As Escalas Celsius e Fahrenheit 

  

 Em quase todos os países do mundo, a escala de temperatura mais utilizada no 

cotidiano é a escala Celsius. Diferente da escala Kelvin, na escala Celsius a temperatura é 

medida em graus (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

 

 A relação matemática entre as escalas Celsius em Kelvin é a seguinte: 

 

𝐶 = 𝐾 − 273,16°                                                        5.29 

 

  A escala de temperatura Fahrenheit, mais utilizada nos Estados Unidos da América – 

USA, também é medida em graus, mas utiliza uma graduação menor e um valor diferente para 

a temperatura zero em relação a escala Celsius. A relação matemática entre as escalas Celsius 

e Fahrenheit é dada por: 

 

𝐹 =
9

5
𝐶 + 32°                                                          5.30 
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5.3 ELETRICIDADE E MAGNETISMO 

 

5.3.1 A corrente, a Tensão e a Resistência Elétrica  

 

 Praticamente todas as propostas didáticas apresentadas neste trabalho, para 

exemplificação da aplicação do produto educacional proposto se fundamentam nos princípios 

físicos do funcionamento dos circuitos elétricos.  

 No mundo atual, ainda que determinada aplicação finalística não esteja diretamente 

relacionada aos princípios da eletricidade, quase sempre existem circuitos elétricos na base de 

tais aplicações tecnologias no dia a dia, como é o caso do semáforo de trânsito, cuja finalidade 

é, em essência, a organização do trânsito com vistas a reduzir os riscos de acidentes e 

aumentar a segurança dos motoristas nos centros urbanos em suas rotinas diárias. 

 Assim, é de grande valia a revisão sobre as grandezas físicas: corrente elétrica i, 

tensão elétrica V, e resistência elétrica R. 

 Embora a corrente elétrica possa ser compreendida como o movimento das cargas 

elétricas em meios condutores, nem sempre o movimento das partículas carregadas como os 

elétrons produzem uma corrente elétrica. 

 O conceito de corrente elétrica está diretamente relacionado ao fluxo líquido de 

portadores de carga, normalmente representado por elétrons nos metais, que são condutores 

de eletricidade ou íons nos meios condutores líquidos ou gasosos (HALLIDAY; HESNICK, 

2009). 

 Assim, a corrente elétrica pode ser definida como a taxa de carga elétrica líquida que 

passa por uma seção transversal de uma superfície condutora por unidade de tempo, como por 

exemplo, na seção transversal de um fio de cobre quando as extremidades do mesmo são 

submetidas a uma diferença de potencial – ddp, também conhecida como tensão elétrica. 

 Em termos matemáticos, 

 

𝑖 =  
𝑑𝑞

𝑑𝑡
             (definição de corrente elétrica)        5.31 
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 Onde 𝑑𝑞 é um diferencial de carga e 𝑑𝑡 é um intervalo de tempo infinitesimal 

(HALLIDAY; HESNICK, 2009). Deste modo, a carga líquida q pode ser expressa como a 

integral definida ente um intervalo de tempo genérico de 0 a t da seguinte forma: 

 

𝑞 = ∫𝑑𝑞 = ∫ 𝑖
𝑡

0
𝑑𝑡                                                         5.32 

 

 A unidade de corrente elétrica no SI é o Coulomb por segundo ou ampère, 

representado pelo símbolo A. 

 

1 𝑎𝑚𝑝è𝑟𝑒 = 1 𝐴 = 1 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 1 C/s                      5.33 

 

 A carga elétrica é um grandeza física intrínseca das partículas que constituem a 

matéria que conhecemos (HALLIDAY; HESNICK, 2009). A carga elétrica fundamental de 

referência é a carga do elétron: 

 

𝑞𝑒 = 1.62 𝑥 10−19 Coulomb = 1.62 𝑥 10−19 C                            5.34 

 

5.3.2 A resistência elétrica no contexto da 1ª Lei de Ohm 

 

 “A primeira lei de Ohm é a afirmação de que a corrente elétrica que atravessa um 

dispositivo é sempre diretamente proporcional à tensão ou diferença de potencial aplicada as 

extremidades deste mesmo dispositivo.” 

 

 No entanto, a afirmação acima somente é válida dentro de certos limites, mas por 

razões histórias, continua a ser conhecida como 1ª Lei de Ohm. (HALLIDAY; HESNICK, 

2009) 

 

 “Um dispositivo obedece à 1ª Lei de Ohm se a resistência do dispositivo à passagem 

da corrente elétrica não depende do valor absoluto nem da polaridade da diferença de 

potencial aplicada.” 

 

 O resistor elétrico é um dispositivo com resistência elétrica específica pré-

determinada pelos fabricantes de componentes elétricos, cuja finalidade é limitar a passagem 
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da corrente elétrica, diferentemente do dispositivo físico conhecido como resistência elétrica, 

cuja finalidade é a transformação da energia elétrica em energia térmica, como é o caso da 

resistência utilizada nos chuveiros elétricos (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

  

A resistência elétrica R de um material em termos da tensão V e da corrente elétrica i é 

definida como: 

 

𝑅 = 
𝑉

𝑖
                                                                 5.35 

 

 Se um material obedece a 1ª Lei de Ohm, então a razão ente V e i deve ser uma 

constante. 

 

5.3.3 Associação de Resistores e Série e em Paralelo 

 

 Quando dispositivos resistores são associados em série e uma tensão elétrica é 

aplicada nas extremidades do primeiro de do último dispositivo, utilizando se uma fonte de 

tensão e corrente, como por exemplo, uma pilha ou bateria, cria-se um circuito elétrico, onde 

se observa que a corrente que atravessa cada um dos resistores é a mesma e que a soma 

algébrica das diferenças de potenciais em cada um dos resistores é numericamente igual a 

diferença de potencial aplicada pela fonte. 

 Para N resistores associados em série, ou seja, um após o outro, os conceitos essenciais 

desse tipo de associação podem ser expressos em termos matemáticos da seguinte forma 

genérica: 

 

𝑉 − 𝑅1 𝑖 −  𝑅2 𝑖 − 𝑅3 𝑖 − ⋯− 𝑅𝑁 𝑖 = 0                                 5.36 

 

  

 Ou ainda, 

𝑖 =
𝑉

𝑅1 +𝑅2 +𝑅3 +⋯+𝑅𝑁 
                                                  5.37 

 

 Como a corrente que atravessa cada resistor deve ser a mesma, os N resistores podem 

ser substituídos por um único resistor equivalente, cujo valor deve ser numericamente igual à 
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soma dos N resistores associados em série. Desta forma, a equação 5.37 pode ser simplificada 

para a seguinte forma: 

𝑖 =
𝑉

𝑅𝑒𝑞.
                                                      3.38 

 

Onde o resistor equivalente da associação em série é dado por, 

𝑅𝑒𝑞. = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + ⋯+ 𝑅𝑁                                          5.39                                    

 

Ou ainda, o resistor equivalente da associação em série pode ser representado na forma do 

somatório: 

                                                                                   

𝑅𝑒𝑞. = ∑ 𝑅𝑁

𝑁

𝑁=1

                                                                   5.40  

 

  Já no caso da associação de resistores em paralelo, tomando como exemplo o 

mesmo número N de resistores genéricos, podemos observar que a tensão nos terminais de 

cada resistor é a mesma, ao passo que a corrente elétrica total é obtida pela soma da corrente 

𝑖𝑁 em cada resistor (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

 Desta forma, a corrente total que passa pelo circuito elétrico de uma associação de 

dispositivos resistores é representada matematicamente por:  

 

𝑖 = 𝑖1 + 𝑖2 + 𝑖3 + ⋯+ 𝑖𝑁                                                           5.41 

 

  Combinado as equações 3.38 e 5.41, obtém-se que na associação paralelo o 

resistor equivalente é dado por: 

 

1

𝑅𝑒𝑞.
=

1

𝑅1 
+

1

𝑅2 
+

1

𝑅3 
+ ⋯+

1

𝑅𝑁 
 ,                                          5.42                                           

 

 Que também pode ser representado pelo seguinte somatório: 

 

1

𝑅𝑒𝑞.
= ∑

1

𝑅𝑁 

𝑁

𝑁=1

                                                                   5.43 
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No caso específico de 2 dispositivos resistores associados em paralelo, a equação 5.42 

pode ser simplificada de modo que o resistor equivalente é expresso pelo produto dos valores 

dos 2 resistores dividido pela respectiva soma, conforme mostrado a seguir. 

 

 𝑅𝑒𝑞. =
𝑅1 ∙ 𝑅2 

𝑅1 +𝑅2 
                                                          5.44 

 

5.3.4 O campo magnético produzido por uma corrente elétrica 

 

 Outro conceito físico observável, que possui muita aplicação prática é o campo 

magnético produzido por uma corrente elétrica. Um exemplo de aplicação tecnológica é o relé 

eletromagnético, também conhecido como chave eletromagnética, e que é apresentado na 

sugestão da proposta didática no exemplo 7, do capítulo 7. Na proposta, o relé está integrado 

com outros componentes na forma do módulo relé. 

 A chave de um relé eletromagnético é controlada por um eletroímã, ou seja, um ímã 

artificial. Um eletroímã se comporta de forma semelhante ao dipolo magnético natural (o 

ímã), possuindo sempre um polo norte e um polo sul, onde as linhas de campo magnético 

produzidas possuem orientação saindo do polo norte e entrando no polo sul. Um exemplo de 

dipolo magnético de grandes dimensões é dipolo magnético da Terra, que é criado pela 

dinâmica do movimento das massas de Ferro líquido nas profundezas da Terra. 

 O campo magnético também é uma grandeza física vetorial, possuindo, portanto, 

intensidade, direção e sentido.  

 A equação 5.45, apresentada abaixo na forma integral é conhecida como Lei de 

Ampère e é utilizada como base de cálculo do campo magnético produzido por correntes 

elétricas (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 

 

𝐵 = ∮ �⃗� ∙ 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗ = 𝜇0 𝑖𝑒𝑛𝑣    (𝐿𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑝è𝑟𝑒)                                      5.45 

 

 Uma possível solução para equação 5.45 apresentada é a forma escalar para a 

intensidade do campo magnético B produzido por uma corrente elétrica de intensidade i em 

um fio condutor retilíneo de grande dimensão no comprimento em um dado ponto P no 
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espaço, localizado a uma distância radial R, na direção perpendicular a direção do fio, que é 

expressa da seguinte forma: 

 

𝐵 =
𝜇0 𝑖

2𝜋𝑅 
    (𝑓𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑙í𝑛𝑒𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜)                                             5.46 

  

 Onde 𝜇0 é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, cujo valor, por 

definição é aproximadamente igual a 1,26 𝑥 10−6 𝑇 ∙ 𝑚/𝐴. 

 A unidade de medida da intensidade do campo magnético no SI é o Tesla, e é 

representado pelo símbolo T. 

 

1 𝑇𝑒𝑠𝑙𝑎 = 1 𝑇 =
1 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛

(1 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) ∙ 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
= 1 

𝑁

𝐴 ∙ 𝑚
                       5.47 

   

 No caso do eletroímã, um fio condutor é enrolado na forma de várias espiras paralelas 

muito próximas em torno de um núcleo de ferro, na forma mais conhecida como bobina 

solenoide. A equação que representa a intensidade do campo magnético no interior de uma 

bobina solenoide ideal de n espiras, produzido por uma corrente elétrica de intensidade i é 

dado por: 

𝐵 = 𝜇0 ∙ 𝑖 ∙ 𝑛   (𝑠𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)                                           5.48 

 

 A equação 5.47 fornece uma boa aproximação para os solenoides reais, e é uma 

maneira muito prática e eficiente para criar campos e forças magnéticas a partir de uma fonte 

de corrente contínua (HALLIDAY; HESNICK, 2009). 
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CAPÍTULO 6 

O PRODUTO EDUCACIONAL MIXDUINO32 

 

 O Ambiente de Desenvolvimento Integrado Mixduin32 é o produto educacional 

resultante do presente trabalho, que é composto de um produto principal denominado 

“Mixduino32 IDE” (aplicativo de computador) e mais 4 (quatro) subprodutos integrados: 1 

Manual ilustrado (e-book em PDF); 1 (um) KIT físico denominado “KIT MIXDUINO32 

MAKER” (hardware); 1 Guia Ilustrado do KIT MIXDUINO32 MAKER (e-book em PDF) e 

1 site na internet no formato de Blog denominado “mixduino32.Blogspot.com”. Na figura 

abaixo é apresentada uma ilustração geral do Mixduino32. 

 

Figura 6.1 Apresentação dos subprodutos integrados do Mixduino32. 

 

Fonte: Do Autor. 
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6.1 MIXDUINO32 IDE 

 

 O Ambiente de Desenvolvimento Integrado Mixduino32 IDE (Integrated 

Development Enverionment) é baseado na estrutura de programação gráfica Blocky1 do 

Google, que possui origem na linguagem de programação Scratch2 desenvolvida no Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts - MIT, e também na interface Mixly3 desenvolvida na 

Beijing Normal University – BNU (Universidade Normal de Pequim), que é uma universidade 

pública localizada na cidade de Pequim na China, e no microcontrolador ESP-32 voltado para 

internet das coisas, mais conhecida como IoT (Internet of Things) desenvolvido empresa 

Espressif4 também chinesa. 

 Scratch é uma linguagem de programação gráfica de código aberto desenvolvida pelo 

MIT, especialmente para crianças, oferecendo um ambiente de desenvolvimento acolhedor 

que permite criar animações, histórias interativas ou jogos em Browser (navegador de 

internet).  

 O aplicativo Mixduino32 IDE utiliza a linguagem visual para permitir a construção, de 

maneira simples e intuitiva, a parte lógica “o código” dos projetos, e que torna acessível aos 

alunos da educação básica o desenvolvimento que de projetos de Física, Robótica ou Internet 

das Coisas utilizando micro controladores IoT de baixo custo como a placa Espduino-32, que 

possui ótimo poder de processamento, conexão Wi-Fi e Bluetooth, bem como todos os que 

utilizam o CHIP ESP-325. Mas a IDE Mixduino32 também pode ser utilizada para criar 

projetos com outros micro controladores, como os da família Arduino. 

 

6.1.1 Conceito e Desenho 

 

 O Mixduino32 IDE tem funções versáteis e pode programar praticamente todas as 

funções que o Arduino IDE possui. Em princípio, praticamente qualquer projeto que foi 

desenvolvido no Arduino IDE pode ser construído com o Mixduino32 IDE. 

                                                             
1 Disponível em: <https://developers.google.com/blockly/>. Acesso em 16 set. 2018. 

2 Disponível em: <https://scratch.mit.edu/ >. Acesso em 20 ago. 2018. 

3 Disponível em: < https://github.com/mixly/Mixly_Arduino >. Acesso em 11 set. 2018. 

4 Disponível em: <https://www.espressif.com/ >. Acesso em 16 abr. 2019. 

5 Disponível em: <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf>. Acesso 

em 16 set. 2019. 

https://developers.google.com/blockly/
https://scratch.mit.edu/
https://github.com/mixly/Mixly_Arduino
https://www.espressif.com/
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
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 O instalador da interface gráfica em português do Mixduino32, foi desenvolvido com 

base no Mixly0.998_WIN(7.9)6, lançado em 08/07/2018 e do Arduino 1.8.97, lançado em 

15/03/2019, que é utilizado em segundo plano para fazer o upload do código para a placa 

microcontroladora. Ambos os softwares utilizados são gratuitos e de código aberto, o que 

permite a remodelagem e readequações. Para compilar o código foi utilizado o software Inno 

Setup Compiler8. 

 Após vários testes e correções, foi obtida a versão atual: Mixduino32 IDE v1.39, que 

está disponível para uso e avaliação no Blog mixduino32.Blogspot.com, parte integrante do 

produto educacional. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e executado em qualquer 

versão do Windows a partir da versão XP. O aplicativo vem com vários exemplos simples 

para utilização como modelos ou adaptação desses modelos para novos projetos. O quadro 

abaixo mostra o ícone do instalador e um QR Code que pode ser lido por um aplicativo de 

leitura de QR Code para copiar o link ou fazer o download no Smartphone para instalar no 

computador ou notebook posteriormente. 

Quadro 6.1 Especificações gerais do Aplicativo Mixduino32 IDE. 

Nome: 

Mixduino32_v1.3_windows.exe 

Tipo: 

Aplicativo 

Tamanho compactado: 

295 MB 

Tamanho em disco: 

1,19 GB 

Espaço Requerido: 

3,0 GB 

Ícone e logomarca do produto 

              

QR para o Tutorial de Instalação 

             

Fonte: Do Autor. 

                                                             
6 Disponível em: <https://github.com/mixly/Mixly_Arduino>.  Acesso em: 17 out. 2019. 

7 Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>. Acesso em: 17 out. 2019. 

8 Disponível em: <http://www.jrsoftware.org/isinfo.php >. Acesso em: 17 out. 2019. 

9 Link para download da versão atual do Mixduino32 IDE. Disponível em: 

<https://drive.google.com/uc?id=1Dqs3nX0KmMzhN17u0JCkuxA8_senX64L&export=download>.  Acesso 

em: 17 out. 2019. 

https://drive.google.com/uc?id=1Dqs3nX0KmMzhN17u0JCkuxA8_senX64L&export=download
https://mixduino32.blogspot.com/
https://github.com/mixly/Mixly_Arduino
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://www.jrsoftware.org/isinfo.php
https://drive.google.com/uc?id=1Dqs3nX0KmMzhN17u0JCkuxA8_senX64L&export=download
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6.1.2 Interface e Funcionalidades 

 

A Figura abaixo apresenta a interface principal do Mixduino32 IDE. Ela inclui 6 (seis) 

áreas principais, indicadas pelos números de (1) até (6). 

 

Figura 6.2 Apresentação da interface principal do Aplicativo Mixduino32 IDE versão 1.3. 

 
Fonte: Do Autor. 

 

 

(1) Área da barra de opções: 

Na barra de opções é possível alternar entre o modo |Blocos| para o modo de 

|Código| para criação e edição direta na linguagem de programação C/C++, além 

das opções |avançar|, |voltar|, modos de criação: |Normal| e |Avançado|; e escolha 

ente os idiomas disponíveis: |Português|, |Inglês|, |Espanhol|, e |Chinês|. 

(2) Área de seleção de blocos: 

 Na área da seção de blocos estão disponíveis vários conjuntos de blocos separados 

por tópicos, como blocos de |Entrada/Saída|, |Controle|, |Matemática|, |Texto|, 

|Lista|, |Lógica|, |Porta serial|, |Comunicação|, |Sensor|, |Atuadores|, |LCD|, 

|Variáveis| e |Funções|, sendo que no modo Avançado há mais duas opções de 

blocos: |Armazenamento|, |Ethernet| e |Factory|, sendo que este último tem a 

finalidade de criar e editar novos blocos. 
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(3) Área de edição de código: 

A área de edição para o modo gráfico é do tipo “Drag-and-drop” (arrastar e 

soltar). Nesta área também há uma lixeira virtual para descartar os blocos não 

utilizados, bem como as opções de centralizar os blocos, aumentar e diminuir o 

zoom. No exemplo, o pino 13 do microcontrolador genérico “ESP32 Dev module” 

é definido como uma saída e programado para ligar e desligar em intervalos 

regulares de 100 milissegundos, de modo que se um circuito de um LED10 for 

conectado a saída 13 ele irá piscar com a mesma frequência. 

(4) Área de código em texto (ocultável);  

Clicando na seta da lateral direita da tela é possível visualizar o código no formato 

texto em Linguagem de programação C/C++, que é gerado automaticamente. Esta 

aba fica normalmente oculta. 

(5) Área da barra de tarefas: 

Na área da barra de tarefas estão as opções de tarefas essenciais relacionadas aos 

projetos como: |Novo|, |Abrir|, |Salvar|, |Salvar como|, |Exportar|, |Importar|, 

|Biblioteca|, |Compilar|, para verificar possíveis erros e |Carregar|, além de caixas 

de seleção para escolha da placa microcontroladora utilizada no projeto, porta para 

comunicação “USB/COM”, monitor seriar para exibir informações em texto ou 

desenhar gráficos básicos direto na tela do computador e barra de rolagem para 

ajustar o zoom geral da tela. 

(6) Área da caixa de mensagens: 

A caixa de mensagem mostra o andamento do upload do código do projeto para a 

placa e informa se ocorreu algum erro ou se o carregamento foi realizado com 

sucesso. 

 

No Mixduino32 IDE, os alunos são estimulados a desenvolver o pensamento criativo e 

construtivista da programação, essencial para o aprendizado e compreensão do mundo 

tecnológico dos dias atuais. A interface gráfica possibilita que um estudante que nunca teve 

contato com linguagem programação consiga acompanha e desenvolver atividades e projetos 

nas áreas de Física, Robótica, ou Internet das Coisas. 

                                                             
10 LED (Light Diode Emissor), ou Diodo semicondutor que emite luz quando uma tensão é aplicada em seus 

terminais. É usado especialmente em dispositivos eletrônicos, como em luz indicadora de sinais em 

equipamentos eletrônicos. 
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 O desdobramento das telas da interface gráfica do Mixduino32, bem como o 

detalhamento da funcionalidade de cada bloco com a inclusão de exemplos de projetos 

didáticos que permeiam conteúdos e conceitos da disciplina de Física no ensino médio foi 

montado na forma de um Manual Didático Interativo, que está disponível no APÊNDICE A. 

6.2 MANUAL DIDÁTICO INTERATIVO DO MIXDUINO32 IDE 

 

 O Manual Didático Interativo do Mixduino32 apresenta o Mixduino 32 IDE, bem 

como realiza a integração aos demais subprodutos no meio digital através de hiperlinks; e 

quando impresso também permite a interação do usuário através da utilização de QR Codes, 

possibilitando acessar os textos, vídeos e animações com a câmera celular, inclusive o próprio 

manual em PDF, conforme mostrado na próxima figura. 

 Por proporcionar a conexão com as demais partes do ambiente de desenvolvimento 

integrado Mixduino32 aqui proposto, o KIT MIXDUINO32 MAKER e o Blog Mixduino32 

que serão apresentados mais adiante, o Manual Didático Interativo foi escolhido para 

representar o produto educacional proposto. 

 O Manual Didático Interativo possui 60 páginas em tamanho A4, e contém um 

sumário, uma introdução, a apresentação do conceito e desenho do aplicativo, a descrição 

detalhada de cada uma das telas do aplicativo Mixduino32 IDE, a apresentação de 7 exemplos 

ilustrados e interativos de projetos didáticos utilizando alguns componentes do KIT 

MIXDUINO32 MAKER. Abaixo segue a lista dos exemplos que estão disponíveis no 

manual. 

 

 Exemplo 1: Circuito Elétrico Simples, Primeiros Passos com Espduino-32  

 Exemplo 2: Sinalizador de Garagem com Espduino-32 

 Exemplo 3: Termômetro Digital com Sensor DS18B20 e Display LCD 16x2 i2C 

 Exemplo 4: Controle PWM básico com Espduino-32 

 Exemplo 5: Semáforo Simples com Espduino-32 

 Exemplo 6: Controlando Lâmpadas e Tomadas pela Internet 

 Exemplo 7: Medindo a Velocidade do Som no Ar com o Sensor HC-SR04 
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A figura abaixo ilustra os elementos da capa do manual, onde é possível fazer a leitura 

dos códigos QR11 com a câmera do celular para acessar a versão digital em PDF ou o site 

(página do produto educacional na internet), onde é possível fazer leitura dos textos dos 

exemplos de projetos didáticos na íntegra e acessar outras fontes de conteúdos formativos. 

Figura 6.3 Apresentação dos elementos da capa do Manual Didático Interativo. 

 
Fonte: Do Autor. 

                                                             
11 Todos os códigos QR deste trabalho foram gerados gratuitamente com o aplicativo QR CODE GENERATOR. 

Disponível em: <https://br.qr-code-generator.com/>. Último acesso em: 11 nov. 2019. 

https://br.qr-code-generator.com/
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6.3 KIT MIXDUINO32 MAKER 

 

 A parte física do Ambiente de Desenvolvimento Integrado Mixduino32 é composta 

por um KIT de componentes para criação de protótipos de circuitos elétricos, que inclui uma 

matriz de contatos, mais conhecida como protoboard, uma placa microcontroladora genérica 

open hardware12 de baixo custo baseada no chip IoT ESP-32, fios conectores do tipo jumper, 

resistores, capacitores, diodos, Leds, sensores, relé eletromagnético, módulos diversos, 

displays, motor elétrico, motor de passo, servo motor, drives de controle, bateria de 9 V, cabo 

USB e embalagem. 

 A figura a seguir apresenta a Imagem da capa do KIT, cujos componentes ficam 

organizados no interior de uma pequena maleta plástica com dimensões apropriadas para 

transporte no interior de uma mochila escolar de tamanho normal.  

Figura 6.4 Apresentação da parte superior da maleta do KIT MIXDUINO32 MAKER. 

 

Fonte: Do Autor. 

 Na capa do KIT foram impressos 3 códigos QR, de modo a permitir a interação com 

os demais produtos, como o Mixduino32 IDE, o Manual Interativo e o Guia Ilustrado com a 

descrição dos componentes no formato digital em PDF. Como isso foi possível reduzir os 

                                                             
12 Open hardware ou Hardware livre é um hardware eletrônico projetado e oferecido da mesma maneira que um 

software de código livre 
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custos com confecção de CD de instalação e de impressão do material de apoio, além de 

facilitar a interação dos alunos com os componentes todas as partes produto educacional. 

6.4 GUIA ILUSTRADO DO KIT MIXDUINO32 MAKER 

 

 O Guia ilustrado do KIT é parte integrante do Produto educacional e traz a imagem e a 

descrição detalhada de cada uma dos componentes. A figura a seguir ilustra os elementos da 

capa do Guia Ilustrado do KIT, onde é possível fazer a leitura dos códigos QR com a câmera 

do celular para acessar a versão digital em PDF ou a página do produto educacional na 

internet. 

Figura 6.5 Apresentação da capa do Guia Ilustrado do KIT MIXDUINO32 MAKER. 

 
Fonte: Do Autor. 
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 Com o Mixduino32 IDE e o KIT MIXDUINO32 MAKER é possível desenvolver 

projetos de Física, Robótica ou Internet das Coisas praticamente brincando, como por 

exemplo, coletar dados de um sensor de temperatura, umidade do ar ou umidade do solo e 

mostrar isso em tempo real na tela com computador ou enviar os dados coletados para uma 

plataforma de IoT como a Thingspeak13; pode também controlar ou servo motor, um motor de 

passo, ou mesmo controlar equipamentos elétricos em qualquer lugar do mundo com acesso à 

internet pelo Smartphone  

 O KIT inclui uma seleção dos componentes eletrônicos mais comuns e úteis para a 

maioria dos projetos didáticos básicos de Física. No KIT há um componente essencial que 

permite a integração e controle dos demais componentes e também permite que os projetos 

possam ser desenvolvidos em diversos ambientes, como no laboratório de informática da 

escola, na sala de aula, ou em casa. É a placa microcontroladora, que permite a realização da 

chamada computação física, que está muito presente no dia a dia das pessoas através dos 

produtos tecnológicos de consumo, mas que ainda é pouco explorada no ensino de Física. 

 

6.4.1 A Placa Espduino-32 

 

 Mesmo após 15 anos do lançamento do projeto Arduino em 2005, a maioria dos 

trabalhos acadêmicos voltados para a aplicação dos micro controladores e no ensino de Física 

anda utilizam uma das primeiras placas lançadas, mais conhecida como Arduino UNO, cujas 

funcionalidades são muito limitadas para os padrões do desenvolvimento tecnológico dos 

últimos 3 anos.  

 Assim, foi observado um descompasso entre a tecnologia que vem sendo explorada (a 

placa o Arduino (UNO) no ensino de Física) e as novas tecnologias disponíveis, com é o caso 

do chip de baixo custo ESP3214 lançado no ano de 2016 pela empresa Espressif que vem se 

tornando a próxima tendência para desenvolvimento de novos projetos eletrônicos de baixo 

custo por pesquisadores e entusiastas da tecnologia em todo o mundo.  

 Para atender o propósito do presente trabalho foi realizado um levantamento de 

dezenas de placas de prototipagem baseadas em micro controladores existentes no mercado 

para encontrar alguma que fosse de baixo custo e fisicamente semelhante a popular placa 

Arduino UNO, mas que contivesse maior capacidade de processamento e outras formas de 

                                                             
13 Disponível em: <https://thingspeak.com/>. Acesso em: 22 out. 2019. 

14 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32>. Acesso em: 22 out. 2019 

https://thingspeak.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
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conectividade além da comunicação serial por USB, como por exemplo, o Bluetooth e o Wi-

Fi. 

 Desde o lançamento do CHIP ESP32, já foram lançadas várias placas open source, no 

entanto só em 2018/2019 foram disponibilizadas no comércio eletrônico aqui no Brasil as 

placas chinesas ESPDUINO-32 e WEMOS D1R32 com aspectos semelhantes à placa 

Arduino UNO, com dimensões um pouco maiores e mais adequadas para finalidade de 

ensino-aprendizagem.  

 Veja a seguir as imagens comparativas das placas de desenvolvimento enunciadas. 

Quadro 6.2 Semelhanças entre as placas Arduino UNO, ESPDUINO-32 e WEMOS D1R32. 

Nome/Ano/Projeto Vista superior 

Arduino UNO 

Ano: 2005 

Projeto: 

arduino.cc 

Tipo: Genuína 

 

ESPDUINO-32 

Ano: 2017 

Projeto: 

doit.am 

Tipo: Genérica 

 

 
 

WEMOS D1R32 

Ano: 2017 

Projeto: 

Desconhecido15 

Tipo: Genérica 

 
Fonte: Do Autor. 

                                                             
15  Não foi encontrada informação oficial sobre a origem, estando disponível apenas em e-commerces on-line. 

https://www.arduino.cc/
http://www.doit.am/
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 O KIT MIXDUINO32 MAKER foi montado com a placa genérica ESPDUINO-32, 

que atendeu as especificações para o produto educacional proposto, voltado para o ensino de 

Física. A figura abaixo ilustra o detalhamento das entradas/saídas da placa Espduino-32. A 

ilustração foi extraída de um complemento que foi elaborado em formato vetorial com a 

aplicação Inskape16 para uso no aplicativo Fritzing17, que é utilizado para a elaboração de 

desenhos realistas de protótipos de circuito eletroeletrônicos, pois até elaboração deste 

trabalho ainda não existia tal complemento para a placa Espduino-32.  

 

Figura 6.6 Representação artística vetorial da placa Espduino-32. 

 
 

Fonte: Do Autor. 

 

Figura 6.7 Representação esquemática da placa Espduino-32. 

 

 

Fonte: Do Autor. 

                                                             
16 Disponível em: <https://inkscape.org/>. Último acesso em: 24 out. 2019. 

17 Disponível em: < https://fritzing.org/home/>. Último acesso em: 24 out. 2019. 

https://inkscape.org/
https://fritzing.org/home/
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 No quadro seguinte são apresentadas as especificações da placa Espduino-32, 

selecionada para o presente trabalho, comparando-a com as da placa Arduino UNO.  

Quadro 6.3 Comparativo entre a placa do Projeto Mixduino32 e do Projeto Arduino UNO. 

Principais  

Características  

ARDUINO UNO ESPDUINO-32 

 

 

 

 

Fonte: arduino.cc 

 

 

 

 

Fonte: Do Autor. 

Microcontrolador ATMEGA-328 ESP-32 

Arquitetura 8 bits 32 bits 

Frequência do CPU (Clock) 16 MHz 80 a 240 MHz (Ajustável) 

Núcleos 1 2 (Dual core) 

Memória EPROM 1 KB 448 KB 

Memória RAM 2 KB 512 KB 

Memória FLASH 32 KB  4 MB 

Wi-Fi NÃO Sim, Wi-Fi 811.2 b/g/n 

Bluetooth NÃO Sim, Bluetooth 4.2 

Interfaces I2C, SPI, UART I2C, I2S, UART, CAN 

Entradas/Saídas 14 36 

Entradas Analógicas 6 16 

Saídas Analógicas 0 2 

Saídas PWM 8 x (8 bits) 36 x (12 bits) 

Sensores Integrados NÃO Capacitivo, Temperatura e Hall 

Tensão de nível lógico 5,0 V 3,3 V 

Corrente de trabalho 
80 a 120 mA (típica) 560 mA 

(máx.) 
80 mA (típica) 500 mA (máx.) 

Fonte de Alimentação 5 V-12 V 5 V-12 V 

Datasheet18 

Scan os QRs ao lado ou siga 

os links 

 

                 

                               Link 1 

 

 

 

                               Link 2 

Valor Médio sem Frete R$ 40,00 R$ 50,00 

Fonte: Do Autor. 

 

                                                             
18 Ficha técnica completa dos microcontroladores. 

https://www.fecegypt.com/uploads/dataSheet/1522237550_arduino%20uno%20r3.pdf
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
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 Conforme pode ser observado no quadro comparativo anterior, a placa genérica 

Espduino-32 é muito superior em tecnologia em relação à placa Arduino UNO, por um custo 

médio de apenas R$ 50,00. E a quantidade de projetos que podem ser criados com a nova 

placa é imensa, considerando a grande quantidade de módulos e componentes eletrônicos de 

baixo custo que podem ser adquiridos por menos de R$ 20,00. A seleção dos componentes e 

módulos essenciais para criação de uma vasta quantidade de projetos com a placa Espduino-

32 está disponível no Guia ilustrado do KIT MIXDUINO32 MAKER no APÊNDICE B. 

 

6.5 APRESENTAÇÃO DO SITE DO PROJETO MIXDUINO32 

 

 O quinto elemento estruturante e integrador do produto educacional Mixduino32 é a 

página na internet no formato mais amigável e acolhedor do Blog, o que permite a rápida 

publicação de conteúdos interativos com imagens, animações e hiperlinks para outras fontes 

de conteúdos, principalmente a publicação de projetos didáticos com abordagem de conteúdos 

e conceitos da disciplina de Física. 

 A construção do Blog considerou colocar em prática as teorias interacionistas e sócio-

interacionistas de Piaget e Vygotsky, pois no Blog há opções para o acesso, a interação e o 

compartilhamento dos conteúdos educativos pelos estudantes através das mídias sociais. 

 A criação de uma página na internet como o Blog Mixduino32 objetivou materializar 

um meio interativo de propagação dos conhecimentos inerentes às publicações dos projetos 

didáticos desenvolvidos com o aplicativo Mixduino32 IDE utilizando componentes do KIT 

MIXDUINO32 MAKER, de forma a dar uma nova dimensão ao produto educacional 

proposto, para muito além do ambiente da sala de aula, isso através da internet. 

 A próxima figura ilustra os principais elementos do site 

https://mixduino.Blogspot.com, que foi criado com as ferramentas do Blogger19, 

disponibilizadas gratuitamente na suíte de aplicações do Google. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Disponível em: <https://www.blogger.com>. Último acesso em: 03 nov. 2019. 

https://mixduino.blogspot.com/
https://www.blogger.com/
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Figura 6.8 Apresentação dos principais elementos do Blog Mixduino32. 

 
Fonte: Do Autor. 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5   6 

  7 

  9 

  12 

  11 

  13 

  8 

  10 



68 

 

 Na figura acima foram enumerados os principais elementos da página criada para o 

produto educacional, sendo: 1 – O endereço eletrônico; 2 – Título, 3 – Uma apresentação 

curta; 4 – publicação em destaque, por padrão a mais recente; 5 – Link para interagir com a 

publicação por meio de comentários (questionamentos, esclarecimentos e sugestões); 6 – Link 

para compartilhamento dos textos dos projetos didáticos através das mídias sociais como 

WhatsApp,  Facebook, Pinterest, entre outras; 7  – Apresentação das capas das publicações; 8 

– Ferramenta para tradução da página para outros idiomas; 9 – Ferramenta de pesquisa no 

Blog; 10 – Menu suspenso de todas as publicações; 11 – Lista de links de acesso rápido para 

os principais componentes do Mixduino32 como o Aplicativo, o Manual e Guia do KIT; 12 – 

Link para que os estudantes/leitores possam cadastrar o e-mail para serem notificados quando 

um novo projeto didático for lançado; 13 – Apresentação do perfil do professor Autor. 

 

6.6 CANAL MIXDUINO32 NO YOUTUBE 

 

 Para complementar os subprodutos apresentados nos tópicos acima, também foi criado 

um canal de vídeos no YOUTUBE20 para armazenar e disponibilizar os conteúdos em vídeos 

relacionados ao produto educacional Mixduino32 de forma on-line e integrada com os demais 

elementos, bem como ajudar na divulgação do produto educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20  Canal disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC0ex3KIwaxrgJ4Lymy6hYpQ>. Último acesso 

em 10/11/2019. 

https://www.youtube.com/channel/UC0ex3KIwaxrgJ4Lymy6hYpQ
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CAPÍTULO 7 

PROJETOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE FÍSICA COM O MIXDUINO32 

 

 Neste capítulo é realizada uma apresentação sintética organizada em quadros, para 

uma amostra de 7 exemplos de projetos didáticos publicados pelo Autor no Blog Mixduino32 

com sugestões de abordagens interdisciplinar de conceitos e conteúdos da disciplina de Física 

para o nível do ensino médio. Os exemplos apresentados a seguir são apenas uma pequena 

amostra do potencial de aplicação do Ambiente de Desenvolvimento Integrado Mixduino32 

para o ensino de Física. O texto completo de cada um dos posts dos projetos didáticos 

utilizados para a elaboração dos resumos apresentados abaixo á disponível no Blog 

Mixduino32, no site https://mixduino32.blogspot.com. 

 

7.1 EXEMPLO 1: CIRCUITO ELÉTRICO SIMPLES MICROCONTROLADO 

 

 No quadro abaixo é apresentado o resumo do primeiro projeto didático elaborado para 

demonstrar o funcionamento do produto educacional Mixduino32. 

Quadro 7.1 Apresentação e sugestões de abordagens para o projeto didático do Exemplo 1. 

Título: 
Circuito Elétrico Simples, Primeiros Passos com 

Espduino-32 

Imagem da Capa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

Pela sua simplicidade, este projeto é o mais indicado 

para introduzir do produto educacional Mixduino32 aos 

alunos, bem como para a apresentação dos componentes 

essenciais da eletrônica como o Resistor e o Diodo Emissor 

https://mixduino32.blogspot.com/
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de Luz – LED, a matriz de contatos e os jumpers (fios 

condutores flexíveis com uma camada isolante) utilizados 

para conectar os componentes. Um curto vídeo do 

funcionamento pode ser visualizado lendo o QR Code da 

imagem acima. 

 

Desenho Ilustrativo 

mostrando a montagem dos 

componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Componentes 

disponíveis no KIT 

MIXDUINO32 MAKER 

1 Placa Espduino-32 e cabo USB, 

1 Protoboard, 

1 LED Vermelho, 

1 Resistor de 100 Ω,  

2 Jumpers macho-macho 

Código de controle e 

interação com o circuito 

elétrico 
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Montagem e Funcionamento 

A montagem dos componentes do circuito na 

protoboard1 é bem simples e o código de apenas 4 blocos é 

criado no computador ou notebook com o Mixduno32 IDE e 

carregado para a placa com o auxílio do cabo USB. 

Alguns conteúdos 

formativos de Física 

clássica que são intrínsecos 

ao projeto do circuito 

elétrico simples 

microcontrolado e que 

podem ser objeto de ensino-

aprendizagem dentro ou 

fora da sala de aula. 

 

 Conteúdos Formativos 

 Grandezas Físicas: tempo, corrente elétrica, 

resistência elétrica; potência; energia elétrica; 

 Sistema Internacional de Unidades – S. I.; 

 Carga elétrica elementar (cargas do elétron, próton e 

nêutron); 

 Corrente elétrica; 

 Sentido da corrente elétrica real e convencional; 

 Condutores e Isolantes; 

 O resistor elétrico; 

 Resistor equivalente para associações em série e 

paralelo; 

 Tensão Elétrica ou diferença de potencial d.d.p.; 

 Fontes de tensão DC; 

 Chave digital 

 1ª Lei de Ohm; 

 Identificação do valor do resistor pelo código de 

cores; 

 O Diodo Emissor de Luz, o LED; 

 Potência elétrica; 

 Energia elétrica; 

 Transformação da energia; 

 O Uso correto do multímetro para coletar as medidas 

da corrente, tensão e resistência elétrica. 

 

 

                                                             
1 Matriz de contatos com trilhas condutoras horizontais e verticais que dispensa o uso de solda e permite 

rearranjar e reaproveitas os componentes elétricos do circuito. 
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Sugestões de Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestões de abordagem 

 

O texto a seguir apresenta alguns tópicos com 

conceitos centrais relacionados a este exemplo de projeto 

didático, mas nada engessado ou determinístico, e sugere 

possíveis abordagens pontuais ou contextualizadas dos 

conteúdos acima apresentados. 

  

Em um circuito elétrico simples como o ilustrado 

acima, quando ligado, ocorre vários fenômenos físicos 

observáveis:  

 

a) Um fluxo ordenado de elétrons de carga elementar 

passar a fluir através seção transversal dos 

condutores utilizados, e que aparece devido a uma 

diferença de potencial elétrico entre os terminais 13 

(3,3 V) e GND (0 V).  A esse fluxo de cargas por 

unidade de área da seção transversal dos condutores 

por unidade de tempo dá-se o nome de corrente 

elétrica (i), 

 

                               i = Q / ∆t                          (7.1)  

         

 A unidade de corrente elétrica é o Ampère (A). 

b) O resistor é o elemento do circuito cuja finalidade é 

limitar a passagem da corrente elétrica para proteger 

o LED. O cálculo do valor do resistor a ser utilizado 

é realizado utilizando a 1 ª Lei de Ohm, e a 

identificação do componente físico pode ser realizada 

através do código de cores ou com um Ohmímetro, 

instrumento de medida de resistência elétrica e está 
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Sugestões de Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presente na maioria dos multímetros digitais de boa 

qualidade, como o da marca EXBOM que pode ser 

adquirido na internet por menos de R$30,00. 

 

c) O resistor de 100 Ω utilizado pose ser substituído por 

uma associação em série de 2 resistores de 50 Ω, 

onde o resistor equivalente Req é dado por: 

 

                            Req = R1 + R2                            (7.2) 

 

 Ou pela associação em paralelo de 2 resistores de 

200 Ω, onde o resistor equivalente Req é dado por: 

 

                   Req = (R1 x R2) / (R1 + R2)                (7.3) 

 

Sendo que nos dois casos o resistor equivalente será 

de 100 Ω. Isso é muito útil quando não se tem um 

resistor de determinado valor necessário para a 

realização de um projeto, mas se tem resistores com 

outras resistências que podem ser associadas em ou 

paralelo para que se possa obter um resistor com 

resistência resultante equivalente. 

 

d) O Diodo Emissor de Luz, mais conhecido como 

LED, que é da família dos semicondutores, talvez 

seja um dos componentes mais utilizados na 

eletrônica e está presente na vida diária de 

praticamente todas as pessoas. Nesse componente 

ocorre o fenômeno físico da transformação da 

energia elétrica em energia luminosa, ou ondas 

eletromagnéticas. Sendo que a maioria dos LEDs é 

utilizada para a sinalização ou iluminação, portanto a 
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faixa mais utilizada do espectro eletromagnético é a 

faixa do visível, que vai do vermelho ao azul. 

 

e) A Energia total E convertida no LED pode ser 

quantificada conhecendo-se a quantidade de energia 

que está sendo convertida por unidade de tempo 

(Potência P), e multiplicando este valor pelo 

intervalo de tempo da observação ∆t. A fórmula 

básica é: 

 

                                    E = P ∙ ∆t                          (7.4) 

 

A Potência pode ser obtida pelo produto da tensão V 

pela corrente i, de modo que: 

 

                                    P = V ∙ i                            (7.5) 

 

Utilizando o Sistema Internacional de Unidades, a 

potência é obtida em Watts (Joules/segundo), e a 

Energia (E), que no S. I. é dada em J (Joules). 

f) Nesse tipo de circuito elétrico, o microcontrolador da 

placa faz o papel da bateria clássica, e o código é 

chave lógica para ligar e desligar o circuito, bem 

como para predeterminar o tempo que o mesmo 

permanecerá ligado ou desligado.  

Sugestões para criação de 

outras situações de ensino-

aprendizagem. 

1. No mesmo circuito, alterando apenas o código é 

possível criar um pequeno sinalizador para 

demonstrar a transmissão de informação utilizando a 

linguagem do Código Morse2.  

Um exemplo de atividade prática pode ser a 

construção de um pequeno sinalizador de emergência 

                                                             
2 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Código_Morse>. Acesso em: 29 out. 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse
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para pedido de socorro “SOS”, que no código Morse 

é representado por 3 sinais curtos “S”, seguidos de 3 

sinais longos “O”, seguidos de 3 sinais curtos. 

 

2. Com a mesma montagem é possível abordar o 

fenômeno físico da persistência retiniana, pois o olho 

humano leva algum tempo para apagar uma imagem 

observada, (neste caso o LED no Estado Ligado). 

Então se colocarmos o LED para piscar rápido o 

bastante, o nosso olho não será mais capaz de 

identificar se o LED está Ligado ou Desligado. Isso 

pode ser alcançado modificando apenas o código do 

projeto, diminuindo-se os intervalos de tempo em 

que o LED fica ligado e desligado, ou seja, 

diminuindo o período (T), ou ainda aumentando a 

frequência (f) do ciclo, já que a frequência é o 

inverso do período: 

 

                                    f =1/T                               (7.6) 

 

3. No circuito do exemplo 1, o LED pode ser 

substituído por um BUZZER (pequeno sinalizador 

piezelétrico) presente no KIT MIXDUINO32 

MAKER, que emite um bip sonoro no lugar da luz 

do LED. Isso é muito relevante para que alunos com 

deficiência visual possam desenvolver e 

compreender os fenômenos físicos abordados no 

projeto deste exemplo. 

Link de referência para o 

Post do Exemplo 1 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/circuito-eletrico-

simples-primeiros.html 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/circuito-eletrico-simples-primeiros.html
https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/circuito-eletrico-simples-primeiros.html
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7.2 EXEMPLO 2: CIRCUITO ELÉTRICO SINALIZADOR DE GARAGEM 

 

 No quadro abaixo é apresentado o resumo do segundo exemplo de projeto didático 

elaborado para demonstrar o funcionamento do produto educacional Mixduino32. 

 

Quadro 7.2 Apresentação e sugestões de abordagens para o projeto didático do Exemplo 2. 

Título do Post: Sinalizador de Garagem com Espduino-32 

Imagem da Capa (gift): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Este projeto didático é semelhante ao do Exemplo 1, 

com o diferencial de ter não apenas 1, mais 2 circuitos elétricos 

simples em paralelo. Além disso, permite exemplificar com 

clareza a lógica do funcionamento de um sinalizador de 

garagem de tamanho real.  

A capa do post deste projeto traz um gift animado para 

chamar a atenção para este simples, mais ao mesmo tempo 

importante tipo de circuito elétrico. O gift pode ser visualizado 

lendo o QR Code da imagem. 

 

Lista de Componentes 

disponíveis no KIT 

MIXDUINO32 

MAKER 

 

1 Placa Espduino-32; 

2 LEDs: 1 laranja e 1 vermelho; 

2 Resistores de 100 Ohms 

3 Conectores jumpers; 

1 Protoboard; 

1 Cabo micro USB. 
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Código de controle e 

interação com o circuito 

elétrico 

 

 

 

Montagem e 

Funcionamento 

 

A montagem dos componentes do circuito na 

protoboard é bem simples e o código intuitivo de apenas 6 

blocos é criado no computador ou notebook com o Mixduno32 

IDE e carregado para a placa com o auxílio do cabo USB. 

 

Alguns conteúdos 

formativos de Física 

básica que são 

intrínsecos ao projeto 

do circuito elétrico 

sinalizador de garagem 

e que podem ser objeto 

de ensino-aprendizagem 

dentro ou fora da sala 

de aula. 

 

 Conteúdos Formativos 

 

 Circuitos elétricos simples em paralelo; 

 Cálculo da corrente elétrica total dos circuitos 

em paralelo; 

 Potência e Energia elétrica 

 Aplicação tecnológica; 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestões de abordagem 

 

O texto a seguir apresenta alguns tópicos com conceitos 

centrais relacionados a este exemplo de projeto didático, mas 
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Sugestões de 

Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nada engessado ou determinístico, e sugere possíveis 

abordagens pontuais ou contextualizadas dos conteúdos acima 

apresentados. 

  

No exemplo do circuito ilustrado acima, quando ligado, 

ocorre fenômenos físicos observáveis que:  

 

a) Neste exemplo, a observação leva os estudantes a uma 

experiência cognitiva prévia, pois a maioria, senão todos 

já passaram pelo menos uma vez em frente a um portão 

de uma garagem onde fica exposto no alto e em local 

visível duas lanternas sobre um suporte, normalmente 

uma laranja e uma vermelha, que ficam piscando 

alternadamente para alertar os motoristas que se 

aproxima e prevenir eventuais acidentes de trânsito. 

 

b) Ao ver o circuito deste exemplo em funcionamento, não 

deve demorar muito para que seja despertado no 

aprendiz a interesse em aprender a lógica do 

funcionamento desse tipo de circuito, e até mesmo 

aprender a construir um em tamanho real. 

 

c) Com um auxílio de um multímetro e utilizando a função 

do amperímetro é possível verificar que a corrente 

elétrica nos dois circuitos serão diferentes, devido as 

diferenças nas especificações dos LEDs bem como 

verificar que a corrente elétrica total que chega ao 

terminal com 0 V (GND) deve ser igual a soma das 

correntes nos pinos 12 e 17, cuja tensão quando os 

respectivos LEDs estão desligados é de 3,3 Volts. 

 

d) Pelo mesmo princípio utilizado para encontrar a corrente 

elétrica total, a Energia elétrica total transformada nos 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de 

Abordagem 

 

 

 

 

 

circuitos pode ser encontrada pela soma das energias 

parciais, já exemplificadas no Exemplo 1, e que agora 

tais conceitos podem se tornar mais maduros. 

 

e) Com o desenvolvimento do código deste projeto, há a 

possibilidade de controle da grandeza física fundamental 

“Tempo”, definindo a ordem e por quanto tempo cada 

circuito deve ficar ligado e desligado em um loop 

perpétuo. Isso torna possível, de forma simples, a 

compreensão da lógica de funcionamento desse tipo de 

circuito, bem como a sua aplicação tecnológica no 

mundo cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões para criação 

de outras situações de 

ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Que componentes adicionais podem ser utilizados para 

aplicar os conceitos desse projeto didático para montar 

um protótipo funcional de tamanho real? 

Esta simples pergunta pode ser utilizada pelo professor 

mediador para propor um engajamento maior do aluno, de 

modo a explorar novos componentes, que possa amplificar o 

sinal elétrico utilizado para ativar um LED, de modo a permitir 

acionar uma carga elétrica maior, como por exemplo, o relé 

eletromagnético que vem embutido no módulo relé de 1 canal 

disponível no KIT MIXDUINO32 MAKER. Ele é utilizado 

como chave eletromecânica para o acionamento de circuitos 

com cargas maiores. 

A possibilidade de utilização de uma fonte externa de 

alimentação para um circuito maior pode ser introduzido para 

instigar a materialização de um conhecimento mais refinado, 

podendo resultar da criação de equipamentos funcionais, como 

o deste exemplo. 

2. Será possível construir um circuito elétrico sinalizador 

de garagem que utilize apenas uma lanterna que emita as 
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Sugestões para criação 

de outras situações de 

ensino-aprendizagem. 

duas luzes diferentes laranja e vermelho em vez de 

utilizar duas lanternas, uma para cada cor? 

Esta hipótese é muito interessante para ser explorada, 

pois não se aplica apenas aos sinalizadores de garagem, 

mas também aos semáforos de trânsito. No KIT há um 

LED RGB que possui 3 LEDs, 1 vermelho, 1 verde e 1 

azul, encapsulados em um único componente cujas cores 

podem ser misturada de modo a obter milhões de cores 

diferentes, incluindo as cores vermelho e laranja do 

sinalizador de garagem. 

 

Link de referência para 

o Post do Exemplo 2 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-de-

sinalizador-de.html 

Fonte: Do Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-de-sinalizador-de.html
https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-de-sinalizador-de.html
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7.3 EXEMPLO 3: SEMÁFORO SIMPLES 

 

 No quadro abaixo é apresentado o resumo do terceiro exemplo de projeto didático 

elaborado para demonstrar o funcionamento do produto educacional Mixduino32. 

 

Quadro 7.3 Apresentação e sugestões de abordagens para o projeto didático do Exemplo 3. 

Título do Post: Projeto didático: Semáforo Simples com Espduino-32 

Imagem da Capa (gift): 

 

 

 

Apresentação 

 

Neste projeto didático são apresentados conceitos 

básicos do funcionamento de um semáforo de trânsito 

simples, que é uma tecnologia muito presente no cotidiano 

dos alunos. Além disso, permite exemplificar com clareza a 

lógica do funcionamento de um semáforo de trânsito de 

tamanho real.  

A capa do post deste projeto traz um gift animado para 

chamar a atenção para este projeto, que apesar da 

simplicidade, pode despertar o interesse dos alunos em 

compreender o funcionamento das tecnologias que os 

cercam. O gift pode ser visualizado lendo o QR Code da 

imagem. 
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Lista de Componentes 

disponíveis no KIT 

MIXDUINO32 MAKER 

 

1 Placa Espduino-32; 

3 LEDs: 1 vermelho; 1 laranja e 1 vermelho; 

3 Resistores de 100 Ohms; 

4 Conectores jumpers; 

1 Protoboard. 

 

Desenho Ilustrativo 

mostrando a montagem dos 

componentes 

 

 

 

 

 

Montagem e Funcionamento 

 

A montagem dos componentes do circuito na 

protoboard é bem simples e o código é bem intuitivo, agora 

com a introdução do conceito de funções para representar os 

estados físicos do semáforo, em vez de usar um raciocínio 

lógico linear, como nos exemplos anteriores.  

O código é criado no computador ou notebook com o 

Mixduno32 IDE e carregado para a placa com o auxílio do 

cabo USB 
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Código de controle e 

interação com o circuito 

elétrico 

 

 

Alguns conteúdos 

formativos de Física básica 

que são intrínsecos ao 

projeto do circuito elétrico 

do semáforo simples e que 

podem ser objeto de ensino-

aprendizagem dentro ou 

fora da sala de aula. 

 

 

 Conteúdos Formativos 

Cinemática 

 Movimento Retilíneo Uniforme – MRU; 

 Movimento Retilíneo Uniformemente 

Variado MRUV; 

 Tempo de reação do ser humano; 

 1ª Lei de Newton, a lei da inércia; 

 2ª Lei de Newton ( |FR|  = m ∙ |a|). 
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Sugestões de Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestões de abordagem 

 

O texto a seguir apresenta alguns tópicos com 

conceitos centrais relacionados a este exemplo de projeto 

didático, mas nada engessado ou determinístico, e sugere 

possíveis abordagens pontuais ou contextualizadas dos 

conteúdos acima apresentados. 

  

No exemplo do circuito ilustrado acima, quando 

ligado, ocorre fenômenos físicos observáveis que:  

 

a) Ao ver este circuito em funcionamento, já na 

primeira, pode ser despertada nos estudantes uma 

experiência cognitiva prévia, pois a maioria, senão 

todos, já passaram pelo menos uma vez em frente a 

um semáforo de trânsito, tecnologia  muito utilizada 

em vias movimentadas para organizar o trânsito. 

 

b) Este modelo traz 3 circuitos elétricos simples, onde 

também podem ser explorados os conceitos muitos 

dos conceito dos exemplos 1 e 2. 

 

c) Em uma situação real, onde um motorista está em seu 

carro percorrendo uma via com velocidade 

praticamente constante, o mesmo se aproxima de um 

semáforo com o sinal verde ligado, e então de 

repente a luz verde apaga e surge a laranja.  

 

Aqui pode estar algumas situações de ensino 

aprendizagem que podem ser exploradas: “O tempo 

de reação”, a mudança do “Movimento Retilíneo 

Uniforme – MRV” para “Movimento Retilíneo 
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Sugestões de Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniformemente Variado – MRUV”, do carro e do 

motorista.  

d) Há um lapso temporal entre o instante que a luz de 

cor laranja deixa o semáforo e atinge os bastonetes 

traz da retina do olho do motorista, e depois mais um 

tempo até o cérebro do motorista processe a 

informação e acione o pedal do freio, e o carro 

comece a desacelerar (diminuir a velocidade até 

parar).  

O intervalo de tempo decorrido entre o instante do 

motorista detecta a alteração da luz e o acionamento 

do pedal de freio é conhecido como “tempo de 

reação”, e que pode variar um pouco de pessoa para 

pessoa. Isso é importante, pois na programação do 

semáforo, o tempo em que o farol laranja (que indica 

atenção) dever levar em consideração o tempo de 

reação do motorista.   

e) Com o auxílio e uma régua milimetrada o professor 

mediador pode propor um uma dinâmica simples em 

duplas para que os alunos possam descobrir seus 

próprios tempos de reação.  

Para isso, basta o adotar o valor da aceleração 

gravitacional nas proximidades da superfície terrestre 

(g = 9,81 m/s2), depois medir a distância que a régua 

percorre para baixo, a partir da posição S0 (0 cm), 

quando um aluno A solta a régua sem aviso e o 

instante em que aluno B prende a régua entre os 

dedos polegar e indicador.  

Nessa situação ocorre um fenômeno físico 

semelhante mencionado no “tópico c” logo acima.  
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Sugestões de Abordagem 

 

 

 

 

 

 

A equação para determinar o tempo de reação é bem 

simples e pode ser obtida a partir da equação para o 

MRUV na vertical:  

 

                        y = y0 + v0y ∙ t + ½∙(g∙t2)                 (7.7) 

 

Onde y0 e v0y podem assumir o valores 0 (zero) se o 

0,0 cm da régua for posicionado entre os dedos 

marcando a posição inicial.  

 

Então, na equação acima (7.7) basta isolar o tempo, 

de modo que o tempo de reação tR será dado por: 

 

                              tR = √(2∙y) / g                          (7.8) 

 

Após a coleta das medidas, é só fazer a conversão da 

distância percorrida pela régua entre os dedos de 

centímetros para metros e substituir na equação (7.8). 

Para um resultado mais preciso, recomenda-se 

coletar pelo menos 5 medidas e só então substituir o 

valor na fórmula. 

No contexto desta rápida prática experimental, é 

importante apresentar que o tempo que a luz leva 

para transmitir a informação (luz transmite 

informação) do evento, percorrendo a distância entre 

o evento e o olho é extremamente pequeno e pode ser 

desconsiderado, pois a velocidade da luz no ar é 

próxima de 300 km/s (3.10 8 m/s). 

f) Outra abordagem que pode passar despercebida no 

projeto do semáforo simples, mas que pode ser 

explorada é a 2ª Lei de Newton, que é intrínseca ao 

semáforo de trânsito. Isso porque o tempo em que a 

luz de cor laranja fica acessa é o tempo que o 
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motorista tem para desacelerar o carro de massa “m” 

até pará-lo completamente, ou seja, o carro vai passa 

de uma velocidade inicial (vi) praticamente 

constante, como por exemplo, de vi = 50 km/h  para 

vf = 0 em um intervalo em torno de 3 segundos, que 

normalmente é o tempo que a luz de cor laranja 

permanece ligada. 

 

g) Assim, é o sistema do freio do carro que imprime 

uma força na direção oposta ao movimento do carro, 

o que permite pará-lo, pois senão, o carro passaria 

direto pelo semáforo, conforme a 1ª Lei de Newton, 

que impõe que se um corpo estiver em repouso ou 

em movimento retilíneo uniforme, ele permanecerá 

neste estado físico a menos que uma força resultante 

externa haja sobre o mesmo. 

 

h) Adotando-se valores de exemplo para a velocidade 

inicial (vi) e velocidade final (vf ) do carro e o 

intervalo de tempo (∆t) em que o farol de cor laranja 

do semáforo permanece ligado, pode-se verificar de 

forma simples o valor absoluto (módulo) da força 

total em Newtons (N) aplicada pelos freios para parar 

o carro.  

Isso pode ser feito para diferentes valores de 

velocidade inicial e tempo utilizando a equação 6.9: 

 

                             |FR| = m ∙ |a|                             (7.9) 

 

Onde, 

 

                           |a| = |vf – vi| / ∆t                       (7.10) 
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Sugestões para criação de 

outras situações de ensino-

aprendizagem. 

 

1. Será possível construir um circuito elétrico de um 

semáforo que utilize apenas uma lanterna para emitir 

as 3 luzes diferentes: verde,  laranja e vermelho em 

vez de utilizar três lanternas, uma para cada cor? 

 

A indagação acima é muito interessante para ser 

explorada. Sim, é possível. No KIT há um LED RGB 

que possui 3 LEDs, 1 vermelho, 1 verde e 1 azul, 

encapsulados em um único componente cujas cores 

podem ser misturada de modo a obter milhões de 

cores diferentes, incluindo as cores vermelho, laranja 

e verde para a construção de um novo projeto. 

Link de referência para o 

Post do Exemplo 3 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-

semaforo-simples-com.html 

Fonte: Do Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-semaforo-simples-com.html
https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-semaforo-simples-com.html
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7.4 EXEMPLO 4: TERMÔMETRO DIGITAL COM DISPLAY LCD 

 

 No quadro abaixo é apresentado o resumo do quarto exemplo de projeto didático 

elaborado para demonstrar o funcionamento do produto educacional Mixduino32. 

 

Quadro 7.4 Apresentação e sugestões de abordagens para o projeto didático do Exemplo 4. 

Título do Post: 
Projeto didático: Termômetro Digital com Sensor de 

Temperatura a Prova d'água e Display LCD 16x2 i2C 

Imagem da Capa 

(gift): 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Apresentação 

 

Neste projeto didático são apresentados conceitos básicos de 

termometria, em especial a grandeza física fundamental 

“Temperatura”. Na verdade os alunos são convidados a aprender 

mais sobre a temperatura, que pode ser definida como a medida do 

grau médio de agitação das moléculas que constituem um corpo. 

Neste exemplo, os alunos aprenderão construindo seu próprio 

termômetro digital para mostrar a temperatura nas três principais 

escalas: Célsius, Kelvin e Fahrenheit. 

Esse projeto busca aplicar 3 teorias de ensino aprendizagem 

combinadas: a construtivista de Piaget, a socioconstrutivista de 

Vygotsky, e a da aprendizagem significativa de Ausubel e Moreira.  

A capa do post deste projeto traz um gift animado para chamar 

a atenção do aluno para este projeto, onde é possível ver o protótipo 

em funcionamento. Isso pode despertar o interesse dos alunos em 

compreender o termômetro e suas aplicações. O gift pode ser 

visualizado lendo o QR Code da imagem. 
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Lista de 

Componentes 

disponíveis no KIT 

MIXDUINO32 

MAKER 

 

 

01 Placa Espduino-32 (~R$ 50,00); 

01 Sensor de temperatura a prova d'água DS18B20 (~R$10,00); 

01 Resistor de 5 kΩ (~R$1,00); 

01 Display 16x2 LDC I2C (~R$25,00); 

01 Protoboard (~R$10,00); 

04 Conectores tipo jumper macho-macho (~R$2,00);  

01 Cabo mini USB para upload do código. 

Desenho Ilustrativo 

mostrando a 

montagem dos 

componentes 

 

 

Montagem e 

Funcionamento 

 

 

A montagem dos componentes do circuito na protoboard é bem 

simples, pois o display utilizado possui a tecnologia de comunicação 

por I2C, que necessita de apenas dois jumpers para a transferência 

dos dados para o display; e o sensor de temperatura necessita apenas 

1 jumper.  

Utilizando o Mixduio32 IDE, a construção da parte lógica é bem 

intuitiva. 

Neste projeto há dois elementos novos, e que é comum em 

muitas aplicações tecnológicas; o display LCD e o sensor de 

temperatura digital.  

O código é carregado para a placa com o auxílio do cabo USB. 
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Código de controle 

e interação com o 

circuito elétrico do 

termômetro digital 

com Display LCD 

 

 

As equações utilizadas para as transformações dos valores de 

temperatura utilizadas no código acima são: 

a) ºC  ºF  

 

                F = 1,8∙C + 32                                     (7.11) 

 

b) ºC  K  

 

                 K = C + 273                                        (7.12) 

Alguns conteúdos 

formativos de 

Física básica que 

são intrínsecos ao 

projeto do 

Termômetro 

Digital e que 

podem ser objeto 

de ensino-

aprendizagem 

dentro ou fora da 

sala de aula. 

 

 Conteúdos Formativos 

Física Térmica 

 Grandeza física Temperatura: conceito de definições; 

 Escala Celsius; 

 Escala Kelvin (para a temperatura absoluta); 

 Escala Fahrenheit; 

 Conversão entre escalas; 

 O termômetro e suas aplicações tecnológicas 
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Sugestões de 

Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestões de abordagem 

 

O texto a seguir apresenta alguns tópicos com conceitos 

centrais relacionados a este exemplo de projeto didático, mas nada 

engessado ou determinístico, e sugere possíveis abordagens pontuais 

ou contextualizadas dos conteúdos acima apresentados. 

  

Durante a construção do exemplo ilustrado acima, podem ser 

amadurecidos na estrutura cognitiva dos alunos importantes conceitos 

levando a aprendizagem significativa, vejamos: 

 

a) Neste projeto didático há uma excelente oportunidade de 

aguçar a curiosidade dos alunos em aprender o conceito 

central da Física térmica, “o conceito de temperatura”, que 

está presente na maior parte das equações que regem a 

mecânica no nível molecular.  

Ao construir um termômetro digital, será bem natural a 

compreensão dos fenômenos físicos envolvidos. Logo os 

conceitos de temperaturas, as principais escalas 

termométricas e o vasto campo de aplicações dos 

termômetros podem ser introduzidos pelo professor 

mediador sem muita resistência por parte dos alunos. 

 

b) As possibilidades de aplicações e abordagens desse 

projeto são praticamente ilimitadas. 

Tentar descrever o que ser pode construir e aprender com 

um termômetro é quase a mesma coisa que tentar 

descrever tudo o que se pode criar com uma régua. 

Simplesmente impossível! Neste caso o único fator 

limitante é a criatividade. O pensamento criativo é o que 

deve ser estimulado. 

 



93 

 

Sugestões para 

criação de outras 

situações de 

ensino-

aprendizagem. 

 

2. Algumas sugestões de abordagem clássica para este projeto: 

 

a) Considerando que o sensor de temperatura DS18B20 é do 

tipo sonda, adequado para imersão em fluidos como a 

água, e que ele pode medir temperaturas no intervalo de -

55 ºC até 125 ºC, com uma precisão de até 0,5 ºC, o 

termômetro deste projeto pode ser utilizado para estudar a 

curva de estados físicos (sólido-líquido-gasoso), como por 

exemplo, o caso mais clássico da água. Onde poderá ser 

observado que durante as mudanças de estado, a 

temperatura permanece constante.  

b) A observação e a coleta de dados podem ser utilizadas 

para a representação gráfica dos fenômenos físicos 

observados; 

c) A mesma experimentação sugerida acima pode ser 

aplicada a outras substâncias, devendo ser observado 

apenas o intervalo de medição do sensor. 

d) Outra possibilidade é fazer uma adaptação no projeto, 

adicionando mais um sensor, de modo que é possível a 

comparação da variação da temperatura em dois 

ambientes diferentes, como em uma garrafa térmica de 

café e o meio externo; ou entre um corpo branco e um 

corpo negro, de modo que conceitos mais elaborados 

como o fluxo de calor e absorção de energia possam ser 

introduzidos. 

Link de referência 

para o Post do 

Exemplo 4 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/09/espduino-32-projeto-de-

termometro.html 

Fonte: Do Autor. 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/09/espduino-32-projeto-de-termometro.html
https://mixduino32.blogspot.com/2019/09/espduino-32-projeto-de-termometro.html
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7.5 EXEMPLO 5: MEDINDO A VELOCIDADE DO SOM NO CELULAR 

 

 No quadro abaixo é apresentado o resumo do quinto exemplo de projeto didático 

elaborado para demonstrar o funcionamento do produto educacional Mixduino32. 

 

Quadro 7.5 Apresentação e sugestões de abordagens para o projeto didático do Exemplo 5. 

Título do Post: 
Medindo a Velocidade do Som no Ar pelo Celular com o Sensor 

HC-SR04 

Imagem da Capa 

(gift): 

  

 

 

Apresentação 

A Imagem da capa do post criado para o projeto didático do 

Exemplo 5 é mais um exemplo do potencial de aplicação do 

Mixduino32. 

A imagem acima mostra um pequeno módulo ultrassônico de 

R$10,00 enviando um sinal ultrassônico que é refletido por um 

objeto a uma distância fixa de uma régua de 30 cm, cujo eco está 

sendo coletado, de modo que a velocidade do som no ar local está 

sendo calculada e exibida em um display virtual na tela de um 

Smartphone comum em tempo real e sem fio. 

Esse projeto didático criado com o Mixduino32 nos faz 

refletir que o laboratório de Física pode ser em qualquer lugar. 

As reflexões dos parágrafos anteriores são uteis mostrar que 

as práticas pedagogias utilizadas para o ensino de Física podem sim 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico, saindo um pouco mais 
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do campo da abstração e passando mais para o campo da prática. 

Assim como no projeto do exemplo 4, este projeto didático 

pode ser utilizado para colocar em prática as 3 teorias de ensino 

aprendizagem combinadas: a construtivista de Piaget, a 

socioconstrutivista de Vygotsky, e da aprendizagem significativa de 

Ausubel e Moreira. 

A capa do post deste projeto traz um gift animado para 

chamar a atenção para o projeto, onde é possível ver o protótipo em 

funcionamento, que pode despertar o interesse dos alunos em 

compreender melhor o sensor ultrassônico, seu princípio de 

funcionamento e suas aplicações tecnológicas. O gift pode ser 

visualizado lendo o QR Code da imagem. 

 

Lista de 

Componentes 

disponíveis no KIT 

MIXDUINO32 

MAKER 

 

 

1 Sensor Ultrassônico HC-SR04 (~R$ 10,00); 

1 Plaquinha Espduino-32 (R$~60,00); 

1 Protoboard para montagem do circuito (~R$ 10,00); 

4 Conectores tipo jumper; 

1 Régua milimetrada de 30 cm; 

1 PC ou Notebook e cabo USB para enviar o código; 

1 Celular para visualizar as medições. 

 

Desenho Ilustrativo 

mostrando a 

montagem dos 

componentes 
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Montagem e 

Funcionamento 

 

 

A montagem dos componentes do circuito na protoboard é 

bem simples, são necessários apenas 4 jumpers para conectar o 

módulo sensor a placa, sendo 2 para alimentação do circuito 

integrado do módulo, um para ativar a emissão de um pulso 

ultrassônico e outro para coletar o eco do sinal refletido. 

 

O Mixduio32 IDE é uma possibilidade didática para 

desenvolver a parte lógica, “O código” do projeto, que possui três 

conjuntos de blocos essenciais, conforme mostrado abaixo. 

 

Neste projeto há alguns elementos novos, o módulo 

ultrassônico HC -SR04, a utilização do recurso de conexão Wi-Fi da 

placa Espduino-32 e a utilização do Aplicativo “Blynk” para a 

criação de um display virtual e exibição da informação em tempo 

real na tela do Smartphone.  

 

O código é carregado para a placa com o auxílio do cabo 

USB. 

 

Código de controle 

e interação com o 

circuito elétrico do 

termômetro digital 

com Display LCD 

 

1º Conjunto de blocos: Bibliotecas e parâmetros para conexão 

Wi-Fi 
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2º Conjunto de blocos: Declaração das variáveis e configurações  

 

3º Conjunto de blocos: sequência lógica para o funcionamento 

do circuito. 

 

Alguns conteúdos 

formativos de 

Física básica que 

são intrínsecos ao 

projeto do 

Termômetro 

Digital e que 

podem ser objeto 

de ensino-

aprendizagem 

dentro ou fora da 

sala de aula. 

 Conteúdos Formativos 

Ondas 

 Onda mecânica:  

 Tipos de onda; 

 Período, comprimento e frequência; 

 As características da onda sonora 

 Aplicação tecnológica: a régua ultrassônica. 

 Conversão de unidades 

 Sistema Internacional de Unidades 
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Sugestões de 

Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste projeto didático, a sugestão é a apresentação do sensor 

ultrassônico HC-SR04, que pode medir distâncias de 2 cm a 4 m 

com uma precisão de até 3 mm, bem como as suas principais 

aplicações no dia-a-dia, como em drones e robôs para a detecção de 

obstáculos, bem como a sua utilização como régua ultrassônica para 

monitoramento de nível e volume em reservatórios de água ou 

outros líquidos. 

Por que medir a velocidade do som? 

Em praticamente todas as aplicações, e sensor ultrassônico é 

utilizado para medir distância, utilizando o princípio de que a 

velocidade do som é praticamente uma constante.  

Na verdade não bem assim, pois o som é uma onda mecânica 

e sua velocidade de propagação depende das características do ar no 

local das medições, como por exemplo, a pressão atmosférica, a 

altitude, a temperatura e a umidade relativa do ar. Então a obtenção 

do valor da velocidade do som no local pode ser muito útil para 

aumentar a precisão das medições. 

Uma leitura prévia do post do projeto para o primeiro contato 

com o objeto de aprendizagem pode ser muito apreciado. A 

presença do professor mediador para a apresentação e 

esclarecimento dos conceitos essenciais envolvidos para o 

funcionamento do projeto pode diminuir significativamente o tempo 

de desenvolvimento e compreensão dos conteúdos. 

O código do projeto é dividido em três partes é igualmente 

importante para criar as conexões lógicas entre os componentes 

físicos. O valor da velocidade do som no ar (Vsom) é dado por: 

 

                               Vsom = 2∙D / ∆t                               (7.13) 

 

Onde D é a distância fixa (comprimento da régua: 0,3 m) e ∆t é o 

tempo total de ida e volta do pulso ultrassônico até o obstáculo. 
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Sugestões de 

Abordagem 

 

Neste projeto são aplicadas duas conversões de unidades: 

centímetro para metro e microssegundos para segundos, de forma 

que o resultado é apresentado no Sistema Internacional de Unidades 

S. I.  

A construção do display virtual do exemplo foi realizada 

utilizando o aplicativo “Blynk”. O passo a passo disponibilizado no 

post do projeto chama a atenção e pode envolver ainda mais os 

alunos no projeto, dando mais significados ao projeto, uma vez que 

a maioria domina a instalação de aplicativos. 

A leitura e discussão da ficha técnica (Datasheet) do Sensor 

HC-SR04 pode agregar muito ao aprendizado e traz muitas 

informações físicas importantes, como as características dos pulsos 

de onda ultrassônica emitida pelo sensor. 

Sugestões para 

criação de outras 

situações de 

ensino-

aprendizagem. 

 

Com a mesma montagem, após conhecido o valor da 

velocidade do som, pode-se então remodelar o terceiro conjunto de 

blocos do código para determinar a distância em vez da velocidade, 

transformando o projeto em uma régua ultrassônica, cujas 

possibilidades de abordagem são praticamente ilimitadas, assim 

como é para as aplicações de uma régua milimetrada ou uma trena. 

A equação para determinar a distância é obtida isolando a 

distância D na equação 7.13, de modo que: 

  

                            D = (Vsom∙ ∆t) / 2                                 (7.14) 

 

Link de referência 

para o Post do 

Exemplo 5 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/medindo-velocidade-do-

som-no-ar-pelo.html 

Fonte: Do Autor. 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/medindo-velocidade-do-som-no-ar-pelo.html
https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/medindo-velocidade-do-som-no-ar-pelo.html
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7.6 EXEMPLO 6: CONTROLE DE POTÊNCIA COM PWM3 

 

 No quadro abaixo é apresentado o resumo do sexto exemplo de projeto didático 

elaborado para demonstrar o funcionamento do produto educacional Mixduino32. 

 

Quadro 7.6 Apresentação e sugestões de abordagens para o projeto didático do Exemplo 6. 

Título do Post: Controle PWM básico com Espduino-32 

 

Imagem da Capa 

(Gift) 

 

  

 

 

 

Apresentação 

 

Neste projeto é apresentada a principal técnica utilizada para 

controlar a potência de equipamentos elétricos utilizando um circuito 

digital como nos casos dos micro controladores, cujas portas de 

entrada/saída só podem assumir dois estados físicos, Alto (ligado ou 

1) ou Baixo (desligado ou 0). Em termos de tensão, no caso da placa 

Espduino-32, 3,3 Volts quando ligado e 0 Volt quando desligado. 

Criando um ciclo de trabalho (DutyCicle), através do controle 

do tempo que uma saída fica no estado Alto, para um determinado 

período é possível obter valores de tensão média intermediários em 

entre 0 e 3,3 V em vez de apenas os dos estado extremos, de modo 

                                                             
3 PWM (Pulse Width Modulation) é o termo utilizado para a Modulação por Largura de Pulso, técnica aplicada 

para converter um sinal digital em um sinal que produz o mesmo efeito de um sinal analógico. 
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que a potência elétrica possa ser controlada digitalmente. 

O gift pode ser visualizado lendo o QR Code ao lado da 

imagem. 

Lista de 

Componentes 

disponíveis no KIT 

MIXDUINO32 

MAKER 

1 Placa Espduino-32; 

1 Potenciômetro de 50 kΩ; 

1 Led vermelho de 5mm; 

1 PC ou Notebook e cabo USB para enviar o código; 

Desenho Ilustrativo 

mostrando a 

montagem dos 

componentes para 

o Exemplo C. 

 

 

Montagem e 

Funcionamento 

 

 

A aplicação inicial do conceito da Modulação por Largura de 

Pulso pode ser o controle do brilho (potência irradiada) do Led de cor 

azul que vem na própria placa. Nesta configuração, são apresentados 

dois exemplos de código: um para valores fixos do ciclo de trabalho, 

o DutyCicle e outro utilizando o intervalo positivo da função 

matemática seno(x) para fazer variar o brilho do LED de um valor 

zero (apagado) até um valor de brilho máximo. 

Para o controle de um circuito externo, como o ilustrado acima, 

um sinal PWM variável é criado alterando o DutyCicle com a 

variação da resistência elétrica de forma linear utilizando um resistor 
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de resistência variável de eixo rotativo (o Potenciômetro). 

As variáveis envolvidas são: 

 a frequência do sinal em Hertz (Hz),  

 o número do canal utilizado (no ESP-32 há 16 canais 

possíveis para utilização);  

 a resolução do sinal em bits do exemplo foi de 10 bits 

( 1 bit = 21, 10 bits = 210 = 1024 valores possíveis),  

 o DutyCicle (percentual da resolução utilizada);   

Exemplos de 

Código de controle 

e interação com 

para o Controle de 

potência via PWM. 

 

Exemplo A: Código para controle do Led azul da placa, de 

modo a fazê-lo produzir apenas 25% do brilho normal.  Na imagem 

do código são mostrados os valores atribuídos: f = 5000 Hz, Canal = 

0, Resolução = 10 bits (1024) e Dutycicle = 256 (25% do valor da 

resolução). 

              

 

O Led da placa está conectado em paralelo com o pino 2, sendo 

o mesmo definido como saída. 



103 

 

Exemplo B: Código para controle do Led azul da placa 

utilizando o módulo da função seno(x) no intervalo de 1 a 180º, de 

modo a fazê-lo produzir um brilho variável de um valor mínimo até 

um valor máximo e voltando ao mínimo novamente.   

Na imagem do código são mostrados os valores atribuídos: f = 

5000 Hz, Canal = 0, Resolução = 12 bits (4096) e Dutycicle = 

(variável de 0 a 100 % de acordo com a função seno(x), conforme 

mostrado abaixo). 

 

 

 

Para visualizar o funcionamento em vídeo, basta escanear o QR 

Code da capa com a câmera do Smartphone. 

Para visualizar o gráfico da função de onda associada ao ciclo 

de trabalho, após carregar o código para a placa, basta abrir o monitor 

serial do Mixduino32 IDE e escolher a opção desenhar. No código 

acima há um bloco para imprimir o valor do DutyCicle para cada 

iteração de 1 a 180º. 

 

Exemplo C: Código para controle de um circuito externo 

utilizando um potenciômetro, neste caso um circuito simples 

composto por um LED e um resistor, conforme mostrado na imagem 

acima. 

Girando o eixo do potenciômetro, altera-se o valor da 

resistência e consequentemente o valor da tensão lida na entrada 2. 



104 

 

Como isso, pode-se relacionar cada valor de tensão lido a um valor da 

Variável DutyCicle, de modo a fazer o LED produzir um brilho 

variável de um valor mínimo até um valor máximo de acordo com a 

posição do eixo do potenciômetro.   

Na imagem do código mostrado abaixo, às variáveis foram 

atribuídos os seguintes valores: f = 5000 Hz, Canal = 0, Resolução = 

12 bits (4096) e Dutycicle = (variável de 0 a 100 % de acordo com a 

leitura do potenciômetro, conforme mostrado abaixo). 

 

Alguns conteúdos 

formativos de 

Física básica que 

são intrínsecos ao 

projeto do Controle 

PWM 

 

 Conteúdos Formativos 

Eletrônica Básica 

 Características do sinal digital; 

 Sinais digitais modulados; 

 Frequência e resolução de um sinal digital; 

 Conceito de Ciclo de trabalho ou DutyCicle; 
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 Controle da potência elétrica com sinais digital 

(Controle PWM); 

 Aplicação da função seno (x) para o controle PWM; 

 Aplicação do potenciômetro no controle PWM. 

 

 

 

 

Sugestões de 

Abordagem 

 

 

 

Este projeto didático mescla conceitos básicos dos projetos 

anteriores e introduz novos conceitos físicos como o DutyCicle e o 

controle via PWM, que estão muito presentes no dia a dia e passam 

despercebidos na maioria das vezes.  

Hoje em dia controle digital de potência elétrica está presente 

na grande maioria dos equipamentos utilizados no dia a dia, seja em 

casa, na escola, no carro, no trabalho, no Smartphone ou n TV, 

sempre há algum botão ou eixo para girar. E em muitos casos nem há 

botão ou eixo, como é o caso do controle PWM para aumentar ou 

diminuir o brilho da tela do Smartphone, onde basta deslizar o dedo 

sobre a tela para que o controle seja aplicado. 

 

Sugestões para 

criação de outras 

situações de 

ensino-

aprendizagem. 

 

Uma sugestão que pode gerar muitas outras situações de 

ensino-aprendizagem pode ser a criação de um circuito simples para 

controlar a velocidade de um pequeno motor elétrico com a 

introdução de 2 novos componentes como o “transistor”, componente 

fundamental da eletrônica digital que permite amplificar o sinal 

PWM e o “diodo”, que permite a passagem da corrente elétrica em 

um único sentido. Tanto o motor, quanto o transistor e resistor são de 

fácil aquisição e também estão presentes no KIT MIXDUINO32 

MAKER. 

 

Link de referência 

para o Post do 

Exemplo 6 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/08/controle-pwm-basico-

com-espduino-32.html 

Fonte: Do Autor. 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/08/controle-pwm-basico-com-espduino-32.html
https://mixduino32.blogspot.com/2019/08/controle-pwm-basico-com-espduino-32.html
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7.7 EXEMPLO 7: CONTROLE DE LÂMPADAS E TOMADAS PELA INTERNET 

 

 No quadro abaixo é apresentado o resumo do sétimo exemplo de projeto didático 

elaborado para demonstrar o funcionamento do produto educacional Mixduino32. 

 

Quadro 7.7 Apresentação e sugestões de abordagens para o projeto didático do Exemplo 7. 

Título do Post: Controlando Lâmpadas e Tomadas pela Internet 

 

Imagem da Capa 

(gift): 

 

O funcionamento 

pode ser 

visualizado lendo o 

código QR da 

imagem ao lado. 

 

 

  

 

Apresentação 

 

Neste exemplo de projeto didático é abordada uma conexão 

entre a Física e a internet das coisas, mais conhecida com IoT.  

Com o desenvolvimento deste projeto didático, os alunos 

tem a oportunidade de construir um circuito elétrico interativo. O 

aplicativo Blynk4 é utilizado para criar um interruptor virtual que 

permite controlar um circuito externo conectado a equipamentos 

elétricos como lâmpadas, eletrodomésticos e outros equipamentos. 

Isso pela internet via Wi-Fi utilizando o Smartphone.  

Esse projeto aborda o Eletromagnetismo aplicado à chave 

eletromagnética que integra o módulo relé. 

Este projeto didático interacionista é muito simples e agrega 

muitos conceitos de Física básica aplicados à situações reais, o que 

                                                             
4 Disponível em:< https://blynk.io/>. Acesso em: 26 out. 2019. 

https://blynk.io/
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certamente traz muito significado aos conhecimentos prévios do 

aluno, levando a uma aprendizagem mais significativa conforme 

proposto nas teorias e ensino-aprendizagem de David Ausubel e 

Marco Moreira. 

Para o desenvolvimento deste projeto didático é 

recomendável que haja o acompanhamento pelo professor, onde deve 

ser dada a devida importância à segurança dos estudantes, pois o 

circuito controlado do exemplo é de corrente alternada, de modo que 

as precauções ao manusear um circuito desse tipo devem ser seguidas 

com rigor, pois há risco de choque elétrico.  

 

Lista de 

Componentes 

disponíveis no KIT 

MIXDUINO32 

MAKER 

1 Microcontrolador para receber, processar e executar as instruções, 

e  

1 Módulo relé para atuar como interruptor liga/desliga.  

3 fios Jumper macho-fêmea 

1 Fonte de  alimentação de 5 V com saída mini USB. 

Desenho Ilustrativo 

mostrando a 

montagem dos 

componentes. 
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Montagem e 

Funcionamento 

 

A montagem é feita conectando o módulo relé à placa 

microcontroladora Espduino-32 utilizando 3 jumpers, sendo 2 para 

alimentação do módulo (5 V e GND) e 1 jumper para o envio do sinal 

que permite alterar o estado da chave eletromagnética (relé) de ligado 

para desligado e vice versa.  

Conforme mostrado na ilustração da montagem acima, o 

módulo relé é conectado em série com o circuito da tomada, 

substituindo o interruptor tradicional. 

Uma fonte de 5 V a 12 V pode ser utilizada para alimentar o 

circuito da placa microcontroladora e o módulo relé. No caso do 

exemplo foi utilizado uma fonte de 5 V, a mesma utilizada em 

carregadores de celular.  

Todos os componentes devem ser montados com o circuito 

a ser controlado desconectado da fonte de energia, pois há risco de 

choque elétrico. 

Exemplo de 

Código de controle  

              

  

Este modelo de código, para utilização com o App Blynk 

permite controlar qualquer um dos pinos de entrada/saída da placa 

Espduino-32 e está disponível na pasta de exemplos do Mixduino32 

IDE. 
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Alguns conteúdos 

formativos de 

Física básica que 

são intrínsecos 

deste exemplo 

projeto. 

 Conteúdos Formativos 

Eletromagnetismo 

 

 Campo Magnético; 

 Bobina Solenoide; 

 Ímã artificial; 

 Força magnética; 

  Chave eletromagnética; 

 Fontes de tensão e corrente; 

 Ondas Eletromagnéticas. 

 

 

 

Sugestões de 

Abordagem 

 

 

 

Há uma quantidade relativamente grande de fenômenos 

físicos envolvidos no mecanismo para controle de tomadas e 

equipamentos elétricos pela internet, mas há alguns conteúdos do 

atual currículo do ensino médio que podem ser abordados: 

a) Na montagem do exemplo, quando o relé é acionado, um 

campo magnético é produzido por uma corrente elétrica de 

único sentido no enrolamento da bobina solenoide que envolve 

um núcleo de ferro. Isso cria um ímã artificial que produz uma 

força magnética, que por sua vez atrai a alavanca e permite 

fechar ou abrir os contatos da chave do relé.  

Vejamos que semente no relé há vários fenômenos físicos 

clássicos que já são bem ilustrados nos livros didáticos e que 

podem criar inúmeras situações de ensino-aprendizagem. 

b) Neste exemplo de projeto didático há duas fontes de tensão 

utilizadas diretamente: uma de 5 Volts com corrente retificada 

e uma de corrente alternada, no caso a tomada elétrica na 

ponta da extensão (~127 V). Assim, muitos conteúdos 

relacionados podem ser abordados, inclusive o Transformador 

de tensão e corrente presente nas fontes.  

c) Em vários trechos do percurso do sinal que parte do 

Smartphone para controlar o relé eletromagnético, a onda 

eletromagnética é utilizada para transmitir a informação. O 
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estudo das características da onda eletromagnética, incluindo a 

faixa do espectro do Wi-Fi e suas aplicações tecnologias é 

mais uma relevante sugestão para abordagem pedagógica.  

Sugestões para 

criação de outras 

situações de 

ensino-

aprendizagem. 

 

Um estudo dirigido para as possíveis aplicações deste 

projeto em situações do cotidiano, bem como a criação de um 

produto ou uma proposta para a resolução de um problema conhecido 

com o uso dos conhecimentos adquiridos na interação com este 

projeto são sugestões que podem possibilitar o surgimento muitas 

outras relações de ensino-aprendizagem. 

 

Link de referência 

para o Post do 

Exemplo 7 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/06/controlando-lampadas-e-

tomadas-pelo.html 

Fonte: Do Autor. 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/06/controlando-lampadas-e-tomadas-pelo.html
https://mixduino32.blogspot.com/2019/06/controlando-lampadas-e-tomadas-pelo.html
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CAPÍTULO 8 

APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL MIXDUINO32 NO AMBIENTE 

ESCOLAR  

 

8.1 PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

A aplicação do produto educacional Mixduino32 no ambiente escolar foi realizada na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlos Drummond de Andrade, mais 

conhecida como Escola CDA, localizada na zona urbana da cidade de Presidente Médici-RO. 

O público alvo para a aplicação do produto educacional Mixduino32 foram os alunos 

do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Para a aplicação do produto educacional foi organizado um 

curso de introdução ao Mixduino32 com 15 vagas, sendo inicialmente reservado 5 vagas para 

cada ano/série do ensino médio.  

O curso teve uma carga horária de 4 horas-aula de 50 minutos cada, e foi aplicado no 

turno vespertino, horário oposto ao da grade regular do ensino médio na escola, sendo que a 

inscrição foi realizada através de um formulário eletrônico elaborado para tal finalidade, 

criado com aplicação Google formulários1, cujo link de acesso foi compartilhado através do 

aplicativo de mensagens WhatsApp, de modo a permitir que os alunos pudessem se inscrever 

pelo próprio Smartphone ou no computador em casa. O modelo do formulário utilizado está 

disponível no APÊNDICE C. 

A seleção dos alunos que participaram do curso foi realizada com o apoio da 

orientação escolar. O formulário eletrônico permitiu uma apresentação prévia dos projetos 

que seriam desenvolvidos, data, horário de início e término da realização, identificação prévia 

da turma, bem como permitiu inserir o modelo do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE, com a autorização do uso de imagem dos alunos menores que 

participariam do curso, e que foi entregue no dia da realização do curso, 25/10/2019.  

O curso teve 15 inscritos, no entanto, por motivo de força maior, participaram 

efetivamente do curso 9 alunos, sendo 5 alunos do 1º ano, 3 alunos do 2° ano e 1 aluno do 3° 

ano. O modelo do Termo de Autorização intitulado “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE” integra este trabalho como APÊNDICE E. 

Para aproveitar ao máximo o tempo de apresentação e aplicação do produto 

educacional, o aplicativo Miduino32 IDE foi previamente instalado e testado nos 

                                                             
1 Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>. Último acesso em: 10 nov. 2019. 

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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computadores do laboratório de informática da escola, bem como foi disponibilizado na área 

de trabalho dos computadores: o Manual Didático Interativo Mixduino32 1ª Edição e o Guia 

Ilustrado do KIT MIXDUINO32 MAKER, todos baixados do site do produto educacional 

https://mixduino32.blogspot.com, onde também estão disponíveis para download. 

Já no dia da aplicação do produto, logo no início do curso, os estudantes formaram 

equipes de 3 alunos para o desenvolvimento de 5 projetos selecionados para a aplicação e 

avaliação do produto, sendo fornecido 1 KIT MIXDUINO32 MAKER completo para cada 

equipe. 

A formação das equipes teve como principal finalidade favorecer a interação social e a 

troca de experiência entre os alunos durante o contato com as 5 partes do produto educacional 

Mixduino32:  o Mixduino32 IDE, o Manual Didático Ilustrado, o KIT MIXDUNO32 

MAKER, o Guia Ilustrado do KIT e o Blog Mixduino32. 

  O curso teve início com uma apresentação prévia de cada uma das partes do produto, 

que durou cerca de 1 hora-aula. Logo em seguida foi dado início ao desenvolvimento dos 

projetos didáticos propostos disponíveis na forma de posts no Blog Mixduino32.  

O quadro abaixo mostra a lista com os títulos originais dos projetos didáticos na ordem 

em que foram aplicados/desenvolvidos pelos alunos. 

 

Quadro 8.1 Ordem dos projetos desenvolvidos durante a aplicação do produto educacional Mixduino32 na escola 

CDA. 

Ordem Título do Projeto no Blog Mixduino32 

1º  Circuito Elétrico Simples, Primeiros Passos com Espduino-32 

2º Projeto didático: Sinalizador de Garagem com Espduino-32 

3º Projeto didático: Semáforo Simples com Espduino-32 

4º Projeto didático: Termômetro digital com display LCD 

5º Medindo a Velocidade do Som no Ar pelo Celular com o Sensor HC-SR04 

 

Para o desenvolvimento de cada projeto, as equipes utilizaram os roteiros dos projetos 

didáticos disponíveis no site, sendo que a maioria optou por utilizar os próprios Smartphones 

para a visualização e leitura.  

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
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8.2 REGISTROS DE IMAGENS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Durante o desenvolvimento dos projetos, enquanto os alunos faziam a montagem do 

protótipo na protoboard ou montavam os blocos do código, foi realizada uma breve 

abordagem dos principais conceitos físicos aplicados. Nas próximas figuras são apresentados 

alguns registros de imagens da aplicação do produto educacional Mixduino32. 

 

Figura 8.1 Alunas verificando a montagem e funcionamento do 1º Projeto. 

 
Fonte: Do Autor. 

 

Figura 8.2 Equipes trocando ideias para a construção do código de 1º Projeto com o Mixduino32 IDE. 

 Fonte: Do Autor. 
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Figura 8.3 Identificação de componentes e montagem do projeto com auxílio do Smartphone. 

 
Fonte: Do Autor. 

 

Figura 8.4 Mediação para mostrar como utilizar o multímetro para identificar resistores. 

 
Fonte: Do Autor. 
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Figura 8.5 Mediação para mostrar como conectar os componentes na protoboard. 

 
Fonte: Do Autor. 

 

Figura 8.6 Mediação para exposição e abordagem de conceitos durante o curso. 

 
Fonte: Do Autor. 
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Figura 8.7 Diferentes interações durante o desenvolvimento do 2º projeto. 

 
Fonte: Do Autor. 

 

Figura 8.8 Montagem dos componentes do circuito do 3º projeto. 

 
Fonte: Do Autor. 
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Figura 8.9 Mediação durante o desenvolvimento do projeto do Termômetro Digital. 

 
Fonte: Do Autor. 

 

Figura 8.10 Interação das alunas com o Projeto do Termômetro Digital. 

 
Fonte: Do Autor. 
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Figura 8.11 Alunos medindo temperaturas próximas de 0º C na saída do Ar-Condicionado. 

 
Fonte: Do Autor. 

 

Figura 8.12 Medição da velocidade do som no laboratório na tela do Smartphone. 

 

Fonte: Do Autor. 
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8.3 OBSERVAÇÕES E CONSTATAÇÕES 

 

Durante todo o tempo de desenvolvimento dos projetos didáticos propostos para a 

aplicação do produto educacional Mixduino32, o nível de concentração e envolvimento dos 

alunos que participaram da aplicação foi visivelmente elevado, conforme pode ser verificado 

nos registros de imagem anteriores. 

Foi observado que a medida os projetos iam sendo desenvolvidos, aumentava cada vez 

as interações entre os alunos e o objeto da aprendizagem, bem como a interação entre eles. O 

nível de envolvimento foi muito evidente, pois todos participaram do desenvolvimento dos 

projetos exemplos, não tendo nenhuma desistência. 

O que se observou é que quanto mais os alunos se envolviam nos projetos e 

compreendiam os conceitos envolvidos, mais eles se interessavam em solucionar eventuais 

problemas e apresentava mais vontade de aprender. Os projetos foram desenvolvidos em 

ordem crescente de complexidade, de modo que nos últimos projetos os alunos já se sentiam 

bem à vontade. A introdução de novos conceitos não era vista como obstáculo, mas sim como 

oportunidade de novos aprendizados. 

Oposto ao que foi observado durante a aplicação do produto, “no caso da 

aprendizagem mecânica ocorre o inverso, pois quanto mais o aprendiz tem que memorizar os 

conteúdos mais ele ou ela se predispõe contra esses conteúdos” (MOREIRA, 2012, p. 21). 

No próximo capitulo serão apresentados, de forma resumida, os relatos de 

experiências dos alunos que participaram da aplicação do produto educacional. 
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CAPÍTULO 9 

APRESENTAÇÃO DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

9.1 RELATOS DA APLICAÇÃO  

 

Considerando que o produto educacional proposto foi focado no aluno, após a 

aplicação do mesmo, os alunos foram convidados a responder um questionário digital com 16 

perguntas para registro do relato de experiência, onde foram abordadas questões relacionadas 

ao produto educacional Mixduino32, bem como questões pedagógicas relacionadas aos 

projetos desenvolvidos pelos alunos.  

Assim como no formulário de inscrição para participação do curso, o questionário 

aplicado também foi eletrônico, cujo modelo utilizado está disponível no APÊNDICE D. As 

respostas dos alunos foram coletadas e organizadas com as ferramentas do Google 

Formulários (Google Forms). As perguntas e resumos das respostas são apresentados a seguir 

na forma de gráficos. 

As 3 primeiras perguntas do questionário objetivou conhecer melhor a composição da 

turma que participou da aplicação do produto. Os 3 gráficos a seguir mostram a distribuição 

percentual dos alunos por “escolaridade”, “idade” e “sexo” respectivamente. Cada gráfico 

contém a pergunta aplicada. 

 

Gráfico 9.1 Faixa de escolaridade da turma que participou da aplicação do produto. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Conforme pode ser observado no Gráfico 9.1, mais da metade da turma (55,6%) era 

composta por alunos/alunas do 1º Ano do ensino médio. Isso foi muito positivo, pois apesar 

dos alunos do 1º ano ainda ter pouco contato com os conteúdos da disciplina de Física, todos 

eles tiveram um aproveitamento muito bom. 
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Conforme mostrado no Gráfico 9.2, todos os alunos que participaram da aplicação do 

produto eram jovens adolescentes com idade de 15 a 17 anos, sendo a idade média turma de 

16 anos. 

Gráfico 9.2 Faixa etária dos alunos que participaram da aplicação do produto. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Gráfico 9.3 Distribuição da turma que participou da aplicação do produto por sexo. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Conforme mostrado no gráfico 9.3, a maioria da turma era composta por meninas. Isso 

foi bom, pois as meninas ficaram muito interessadas no produto Mixduino32 e se mantiveram 

todo o tempo em máxima concentração, desenvolvendo os projetos em pé de igualdade com 

os meninos. 

A Pergunta 4 do questionário teve como finalidade verificar se os participantes já 

tiveram contato com desenvolvimento de projetos de Física, Robótica ou Internet das Coisas 

com a tecnologia do Arduino.  Conforme mostrado no Gráfico 9.4, a maioria não conhecia 

sobre o desenvolvimento de projetos com Arduino.  
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Gráfico 9.4 Conhecimento prévio da turma sobre a tecnologia Arduino. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Conforme mostrado no resumo das respostas à Pergunta 4, a maioria (66,7 %) não 

conhecia a tecnologia do Arduino, sendo que apenas 22,2 % (2 participantes) já conheciam e 

já tinha desenvolvido algum projeto utilizando o Arduino, ou seja já tiveram algum contato 

com micro controladores e códigos de programação. 

Os próximos questionamentos (Perguntas 5, 6 e 7) foram sobre o aplicativo 

Mixduino32 IDE, e estavam relacionadas aos aspectos visuais e facilidades de uso e aplicação 

para o desenvolvimento da parte lógica do projeto, e que pode ser considerado o elemento 

principal do produto educacional Mixduino32 proposto no presente trabalho.  

Nos três gráficos a seguir foram organizadas e apresentadas as respostas dos 

participantes para os aspectos mencionados no parágrafo anterior. 

 

Gráfico 9.5 Respostas da turma para os aspectos gráficos e visuais do Mixduino32 IDE. 

 

Fonte: Do Autor (2019). 
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Gráfico 9.6 Respostas da turma para a forma de montar os blocos com Mixduino32 IDE. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Gráfico 9.7 Respostas da turma para a forma de enviar o código com o Mixduino32 IDE. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

A interface gráfica do Mixduino32 IDE pode ser uma boa opção para o ensino de 

Física, pois se mostrou uma boa alternativa para transpor a barreira que é a utilização da 

linguagem de programação original do Arduino, que é complexa e dificulta o 

desenvolvimento de projetos didáticos com o uso dos micro controladores para ensino de 

Física.  

A maioria absoluta dos alunos achara agradável, muito agradável, fácil ou muito fácil 

a utilização do Mixduino32 IDE para construir a parte lógica dos projetos. Nenhum aluno 

marcou a opção difícil ou muito difícil. Isso foi muito positivo, pois reduz o tempo de 

aprendizagem, e ao mesmo tempo pode aumentar o interesse dos alunos pelo 

desenvolvimento de projetos na disciplina de Física.  

Nas perguntas 8 e 9, a turma avaliou o Guia Ilustrado do KIT MIXDUINO32 MAKER 

e o Manual Interativo, ambos no formato digital em PDF. Nestas perguntas os alunos foram 

solicitados a atribuir uma nota de 0 a 10 (DEZ) para os materiais com os quais eles tiveram 

contato, seja pelo computador ou pelo Smartphone, conforme pode ser visualizado no registro 
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de imagens apresentado no capítulo anterior. Os gráficos 9.8 e 9.9 mostram a distribuição das 

notas atribuídas pelos alunos para os materiais digitais em PDF que integram o produto 

educacional Mixduino32. 

 

Gráfico 9.8 Distribuição das notas atribuídas ao Guia Ilustrado em PDF do KIT Maker. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Gráfico 9. 9 Distribuição das notas atribuídas ao Manual Interativo do Mixduino32 IDE. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Durante a elaboração do material de apoio ilustrado no formato digital, buscou-se 

focar na facilidade de compreensão que poderia ser proporcionada aos alunos que viessem a 

interagir com produto educacional Mixduino32. E foi muito gratificante para o professor ao 

verificar que 88,9 %, ou seja, 8 dos 9 participantes atribuíram nota máxima (DEZ) para o 

material de apoio. Isso é muito importante, pois o produto foi pensado desde o início com 

foco no aluno, e se traduz na qualidade e aplicabilidade do produto educacional. 

Na décima pergunta os alunos foram convidados a comparar a forma de construção do 

código dos projetos: forma gráfica (do Mixduino32 IDE) e textual (do Arduino IDE). Os 

resultados são apresentados no gráfico a seguir. 
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Gráfico 9.10 Respostas para as facilidades do formato gráfico e de texto no Mixduino32 IDE. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Conforme mostrado acima, a grande maioria da turma (77,8%) achou o formato 

gráfico mais fácil para a criação e compreensão da parte lógica dos projetos.  

Na última seção de perguntas do questionário (Perguntas 11 a 16) foram abordados 

aspectos pedagógicos dos projetos didáticos desenvolvidos com os alunos na ocasião da 

aplicação do produto educacional Mixduino32 no ambiente escolar. Os próximos gráficos 

apresentam um resumo das respostas da turma. 

 

Gráfico 9.11 Repostas para a 11ª pergunta do questionário, referente ao Projeto 1. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Com base nas respostas marcadas para a Pergunta 11, verifica-se que para a maioria 

dos participantes (88,9%), o funcionamento do Diodo Emissor de Luz  foi o conceito melhor 

compreendido.  
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Gráfico 9.12 Repostas para a 12ª pergunta do questionário, referente ao Projeto 2. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Gráfico 9.13 Repostas para a 13ª pergunta do questionário, referente ao Projeto 3. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Com relação ao projeto do semáforo simples, nenhum dos alunos achou o projeto 

muito difícil, sendo que a grande maioria (88,9 %) afirma que passou a compreender melhor 

os semáforos da cidade, bem como afirmaram que o projeto é fácil e que conseguiriam 

reproduzi-lo sozinhos. Outro relato importe foi que a maioria dos participantes (77,8%) 

afirmou que o projeto era perfeito para colocar em uma maquete para apresentação na feira de 

conhecimentos da escola. 
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Gráfico 9.14 Repostas para a 14ª pergunta do questionário, referente ao Projeto 4. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Das respostas apresentadas no Gráfico 9.14, o que chamou mais a atenção foi o fato de 

77,7 % dos participantes confirmarem a possibilidade da aplicação dos conceitos físicos 

apresentados no projeto para a construção de uma da régua ultrassônica.  Também ficou 

visível a importância da animação utilizada no post do projeto para a ilustração dos conceitos 

abordados no Projeto 4, pois 55,6 % dos alunos confirmaram que a animação foi muito útil 

para entender como funciona a onda sonora. 

 

Gráfico 9.15 Repostas para a 15ª pergunta do questionário, referente ao Projeto 5. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

O Gráfico 9.15 apresenta os relatos sintéticos para a pergunta 15, onde mais da metade 

da turma (55,5%) afirmou que foi fácil a conversão e apresentação da temperatura nas 

diferentes escalas, sendo que nenhum participante achou difícil. Outro relato importante foi a 

confirmação pela grande maioria (77,8%) de que o termômetro construído poderia ser muito 

útil para medir ou o monitorar a temperatura em líquidos.  
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Ainda com relação à Pergunta 15, mais da metade participantes (55,5 %) afirmaram 

ser possível a aplicação do termômetro construído para reproduzir o gráfico das mudanças de 

estado da água (fusão, solidificação ou evaporação). Esse relato foi importante porque durante 

a construção do projeto os alunos puderam verificar a amplitude da faixa de medição de 

temperatura para o sensor utilizado. 

 

Gráfico 9.16 Respostas da turma sobre o projeto que mais gostaram de construir. 

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Com relação a Pergunta 16, cujas respostas foram organizadas no Gráfico 9.16 acima, 

o que ficou mais evidente foi que os projetos que os alunos mais gostaram de construir foram 

aqueles com relação mais direta com as tecnologias do dia a dia, como o semáforo, o 

sinalizador de garagem e o termômetro digital. 

 

9.2 RELATOS DO ALCANCE DO PRODUTO EDUCACIONAL MIXDUINO32 

 

O Ambiente de Desenvolvimento Integrado Mixduino32, que nasceu das 

oportunidades criadas no âmbito deste importante programa de capacitação profissional, que é 

o MNPEF, apesar de estar em seus estágios iniciais de aplicação, já extrapolou e muito as 

fronteiras da sala de aula. De acordo com as ferramentas de estatística do Blogger2, a página 

https://mixduino32.blogspot.com desde o início das publicações em março deste ano de 2019 

já recebeu mais de 2000 de visualizações vindas de diversos países, sendo que os 5 países de 

onde partiram mais acessos foram: Brasil (1615), Estados Unidos (200), Portugal (34), 

Alemanha (30), Grã Bretanha (23) e Rússia (20). 

                                                             
2 Ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google para edição e gerenciamento do blog Mixduino32. 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Apenas para registro, até a data da escrita, 09/10/2019, os 3 projetos didáticos do blog 

mixduino32 mais acessados pela internet foram: 1º Lugar: “Sinalizador de Garagem com 

Espduino-32” com 217 visualizações, publicado em 10/07/2019; 2º Lugar: “Controlando 

Lâmpadas e Tomadas pela Internet” com 191 visualizações, publicado em 04/06/2019 e 3º 

Lugar: “Medindo a Velocidade do Som no Ar pelo Celular com o Sensor HC-SR04” com 114 

visualizações, publicado em 01/07/2019. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante todo o desenvolvimento deste trabalho buscou-se criar ambientes alternativos 

e de certa forma inovadores para contribuir de forma significativa para superarmos os desafios 

para o ensino de Física em uma sociedade cada vez mais tecnológica, sem perder de vista as 

teorias norteadoras do ensino-aprendizagem construtivista, interacionista e significativista, 

onde o aprendiz tem a oportunidade de ter o contato direto com os objetos de aprendizagem, 

seja por meio físico ou digital. 

Considerando que este trabalho focou no desenvolvimento do Mixduino32 IDE, os 

projetos didáticos elaborados para demonstrar a aplicabilidade do produto educacional 

representam apenas uma pequena amostra do potencial de aplicação do produto proposto. 

Deste modo, fica como sugestão para trabalhos futuros a exploração do potencial de 

aplicação da linguagem gráfica do Mixduino32 IDE e dos micro controladores de baixo custo 

baseados no chip ESP-32, aplicados no desenvolvimento de projetos didáticos para 

exemplificar ou contextualizar os mais variados conteúdos e conceitos da disciplina de Física 

no ensino médio ou mesmo no ensino superior. 

A transposição didática de projetos construídos com a linguagem textual do Arduino 

para a linguagem gráfica apresentada no Mixduino32 IDE seria de grande relevância, pois 

existem muitos milhares de bons projetos construídos com o Arduino que podem ser 

remodelados com o Mixduino32 para a inserção no contexto da disciplina de Física. 

Por fim, queremos registrar que o desenvolvimento deste trabalho contribuiu 

sobremaneira para a formação e amadurecimento profissional do autor, e certamente se 

somará às ações do Programa MNPEF para que seus objetivos macros também possam ser 

alcançados, de modo a elevar ainda mais o nível de capacitação dos professores de Física do 

nosso país. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Mixduino32 IDE é um aplicativo de programação gratuito e de código aberto, com 

interface gráfica em português, construído a partir do aplicativo também de código aberto  Mixly, 

desenvolvido na Universidade de Pequim na China pela equipe conhecida como “Team @ BNU”, e 

otimizado para uso com microcontrolador ESP32 desenvolvido pela empresa Espressif.  

Este manual em português foi desenvolvido na Universidade Federal de Rondônia – UNIR, 

pelo acadêmico Farley de Oliveira Xavier, durante o Programa de Mestrado Nacional em ensino de 

Física – MNPEF, sob orientação do Prof. Dr. João Batista Diniz.  

 O Integrated Development Environment – IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) 

do Mixduino32 é baseado na estrutura de programação gráfica Blockly do Google, que possui 

origem na linguagem de programação Scratch desenvolvida no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts - MIT. 

 Scratch é uma linguagem de programação gráfica de código aberto desenvolvida pelo MIT, 

especialmente para crianças, oferecendo um ambiente de desenvolvimento acolhedor que permite 

criar animações, histórias interativas ou jogos em browser (navegador de internet).  

 O Mixduino32 é ideal para criação de projetos de física, robótica ou internet das coisas 

utilizando microcontroladores IoT de baixo custo como a placa Espduino-32, que possui ótimo 

poder de processamento, conexão Wifi e Bluetooth, bem como todos os que utilizam o CHIP 

ESP32. Mas a IDE Mixduino32 também pode ser utilizada para programar facialmente os 

microcontroladores da família Arduino. 

 O Mixduino32 tem funções versáteis e pode programar praticamente todas as funções que o 

Arduino IDE possui.  Em princípio, praticamente qualquer projeto que foi desenvolvido na IDE do 

Arduino pode ser construído com a IDE Mixduino32. 

 A versão atual da aplicação Mixduino32 está disponível para uso e avaliação no site 

https://mixduino32.blogspot.com. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente e executado em 

qualquer versão do Windows a partir da versão XP. Para enviar o código para a placa micro 

controladora é utilizado em segundo plano o aplicativo Arduino 1.8.9, que também é gratuito e de 

código aberto. 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
http://mixly.org/
https://www.espressif.com/
https://www.unir.br/
https://developers.google.com/blockly/
https://scratch.mit.edu/
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
https://mixduino32.blogspot.com/
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 O aplicativo vem com vários exemplos simples para utilização como modelo ou adaptação 

para novos projetos.  

 O Produto Educacional "Mixduino32" é composto pela Interface Gráfica de Programação 

(Aplicativo Mixduino32_IDE), Kit Espduino32 (hardware) e este Manual didático na forma de (E-

book). 
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2. CONCEITO E DESENHO 

 O Mixduino32 foi pensado para o desenvolvimento de projetos e atividades didáticas e 

interativas de várias disciplinas, como física, robótica e internet das coisas, tornando o trabalho bem 

simples e intuitivo. 

  A interface utiliza blocos de construção gráficos, fornecendo uma boa base para os alunos 

começarem rapidamente. 

 O uso de diferentes cores para representar diferentes tipos de blocos funcionais é muito 

conveniente para o usuário classificar e melhor entender as partes do esboço do projeto que está 

sendo desenvolvido. 

 O Mixduino32 é um ambiente de desenvolvimento Integrado, que disponibiliza todos os 

recursos do aplicativo na mesma interface. 

 A partir do conceito e desenho acima apresentados, pode-se verificar que o Mixduino32 é 

adequado tanto para o ensino primário quanto o secundário e superior, podendo ser utilizado desde 

os anos iniciais até cursos superiores, com projetos de pesquisa avançados.  

 Os alunos são estimulados a desenvolver o pensamento criativo e construtivista da 

programação. Também pode ser aplicado para a programação rápida ao criar um trabalho de física, 

robótica, ou Internet das Coisas (Internet of Things - IoT).  

 E claro, é uma ótima opção para qualquer pessoa que não queira aprender programação de 

texto, mas queira fazer bons projetos com controle inteligente. 

 Leia o QR Code abaixo com a câmera do celular utilizando um aplicativo de leitura de QR 

para visualizar o tutorial com o passo a passo da instalação e configuração do Mixduino32 no 

computador ou notebook. 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_das_coisas
https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/como-instalar-o-mixduino32-ide-grafico.html
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3. INTERFACE E FUNCIONALIDADES 

 

 

A Figura 1, logo abaixo apresenta a interface principal do Mixduino32_IDE. Ela inclui 6 (seis) 

áreas principais:  

 

1. Área da barra de opções; 

2. Área de seleção de blocos;  

3. Área de edição de código,  

4. Área de código em texto (ocultável);  

5. Área da barra de tarefas; 

6. Área da caixa de mensagens.  

 

 
Figura 1. Interface principal do Mixduino32 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Logo abaixo, vamos detalhar melhor cada uma das 6 (seis)  áreas da IDE do Mixduino32. 

3.1 ÁREA DA BARRA DE OPÇÕES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descrição dos  menus da barra de opções. 

 

3.2 ÁREA DE SELEÇÃO DE BLOCOS 

3.2.1 Blocos de Entrada e Saída 

 

 
Figura 3. Ilustração das opções de Blocos de Entrada/Saída. 

 

No quadro a seguir vamos detalhar melhor cada uma das opções de blocos que podem ser usadas 

para definir estados ou realizar leituras nas entradas e/ou saídas da placa microcontroladora.  

Seleciona a 

opção para 

programar 

com “Blocos” 

de montar. 

Seleciona a 

opção para 

programar 

em interface 

de “Código” 

de texto 

tradicional. 

Seleciona o 

Idioma. São 

4 opções: 

Português, 

Inglês, 

Espanhol e 

Chinês. 

Opções de 

“desfazer” 

ou “refazer” 

as últimas 

alterações 

realizadas. 

Opções de 

modo 

“Normal” e 

“Avançado”. 

No modo 

“Avançado” 

é possível 

criar blocos 

especiais. 
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Quadro 1 Apresentação das formas dos blocos de entrada/saída e suas funcionalidades. 

Nº 
Forma do Bloco e Funcionalidade 

 

1. 

 

  
Este bloco retorna um valor de tensão Alto (HIGH) quando selecionado a opção “Ligado”, 

ou retorna um valor de tensão Baixo (LOW) quando selecionado a opção “Desligado”.  

No caso da Placa Espduino32, baseada no CHIP ESP32, “Ligado” corresponde a uma 

tensão de 3,3 Volts e “Desligado” corresponde a uma tensão de 0,0 Volt em um 

determinado pino de Entrada/Saída da placa. 

2. 

Este bloco lê o estado de um pino específico de 

Entrada/Saída Digital como: “0” (Desligado) ou “1” 

(Ligado).  

3. 

 

 
Este bloco é utilizado para definir um valor PWM (Valor analógico simulado) para um pino 

de saída específico. Você seleciona o pino que será utilizado e o valor PWM. (para as 

placas Arduino, em geral, o valor do PWM varia de 0 a 255, ou seja, são 256 valores 

possíveis).  

O valor PWM está relacionado com a resolução em bits, que no caso da placa popular 

Arduino UNO é de 8 bits (2^8 = 256). 

Obs.: Esta função não se aplica aos microcontroladores baseados no CHIP ESP32, que 

possui uma resolução de 12 bits nos pinos de entrada/saída, ou 2^12 = 4096.  

Para usar a função PWM no Espduino32, você pode utilizar um dos exemplos disponíveis 

na pasta de exemplos, clicando no menu Abrir na barra de Tarefas que detalharemos mais 

adiante. 

4. 

 

 
Este bloco define um pino específico como Ligado ou Desligado. 

5. 

 

 
Bloco utilizado para efetuar a leitura em um pino específico com capacidade de realizar 

leitura analógica.  

No caso das placas baseadas no microcontrolador ESP32, o valor lido varia de 0 a 4095 (até 

12 bits de resolução). Para o Chip ESP32, existem no total 18 entradas com capacidade de 

ler sinais analógicos: São os pinos: 0, 2, 4, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

e 39. 

6. 

Bloco para Interrupções Externas, 

com três opções de gatilhos de 

interrupção: SUBINDO, CAINDO, 

ou MUDANDO. 
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7. 

 

 
Bloco utilizado para desconectar a interrupção para uma porta específica, ou Desliga a 

função de interrupção para alguma finalidade pretendida. 

8. 

 

 
Bloco que define o estado dos pinos de entrada/saída como de “ENTRADA ” ou “SAÍDA”. 

9. 

 

 
Este bloco que lê o tempo contínuo de um  pulso  ALTO (Ligado) ou BAIXO (Desligado) 

nos pinos de entrada/saída.  

Esta função geralmente é utilizada  em sensores ultrassônicos para calcular distâncias, 

como por exemplo o sensor HC-SR04. 

10. 

 

 
Bloco utilizado para ler a duração de um pulso (ALTO ou BAIXO) em microsegundos em 

um pino específico dentro de um intervalo de tempo com limite definido. 

11. 

 

 
Bloco que define o pino de dados do ShiftOut, (pino do relógio). Saída do dados 

necessários a partir do bitOrder MSBFIRST ou LSBFIRST (Bit mais significativo primeiro 

ou, Bit menos significativo primeiro). Esta função geralmene é usado para controlar o CHIP 

74HC595. 

 

 

 

3.2.2 Blocos de Controle 

Nesta seção foi escolhido para apresentação o modo “Avançado” que inclui todas as opções de 

controle disponíveis. Para melhor visualização, os blocos serão apresentados em duas partes: Figura 

4 (Parte 1) e Figura 5 (Parte 2). Veja a seguir. 
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Figura 4. Ilustração das opções de Blocos de Controle (Parte 1). 

 

 
Figura 5. Ilustração das opções de Blocos de Controle (Parte 2). 

 

 No quadro seguinte, vamos detalhar melhor cada uma das opções de blocos que podem ser 

usadas para controlar seu projeto a partir placa microcontroladora. 
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Quadro 2 Apresentação das formas dos blocos de controle e suas funcionalidades. 

Nº 
Forma do Bloco e Funcionalidade 

 

1. 

 

  
A função “setup” (configuração) é executada apenas uma vez, assim que o 

microcontrolador é ligado. Logo a utilizamos para repassar as configurações gerais do 

código do projeto. 

2. 

 

 
Este bloco finaliza o programa que estiver em execução. Significa que o programa irá parar 

de rodar quando este bloco é utilizado. 

3. 

 

 
Função que pausa o programa em execução. Clique para selecionar o tempo de espera em 

ms (milissegundos) ou μs (microsegundos).  

1000 ms corresponde a 1 segundo e 1 μs corresponde a 0,000001 ( uma fração de  1 

segundo dividido em 1 milhão de partes). 

 

4. 

 

 
A função “se, faça” (primeiro avalia se um valor é true (verdadeiro) ou false (falso), se um 

valor for verdadeiro, faça alguma coisa, como ligar uma porta digital por exemplo. Você 

pode clicar no ícone de engrenagem azul para selecionar outros argumentos lógicos como 

“senão se” ou “senão”.) 

 
É algo assim:  

Opção 1. “Se” o valor é verdadeiro, “faça” alguma coisa. 

Opção 2. “Se” isto é verdadeiro, “faça” alguma coisa, “senão”  faça outra coisa. 

5. 

 

 
É uma função de comutação, como o interruptor de uma lâmpada.  

Você pode clicar no ícone de engrenagem azul para selecionar outras opções de bloco ou o 
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bloco padrão (default). (pode ser utilizada para avaliar vários casos (cases), e em seguida, 

executar uma função correspondente). As opções de blocos switch. 

  
 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 
Esta função é tal como está declarada no bloco, e serve para executar algum processo 

repetidas vezes. 

7. 

 

“enquento” ou “até” que  uma condição seja atendida, 

executa (faça) algum processo. 

8. 

Este bloco é uma função de quebra de repetição. 

Atenção! Este bloco só pode ser utilizado em uma 

repetição (Loop). 

9. 

 

 
função millis (), retorna o tempo de execução do sistema desde que o programa foi iniciado. 

A unidade pode ser ms (milissegundos) ou μs (microssegundos). 

10. 

 

Esta é a função de interrupção do temporizador, ou 

seja, define uma interrupção de disparo pela 

quantidade de tempo (em milissegundos) 

especificado como parâmetro. 

11. 

 

 Bloco de início da interrupção do temporizador 

12. 
 

  Bloco de parada da  interrupção do temporizador 
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3.2.2.1 Exemplo 1: Circuito Elétrico Simples, Primeiros Passos com Espduino-32 

 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 1. 

 

 

Veja o post completo do exemplo 1 no link abaixo: 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/circuito-eletrico-simples-primeiros.html 

 

Escaneie o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/circuito-eletrico-simples-primeiros.html
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3.2.2.2 Exemplo 2: Sinalizador de Garagem com Espduino32 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 2. 

 

Veja o post completo do exemplo 2 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-de-sinalizador-de.html 

 

Escaneie o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-de-sinalizador-de.html
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3.2.3 Blocos de Matemática 

 

Nessa seção fica o conjunto de blocos essenciais para a realização das mais diversas operações 

matemáticas e lógicas. Veja o menu na figura 5 abaixo. 

 

 
Figura 6. Ilustração das opções de Blocos de matemática. 

 

  

No quadro a seguir, vamos detalhar melhor cada uma das opções de blocos que podem ser usadas 

para executar operações matemáticas e lógicas no código. 

Quadro 3 Apresentação das formas dos blocos de matemática e suas funcionalidades. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Bloco  utilizado para inserir um valor numérico qualquer. 

2. 

 

 
Bloco de opções de seleção para implementar operações matemáticas básicas: adição, 

subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, e potenciação. 



- 17 - 
 

3. 

 

 
Bloco de opções de seleção para implementar operações lógicas básicas no nível dos bits: 

Clique para selecionar o & (“e” bit a bit); l (“ou” bit a bit ); << (mudança de bits para a 

esquerda); >> (mudança de bits à direita)  

4. 

   

 

 

  

 

 

 

Bloco de opções com as principais funções trigonométricas, 

logarítimicas, incrementais: seno(x), cosseno(x), tangente(x), 

arcsen(x), arcosen(x), arctangente, ln(x), log10(x), e^(x), 10^(x) , 

++(incremento de +1), (decremento de -1), ~ (negação). 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Bloco de opções de arredondamento para baixo, para 

cima, retornar valor absoluto, x2, e raiz quadrada. 

 

 

  

6. 

 

  
Bloco e opções de seleção do valor máximo ou minimo de dois números quaisquer. 

 

 

7. 

 

Bloco para gerar uma semente randômica. 
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8. 

 

 
Bloco para retornar um número inteiro aleatório entre os dois limites especificados, 

inclusivo. 

9. 

 

 
Bloco que restrinje um número para estar entre os limites especificados, inclusivo. Este 

bloco é geralmente usado para restringir um valor analógico lido de um  sensor. 

10. 

 

 
Bloco utilizado para mapear um número do primeiro intervalo para o segundo intervalo. Por 

exemplo, servo controlado por potenciômetro, mapeie o alcance do potenciômetro (0, 4095) 

para o ângulo do servo (1, 180). 

 

3.2.4 Blocos de Texto 

Nesta seção está disponível um conjunto de opções de blocos para inserir textos no código dos 

projetos como, por exemplo, a exibição de unidades de temperatura em um termômetro digital com 

display LCD.  Na tela abaixo é mostrado as opções de blocos disponíveis no mixduino32. 

 
Figura 7. Menu de opções de blocos de texto. 
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No quadro a seguir, vamos detalhar melhor cada uma das opções de blocos que podem ser usadas 

para executar operações matemáticas e lógicas no código. 

 

Quadro 4 Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos de texto. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Bloco utilizado para inserir uma palavra ou linha de texto. 

 

2. 

 

 
Bloco utilizado para inserir um caractere. 

 

3. 

 

 
Este bloco é utilizado para juntar duas palavras ou  dois pedaços de texto. Exemplo: 

“Hello” juntado com “Mixduino” fica: “HelloMixly”. 

 

4. 

 

Bloco utilizado para converter uma sequência em 

um número inteiro ou em um número decimal tipo 

float. 

 

5. 

 

 
Este bloco retorna o caractere correspondente a um código ASCII. 

 

6. 

 

 
Este bloco retorna o código ASCII correspondente a um caractere. 

 

7. 

 

 

 

Este bloco é utilizado para converter um 

determidado número de diferentes formatos para 

String (cadeia de caracteres). 

 

 

8. 
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Bloco utilizado para contar a quantidade de caracteres de uma String. 

 

 

9. 

 

  
Este bloc é utulizada para calcular e retornar o valor da saída de determinado caractere de 

uma string. Exemplo: o caractere 0 de hello é “h”. 

 

10. 

 

 

Bloco para comparação entre duas sequencias de 

texto. Se a primeira sequência “é igual” ou “começa 

com”, ou “termina com” a segunda sequência, 

retorna 1, caso contrário, retorna 0. 

11. 

 

 
Bloco de comparação. Retorna um valor decimal da primeira string e subtrai a segunda 

string. 

 

 

3.2.5 Blocos de Lista 

 

Nesta seção está disponível um conjunto de opções de blocos para inserir listas. 

 

 
Figura 8. Menu de opções de blocos para criação de listas. 
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No próximo quadro, vamos detalhar melhor cada uma das opções de blocos para criação de listas, 

como mostrado acima. 

 

Quadro 5 Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos de texto. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Bloco utilizado para criar uma lista com qualquer número de itens, com opção de escolher 

entre vários tipos de dados diferentes. É ideal para criação e declaração de um conjunto de 

variáveis do mesmo tipo (Array). 

 

2. 

 

 
Este bloco retorna o comprimento de uma lista. 

 

3. 

 

 
Bloco utilizado para criar uma lista a partir de um texto. (int mylist [] = {0,0,0};) 

 

4. 

 

 
Este bloco retorna o valor na posição especificada em uma lista. 

 

5. 

 

 
Bloco utilizado para definir o valor de um ítem na posição especificada em uma lista. 
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3.2.6 Blocos de Lógica 

 

Nesta seção está disponível um menu com várias opções de blocos para operações lógicas.  

 
Figura 9. Menu de opções de blocos para operações lógicas. 

 

A seguir está melhor detalhado cada uma das opções de blocos para a realização de operações 

lógicas com  o Mixduino32. 

Quadro 6 Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos de lógica. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1.  

 

Bloco utilizado para comparações lógicas entre dois valores: 

igual; diferente, menor que; maior que; menor ou igual a; maior 

ou igual a. Retorna o valor verdadeiro se as condições forem 

atendidas. 

 

 

 

2.  

 
e: Retorna verdadeiro se ambas as entradas forem verdadeiras; 

ou: Retorna verdadeiro se pelo menos uma das entradas for verdadeira 
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3.  

 

 
Este bloco retorna “true” (verdadeiro) se a entrada for falsa. Retorna “false” (falso) se a 

entrada for verdadeira. 

4.  

 
Este bloco retorna verdadeiro (true) ou falso (false). 

5.  

 
Bloco utilizado para retornar um valor nulo. 

6.  

 
Se o primeiro número for verdadeiro, o segundo número será retornado, caso contrário, 

retorna um  terceiro número. 

 

 

 

 

 

3.2.7 Blocos de Porta Serial 

 

Nesta seção ficam disponíveis várias opções de blocos para a comunicação entre o 

microcontrolador e o computador, display, etc. 
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Figura 10. Menu de opções de blocos para comunicação serial. 

 

O próximo quadro apresenta cada uma das opções de blocos para a comunicação entre o micro 

controlador e dispositivo externo como um computador ou um display. 

 

 

Quadro 7. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos de lógica. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Bloco para iniciar a comunicação serial com a configuraçao da taxa de transferância de 

dados definida em bits/segundo. 

2. 

 

 
Este bloco é utilizado para escrever um número, texto ou outro valor especificado através 

da porta serial. 

 

3. 

 

 
Bloco utilizado para imprimir um número, texto ou outro valor especificado no monitor 

serial, display LCD, etc. 
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4. 

 

 

 
Este bloco é utilizado para imprimir o número especificado, texto ou outro valor e pula para 

uma nova linha do monitor. 

 

5. 

 

  
Imprima o número especificado no formato hexadecimal e pula para uma nova linha do 

monitor. 

 

6. 

 

 
Este bloco é utilizado para verificar se a porta serial está disponível, se sim, retornará 

verdadeiro, caso contrário, retornará falso. Este bloco é geralmente usado na comunicação 

por Bluetooth. 

 

 

7. 

 

 
Este bloco retorna uma string na porta serial 

 

 

8. 

 

 
Bloco utilizado para aguardar até que os dados de saída sejam concluídos. 

9. 

 

 
Bloco utilizado para ler uma sequência através da porta serial para uma variável de 

sequência, e pausar até ler o caractere especificado. 

10. 

 

 
Este bloco tem a funcinalidade de ler os dados seriais por byte (geralmente usado para ler o 

valor enviado pelo Bluetooth). 

11. 

 

 
Este bloco define o valor dos pino RX e TX utilizados  na porta serial do software 

(utilize este bloco se precisar usar várias portas seriais) 
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12 

 

 
Ete bloco funciona como um interruptor, disparando funções pelos dados da porta serial, ou 

seja, a porta serial está pronta para chamar esta função se determinado evento ocorrer. 

 

 

3.2.8 Blocos de Comunicação por Infravermelho 

 

 

Nesta seção ficam as opções de blocos para a comunicação por infravermelho, muito útil para 

projetos com controle remoto por infravermelho. 

 

 
Figura 11. Menu de opções de blocos para comunicação por infravermelho. 

 

 

 

 

O próximo quadro apresenta cada uma das opções de blocos para a comunicação entre o micro 

controlador e dispositivo externo como um computador ou um display. 
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Quadro 8. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos de comunicação por IR. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1.  

 
Este bloco é utilizado para definir determinado pinos para receber os dados, e pode ser 

utilizado para imprimir os valores no formato hexadeciamal. 

2.  

 
Ete bloco envia sinais infravermelhos dos tipos especificados (valor do bit). 

O transmissor IR envia os dados, use aqui as bibliotecas, apenas a porta Pino 3. 

 

3.  

 
Bloco utilizado para habilitar a  decodificação por IR (Infra Red) em determinado pino. 

4.  

 
Este bloco é utilizado para receber e imprimir o sinal infravermelho nos tipos RAW. 

5.  

 
Este bloco envia sinais infravermelhos do tipo RAW (defina o número do pino, a lista, o 

comprimento da lista e a frequência IR). 

 

 

 

 

 

3.2.9 Blocos de Sensores 

 

Nesta seção ficam as opções de blocos para a utilização com vários tipos de sensores de maneira 

prática e rápida. 
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Figura 12. Menu de opções de blocos para ligação e utilização de módulos sensores. 

 

 

 

O quadro seguinte apresenta cada uma das opções de blocos para a ligação e utilização de módulos 

sensores ao controlador. 

Quadro 9. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos de sensores. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Este bloco é utilizado para definir os pinos Trig (emissor) e Echo (receptor) do sensor 

ultrassônico. 

Retorna a distância medida pelo sensor ultrassônico medido, na unidade “cm”. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Este bloco é utilizado para definir o tipo de sensor DHT utilizado, o pino, e o dado que se 

deseja obter: temperatura ou umidade.  
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3. 

 

 
Ete bloco é utilizado para obtenção de dados de temperatura com sensor analógico LM35. 

4. 

 

 
Bloco utilizado defina o pino do sensor de temperatura digital DS18B20 e a escala de 

temperatura para obtenção dos dados. Ele Retorna o valor da temperatura do sensor 

DS18B20 medido nas escalas Celsius ou Fahrenheit. 

5. 

 

 
Este bloco é utilizado com o módulo acelerômetro para obtenção de valores 

correspondentes para a aceleração nos três eixos X, Y e Z. 

6. 

 

 
Bloco utilizado para conectar os pinos do módulo de relógio  DS1302, para registros de 

data e hora. 

7. 

 

 
Bloco utilizado para conectar os pinos do módulo de relógio  DS1307, para registros de 

data e hora, utilizando a comunicação i2C. 

 

8. 

 

 
 

Este bloco é utilizado para obtenção de dados do relógio como ano, mês, dia, hora, minuto, 

segundo e semana. 
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9. 

 

 

 

 
Bloco utilizado para definir os parâmetros iniciais para a hora do relógio. 

 

10. 

 

 
Bloco utilizado para definir os parâmetros iniciais para a data do relógio. 

 

 

 

 

 

 

3.2.10 Blocos de Atuadores 

 

Nesta seção ficam as opções de blocos para a configuração de comandos atuadores em servo 

motores, motores de passo e dispositivos sonoros. 
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Figura 13. Menu de opções de blocos de atuadores. 

 

 

 

 

O quadro a seguir apresenta cada uma das opções de blocos disponíveis para aplicação em 

atuadores. 

Quadro 10. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos para atuadores. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Este bloco é utilizado para definir o pino servo; o ângulo em graus e o atraso no tempo de 

rotação do servo. 

2. 

 

 
Este bloco retorna o valor em graus (0 a 180) com o último movimento do servo. É 

utilizado pra ler o grau de servo conectado ao conjunto de pinos de Entrada /Saída. 
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3. 

 

 

 

Este bloco é utilizado para definir o pino e a frequência especificada para que a autofalante 

ou buzzer  toque um som com base em uma frequência de uma nota musical pré-

seleciondada. Este bloco também é utilizado  na criação de  melodias. 

4. 

 

 
Bloco utilizado para interromper o tom (frequência do sinal) em determinado Pino. 
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3.2.11 Blocos de Display 

 

Nesta seção ficam as opções de blocos para a configuração de vários tipos de displays e 

mostradores. 

 
Figura 14. Menu de opções de blocos de Display (PARTE 1). 

 

 
Figura 15. Menu de opções de blocos de Display (PARTE 2). 
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Figura 16. Menu de opções de blocos de Display (PARTE 3). 

 

 

No próximo quadro, é mostrado cada uma das opções de blocos disponíveis para aplicação a 

utilização em displays. 

Quadro 11. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos para Displays. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Este bloco é utilizado para definir o tipo de display LCD i2C utilizado, 16x2 (16 colunas e 

2 linhas) ou 20x4 (20 colunas e 4 linhas). 

 

2. 

 

 
Este bloco é utilizado para imprimir informações nas 2 linhas da tela do display LCD 16x2. 
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3. 

 

 
Bloco utilizado para definir uma linha e uma coluna específicas para imprimir um caracter 

ou texto. 

 

4. 

 

 
Bloco de opções para limpar o display LCD ou aplicar outros ajustes. 

5. 

 

 
Este bloco é utilizado para definir um pino de controle e o número para luminosidade RGB. 

6. 

 

 
Bloco utilizado para definir um pino, o valor do brilho, e um avalor para cada uma das 

cores RGB. 

7. 

 

 
Bloco utilizado para definir um pino, o valor do brilho, e um avalor para a cor atrazés de 

um palheta de cores. 

8. 

 

 
Bloco utilizado para ligar, desligar, ou limpar o módulo de display de 7 segmentos de 4 

dígitos TM1650. 
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9. 

 

 
Bloco utilizado para mostrar dígitos no display de 4 dígitos 

10. 

 

 
Bloco utilizado para definir os pinos do display de 4 dígitos TM1637 

11. 

 

 

 
Este bloco é utilizado para ativar ou desativar a exibição de dígitos (aqui, é mostrado a 

primeira exibição de dígitos) 

 

12. 

 

 
Este bloco é utilizado para ajustar a luminosidade do display de relógio de 7 segmentos e 4 

dígitos TM 1637, com 7 opções de ajuste. 

13. 

 

 
Bloco utilizado para mostrar o texto correndo a tela em  display de relógio de 7 segmentos e 

4 dígitos TM 1637. 

14. 

 

 
Bloco utilizado para configurar a hora inicial no display de relógio de 7 segmentos e 4 

dígitos TM 1637. 
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15. 

 

 
Este bloco é utilizado para iniciar um módulo de display do tipo matriz de led de 8x8 (64 

Leds) através da comunicação i2C. 

16. 

 

 
Bloco utilizado para ligar ou desligar uma célula especificada com as coordenadas X, Y em 

display do tipo matriz de pontos. 

 

17. 

 

 
Este bloco é utilizado para rotacionar (girar a tela) de um display do tipo matriz de pontos. 

18. 

 

 
Bloco utilizado para exibição de texto em um display do tipo matriz . 

 

19. 

 

 
 

Bloco utilizado para formar desenhos marcando os pontos em um display do tipo matriz de 

pontos. 

20. 

 

 
Bloco utilizado pata limpar os dados de um display do tipo matriz de pontos. 
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3.2.11.1 Exemplo 3: Termômetro Digital com Sensor DS18B20 e Display LCD 16x2 i2C 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 
Código utilizado no projeto do Exemplo 3. 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Veja o post completo do exemplo 3 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/09/espduino-32-projeto-de-termometro.html 

 

Escaneie o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

 
 

 

 

3.2.12 Blocos de Variáveis 

 

Nesta seção ficam as opções de blocos para a criação e definição do tipo de variáveis a ser utilizada 

no projeto. 

 

 
Figura 17. Menu de opções de blocos de criação de variáveis. 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/09/espduino-32-projeto-de-termometro.html
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No quadro a seguir são mostradas as opções de blocos disponíveis para a criação de vários tipos de 

variáveis. 

Quadro 12. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos para criação de variáveis. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
 

Este bloco de opções é utilizado para a declaração e criação de variáveis em vários tipos de 

formatos de dados diferentes, como int, long, float, boolean, byte, char e string.  

O blocos das variáveis criadas ficam disponíveis no menu “Variáveis”. 

 

2. 

 

 
 

Bloco utilizado para definir um tipo de dado, de maneira separada, ao longo do código. 

 

3. 

 

 
Opções de formatos de blocos de variáveis para melhor encaixe. 
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3.2.12.1 Exemplo 4: Controle PWM básico com Espduino-32 

 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 
Código1 utilizado no projeto do exemplo 4 (dutycicle = 256). 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Resultado do código1: LED azul com brilho de 25 %. 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 
Código2 utilizado no projeto do exemplo 4 (dutycicle = sen(x)). 

 

Veja o post completo do exemplo 4 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/08/controle-pwm-basico-com-espduino-32.html 

 

Escaneie o QR Code abaixo para ver o funcionamento do código 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
https://mixduino32.blogspot.com/2019/08/controle-pwm-basico-com-espduino-32.html
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3.2.13 Blocos de Funções 

 

Nesta seção ficam as opções de blocos para a criação de funções (rotinas) dentro do código do 

projeto. 

 
Figura 18. Menu de opções de blocos de criação de funções. 

 

 

 

No próximo quadro são mostradas opções de blocos disponíveis para a criação de funções para 

serem executadas de forma direta ou condicional. 

Quadro 13. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos para criação de funções. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 

 

 
Este bloco de opções é utilizado para definir/criar uma função, mas sem saída de dados. 

Clique no ícone azul para definir o procedimento ou parâmetro. Não retorna valor. 

 



- 44 - 
 

2. 

 

 
 

 

 
Este bloco cria uma função com uma saída. Clique no ícone azul para definir o 

procedimento ou parâmetro desejado. Este boco tem a opção de valor de retorno e tem 

opção de definir os tipos de dados. 

3. 

 

 
Bloco utilizado para aplicar a função lógica condicional “se”. Se um valor é verdadeiro, 

então retorna um segundo valor. 

4. 

 

 
Opções de blocos utilizadas para chamar uma função. 
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3.2.12.1 Exemplo 5: Semáforo simples com Espduino-32 

 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Código utilizado no projeto do exemplo 5. 

 

Veja o post completo do exemplo 4 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-semaforo-simples-com.html 

 

Escaneie o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-semaforo-simples-com.html
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3.2.14 Blocos de Armazenamento (Modo Avançado) 

 

Esta seção fica disponível quando selecionado o modo avançado, e possui um cardápio de opções 

de blocos para armazenamento na memória permanente (EEPROM) do microcontrolador ou em um 

dispositivo externo como um cartão SD. 

 
Figura 19. Menu de opções de blocos para armazenamento de dados. 

 

No quadro seguinte são mostradas opções de blocos disponíveis para armazenamento de 

informações (dados) na memória interna do microcontrolador ou para um cartão de armazenamento 

SD. 

Quadro 14. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos para armazenamento de dados. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 

 
Este bloco de opções é utilizado para gravar dados em um cartão SD, com a opçõe de 

gravar dados em várias linhas (verdadeiro) ou em uma única linha (falso). 
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2. 

 

 
Este bloco é utilizado para escrever dados do tipo “byte” na memória EEPROM com valor 

do bit e endereço especificados. 

3. 

 

 
Bloco utilizado para ler dados do tipo “byte” em um endereço especificado na memória 

EEPROM. 

4. 

 

 
Este bloco é utilizado para escrever dados do tipo “long” na memória EEPROM com valor 

do bit e endereço especificados. 

5. 

 

 
Bloco utilizado para ler dados do tipo “long” em um endereço especificado na memória 

EEPROM. 

 

 

 

 

3.2.15 Blocos de Ethernet (Modo Avançado) 

 

Esta seção fica disponível quando selecionado o modo avançado, e possui um cardápio de opções 

de blocos para conexões de rede, com opções de blocos para envio e recebimento de dados através 

da internet, como por exemplo, para envio de dados de sensores para uma plataforma de internet das 

coisas ou IoT (Internet of things). 
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Figura 20. Menu de opções de blocos para Ethernet. 

 

 

No quadro seguinte são mostradas opções de blocos disponíveis para armazenamento de 

informações (dados) na memória interna do microcontrolador ou para um cartão de armazenamento 

SD. 

Quadro 15. Detalhamento das opções e funcionalidades dos blocos para conexão, envio e 

recebimento de dados através da intranet ou internet. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Este bloco de opções é utilizado para iniciar um cliente DHCP através de um endereço de 

MAC. 

2. 

 

 
Obtém o endereço IP local. Útil quando o endereço é atribuído automaticamente através do 

DHCP. 

3. 

 

 
Este bloco inicia a conexão do cliente local com um servidor remoto através de uma porta 

especificada. 
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4. 

 

 
Bloco para verificar se o cliente está conectado. 

5. 

 

 
Bloco utilizado para verificar se o cliente está disponível na rede. 

6. 

 

 
Este bloco é utilizado para fazer a leitura do cliente. 

7. 

 

  
Bloco utilizado para parar o cliente. 

8. 

 

 
Este bloco é utilizado para imprimir um caracter ou texto no cliente. 

9. 

 

 
Este bloco é utilizado imprimir um caracter ou texto no cliente e pular linha. 

10. 

 

 
Este bloco é utilizado para obter uma requisição por URL ou Host. 

 

 

 

 

3.2.16 Blocos de Factory (Modo Avançado) 

 

Esta seção fica disponível quando selecionado o modo avançado, e possui um cardápio de opções 

para criação de blocos inexistentes nas opções de blocos pré-definidas. É muito útil para inserir 

novas bibliotecas e funções sem opção de blocos disponíveis. 
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Figura 21. Menu de opções para criação de blocos. 

 

 

No próximo quadro são mostradas as opções disponíveis para criação de novos blocos para facilitar 

a modelagem de novos projetos utilizando o aplicativo Mixduino32. 

 

Quadro 16. Detalhamento das opções e funcionalidades das opções de blocos para fabricar novos 

blocos. 

Nº. 

 

Representação e Funcionalidades 

 

1. 

 

 
Este modelo de bloco é utilizado para incluir arquivos de bibliotecas “.h” . Basta repassar 

no nome da biblioteca. 

ATENÇÃO! 

Para utilizar esta opção, a biblioteca deve estar disponível na pasta “libraries”, no diretório: 

C:\Mixduino32\Arduino-1.8.9\libraries  

Caso não esteja, primeiro deve-se baixar e copiar e pasta da biblioteca para a pasta 

“libraries”. 
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2. 

  

 
Este modelo de bloco é útil para adicionar uma função com uma ou várias variáveis. Para 

adicionar mais variáveis basta clicar no ícone azul. 

3. 

 

 
Este modelo de bloco tembém pode ser utilizado para adicionar uma função de uma ou 

mais variáveis, e neste caso pode ser encaixado dentro de outro bloco, como por exemplo 

para a criação de uma função dentro de outra função. 

4. 

 

 
Modelo de bloco utilizado para inserir dois argumentos separados por um espaço e com 

ponto e virgula no final.  

5. 

 

 
Este modelo de bloco é utilizado para definir objetos.   

6. 

 

 
Este modelo de bloco é utilizado para incluir funções do tipo chamar método, com, 

composta por dois nomes separadas por “.”com um ou mais ítens. Para incluir um novo 

item basta clicar no ícone azul e depois clicar  arrastar o bloco interno com a expressão 

“item: x” 
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7. 

 

 
Este modelo de bloco tembém pode ser utilizado para adicionar uma função do tipo chamar 

método, composta por dois nomes separados por “.” de uma ou mais variáveis, e neste caso 

este bloco pode encaixado em dentro de outro bloco, como por exemplo para a criação de 

uma função dentro de outra função. 

8. 

 

 
Modelos de blocos para escrever uma ou mais linhas de código. 

9. 

 

 
Modelos de bloco com encaixe lateral para adicionar livremente uma ou mais linhas de 

argumentos no código. Um ponto e virgula (;) é adicioando automaticamente ao final da 

expressão. 
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3.2.16.1 Exemplo 6: Controlando Lâmpadas e Tomadas pela Internet 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 6. 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Veja o post completo do exemplo 6 no link abaixo: 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/06/controlando-lampadas-e-tomadas-pelo.html 

 

 

Escaneie o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.16.2 Exemplo 7: Medindo a Velocidade do Som no Ar com o Sensor HC-SR04 

 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/06/controlando-lampadas-e-tomadas-pelo.html
https://mixduino32.blogspot.com/


- 56 - 
 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 7 (Parte 1). 

 

 

 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 7 (Parte 2). 
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Código utilizado no projeto do exemplo 7 (Parte 3). 

 

 

Veja o post completo do exemplo 7 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/medindo-velocidade-do-som-no-ar-pelo.html 

 

Escaneie o QR Code abaixo para ver o esquema de funcionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/medindo-velocidade-do-som-no-ar-pelo.html


- 58 - 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

Links: 

 

[1] Home Page criada para divulgação do aplicativo Mixduino32 e posts didáticos: 

https://mixduino32.blogspot.com/ 

 

[2] Download do aplicativo Mixduino32: 

https://drive.google.com/uc?id=1Dqs3nX0KmMzhN17u0JCkuxA8_senX64L&export=download 

 

[3] Link do tutorial de instalação do Mixduino32 para Windows: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/como-instalar-o-mixduino32-ide-grafico.html  

 

[4] Aplicação web para geração de QR Codes: 

https://www.qr-code-generator.com/  

 

 

  

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
https://drive.google.com/uc?id=1Dqs3nX0KmMzhN17u0JCkuxA8_senX64L&export=download
https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/como-instalar-o-mixduino32-ide-grafico.html
https://www.qr-code-generator.com/


193 

 

 

 

 

 

 

 

–



1 
 

https://mixduino32.blogspot.com   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia Ilustrado 
 

KIT MIXDUINO32 

MAKER  

 

 

 

 

 

1ª Edição 

Brasil, 2019. 

 

  Scan me, SITE.  Scan me, PDF. 

https://mixduino32.blogspot.com/


2 
 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 SOBRE O MIXDUINO32 GRAPHIC IDE 

 

 O Mixduino32 IDE é um aplicativo de programação gratuito e de código aberto, com 

interface gráfica em Português. Foi desenvolvido na Universidade Federal e Rondônia, a 

partir de projetos precursores como o Broclky do Google e o Mixly do @Tem BNU.  

 O Mixduino32 IDE foi desenvolvido e adaptado para melhor se adequar a 

programação das placas micro controladores baseados no CHIP ESP32, utilizando uma 

interface gráfica de programação em blocos. Está disponível nos seguintes idiomas: 

Português, Inglês, espanhol e Chinês.  

 Com o Ambiente de Desenvolvimento Integrado do Mixduino32 IDE (Integrated 

Development Environment), e o KIT MIXDUINO32 MAKER é possível desenvolver 

projetos de física, robótica ou internet das coisas praticamente brincando, como por 

exemplo, coletar dados de um sensor de temperatura, umidade do ar ou umidade do solo e 

mostrar isso em tempo real na tela com computador ou enviar os dados coletados para uma 

plataforma de Internet das coisas online como em https://thingspeak.com/, pode também 

controlar ou servo motor, um motor de passo, ou mesmo acender e apagar uma lâmpada 

em qualquer lugar do mundo com acesso a internet pelo smartphone. 

 Você pode acessar a página de download do Aplicativo Mixduino32 para Windows 

seguindo o link abaixo ou escaneando o QR Code ao lado. 

https://mixduino32.blogspot.com   

 

 

 

1.2 SOBRE O KIT MIXDUINO32 

 

 Os componentes deste KIT de aprendizagem são mais adequados para serem 

utilizados com a placa microcontroadora Espduino-32 ou Wemos D1R32, mas também 

pode ser utilizado com as placas da família Arduino, como Arduino Uno, Mega, Mini e 

Mini Pro, etc. O Mixduino32 IDE é compatível com todas essas placas. 

 Este KIT orienta você se maneira simples sobre como utilizar a placa Espduino-32 de 

https://thingspeak.com/
https://mixduino32.blogspot.com/
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maneira prática para a realização dos seus projetos.  

 

 Com o KIT MIXDUINO32 MAKER, você aprenderá construindo vários projetos 

interativos. O KIT inclui uma seleção dos componentes eletrônicos mais comuns e úteis 

para a maioria dos projetos didáticos básicos.  

 Começando do básico da eletrônica até projetos mais complexos, o KIT ajudará você 

a compreender melhor os fenômenos naturais e  controlar objetos do mundo físico 

utilizando sensores e outros componentes eletrônicos. 

 No site do projeto Mixduino32 são mostrados exemplos de projetos didáticos de 

circuitos com ilustrações realistas utilizando a interface de desenho de circuitos Fritzing 

IDE, disponível para download em http://fritzing.org/download/.  

 Para baixar o arquivo de Componente com o desenho das três versões da placa 

Espduino-32: Protoboard, Esquemático e PCB para uso no Fritzing acesse o link a seguir 

mixduino32.blogspot.com_espduino32 ou scaneie o QR abaixo para copiar ou seguir link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fritzing.org/download/
https://drive.google.com/open?id=1NISW_xEs1OKwD9mhxiIZBntdLBodMlGt
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LISTA DE COMPONENTES DO KIT MIXDUINO32 MAKER 
 

 

Q

t

d

. 

Ilustração do componente Descrição 

 

 

 

1 

 

 
Placa de desenvolvimento 

Espduino-32 

A placa Espduino-32 é Ideal para projetos de Física, 

Robótica, Internet das Coisas, Sistemas de 

Automação, etc. 

As especificações da placa segue as mesmas do chip 

ESP32: 

 

-Processador: Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6; 

-Memória Flash programável: 4MB; 

-Memória RAM: 520Kbytes; 

-Memória ROM: 448Kbytes; 

-Wireless 802.11 b/g/n - 2.4GHz (antena integrada); 

-Modos de operação: Access Point / Estação / Access 

Point + Estação; 

-Bluetooth Low Energy padrão 4.2 integrado; 

-Tensão de alimentação externa: 5V a 12V; 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo micro USB 

 

  

 

 

O cabo micro USB é do mesmo modelo utilizado na 

maioria dos celulares, é utilizado para transferir o 

código do projeto do Mixduino32 IDE para a placa 

Espduino-32. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display LDC 16x2 I2C 

 

 

 

Esse é o tradicional Display LCD 16×2 com luz de 

fundo Azul, e com módulo I2C integrado. 

 

Com esse componente, você faz a conexão entre o 

Espduino-32 e o display utilizando apenas os pinos 

SDA e SCL, deixando as outras portas livres para o 

desenvolvimento do seu projeto. 
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1 

 

 

Matriz de contatos (Protoboad) 

com  400 pontos. 

 

Esta Protoboard é uma excelente ferramenta para a 

montagem de circuitos eletrônicos, pois elimina a 

necessidade de solda entre os componentes, e permite 

mudar facilmente as configurações do projeto. 

Com a Protoboard é rápido, fácil e prático para 

montar seus projetos.  

Possui 400 pontos, possui dois barramentos 

horizontais, sendo 2 para terminais positivo e 2 para 

negativos, 

Em sua parte inferior há um adesivo que permite colá-

lo em uma superfície isolante. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bateria de 9 V 

 

 

A bateria de 9 V serve como uma fonte de energia 

externa da placa Espduino-32. 

Normalmente a bateria é utilizada quando o seu 

projeto precisa ser levado a campo e não pode 

depender da fonte de alimentação de 5 V do cabo 

micro USB e nem pode ficar conectado a uma fonte 

em uma tomada da rede elétrica.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Sensor Ultrassônico 

HC-SR04 

 

O Sensor ultrassônico HC-SR04 é um sensor 

fundamental capaz de medir distâncias de 2 cm a 4m 

com ótima precisão. 

Este módulo possui um circuito pronto com emissor e 

receptor acoplados e 4 pinos (VCC, Trigger, Echo, 

Gnd) para conexão. 

1 

 

 

 
Fixador para Sensor 

Ultrassônico 

 

 

Este suporte para o sensor ultrassônico HC-SR04  

torna muito mais fácil a fixação do sensor, 

principalmente para aplicação práticas, como em um 

pequeno radar ou um robô. 



6 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo controlador de Motor de 

Passo ULN2003 

 

O Módulo ULN2003 é um driver de corrente que 

permite o Espduino-32 controlar motores com 

correntes superiores a 50 mA, neste caso até 500mA.  

Este módulo possui 4 LEDs que indicam o 

acionamento das bobinas e opera com tensões entre 

5V até 12V. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor de Passo 28BYJ-48 

 

 

Este é o motor de passo 28BYJ-48. Ele possui ótimo 

torque, é unipolar, é alimentação com 5 V e redução 

de 1/64, isto significa que é possível dar uma volta 

completa com 4096 passos (12 bits), ou seja, apenas 

~0,088° por passo. 

 

 

 

 

1 

 

 
 

Módulo Joystick 

 

 

 

O Joystick é um controle parecido com os de vídeo 

game.  

Ele pode ser movimentado nos 2 eixos (X, Y) e 

também funciona como um botão, podendo ser 

pressionado.  

 

1 

 

 
Módulo Relé de 1 Canal 

 

Com o Módulo Relé 5 V 1 Canal você pode controlar 

cargas elétricas maiores como lâmpadas, motores, 

eletrodomésticos e outros equipamentos utilizando 

apenas um pino de controle, já que o circuito a ser 

alimentado fica completamente isolado do circuito do 

microcontrolador.  

É de fácil utilização com o Espduino-32. 

1 

 

 
Servo Motor 

 

O Micro Servo Motor 9g Tower Pro é um servo de 

alta qualidade e excelente para as suas necessidades, 

seja em projetos de robótica, física com Espduino-32. 

Os servos motores são muito utilizados em 

aeromodelismo.  
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1 

 

 
Motor DC 3-6V 

 

 

Este mini motor DC 3-6 V é ideal para projetos 

compactos de mini carros ou robôs com Espduino-32.  

Com ele é possível montar projetos que necessitam 

um pequeno motor de alta rotação. 

 

 

 

1 

 

 
Controle Remoto por 

Infravermelho 

 

 

Este é um Controle remoto básico de comunicação IR, 

por infravermelho, que opera na faixa de 38 KHz, 

capaz de decodificar o sinal de um controle remoto IR 

através de um microcontrolador como o Espduino-32. 

O alcance deste controle é em torno de 8,0 m. 

 

 

1 

 

 
Receptor IR TL1838 38khz 

 

 

 

 

Este é o Receptor IR Universal TL1838 VS1838B 38 

khz. 

Ele é utilizado junto com o controle remoto que opera 

na mesma frequência. 

A tensão de operação o receptor IR é de 2,7 a 5,5V 

10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (10Ω) 

Resistor de 10 Ω ¼ w com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (100Ω) 

 

Resistor de 100 Ω ¼ w com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 
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10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (220Ω) 

 

Resistor de 220 Ω ¼ w com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (330Ω) 

 

 

Resistor de 330 Ω ¼ w, com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (1kΩ) 

 

Resistor de 1kΩ ¼ w, com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

10 

 

 

 
 

Resistor (2kΩ) 

 

Resistor de 2kΩ ¼ w, com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Resistor (5.1kΩ) 

 

Resistor de 5.1kΩ ¼ w, com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 
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10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (10kΩ) 

 

Resistor de 10kΩ ¼ w, com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (100kΩ) 

 

Resistor de 100kΩ ¼ w, com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Resistor (1MΩ) 

 

Resistor de 1MΩ ¼ w, com 1% de tolerância. 

É utilizado para limitar a tensão ou corrente elétrica 

em um determinado componente ou trecho do circuito 

para não danificá-lo ou para obter os efeitos 

desejados. 

Pode ser associado em série para obter um resistor 

equivalente maior, ou em paralelo para obter um 

resistor equivalente menor. 

 

 

 

2 

 

 
Capacitor Eletrolítico de 100µF 

50V 

 

 

Capacitor Eletrolítico 100µF 50 V para uso em 

circuitos retificadores, fontes de alimentação e 

circuitos eletrônicos em geral. 

O terminal maior corresponde ao polo positivo e o 

menor ao negativo. 

2 

 

 
Capacitor Eletrolítico de  

10µF 50V 

 

 

Capacitor Eletrolítico 100µF 50 V para uso em 

circuitos retificadores, fontes de alimentação e 

circuitos eletrônicos em geral. 

O terminal maior corresponde ao polo positivo e o 

menor ao negativo. 
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5 

 

 

 

 

 
 

 

Capacitor cerâmico de  

22 pF  

O capacitor de cerâmica, também chamado de 

capacitor cerâmico de disco, é formado por dois 

eletrodos metálicos, denominados armaduras. As 

armaduras são separadas por um material isolante 

denominado dielétrico, que pode ser de papel, vidro, 

ar ou pode ser um vácuo.  

Capacitores são usados para circuitos de alta 

frequência e corrente contínua, e armazenam 

pequenas quantidades de energia, chamada 

capacitância.  

A finalidade básica de um capacitor é armazenar 

cargas elétricas e, através desse armazenamento, ter 

determinados efeitos sobre um circuito.  

Mesmo depois de retirada a bateria do circuito, o 

capacitor mantém as cargas elétricas, e estas 

apresentam a mesma tensão da bateria que foi 

conectada. 

 

 

5 

 

 
Capacitor cerâmico  

104 (100 nF) 

A finalidade básica de um capacitor de 100 nF (nano 

Faraday) é armazenar cargas elétricas e, através desse 

armazenamento, ter determinados efeitos sobre um 

circuito elétrico.  

Mesmo depois de retirada a bateria do circuito, o 

capacitor mantém as cargas elétricas, e estas 

apresentam a mesma tensão da bateria que foi 

conectada. 

5 

 

 
Diodo Retificador 1N4007 

 

O diodo é um componente frequentemente utilizado 

em circuitos eletrônicos, permitindo o fluxo de 

corrente em apenas uma direção (anodo para catodo). 

O diodo retificador 1N4007 suporta uma grande 

tensão reversa e aceita picos de corrente de até 30A. 

2 

 

 
 

Fotoresistor LDR 5mm 

O Sensor de Luminosidade LDR (Light Dependent 

Resistor) é um componente cuja resistência a 

passagem da corrente elétrica varia de acordo com a 

intensidade da luz.  

Quanto mais luz incidir sobre o componente, menor a 

resistência.  

Este sensor de luminosidade pode ser utilizado com o 

Espduino-32 para projetos de alarmes, automação 

residencial, sensores de presença e etc. 
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2 

 

 

 
Potenciômetro rotativo 50KΩ 

 

O potenciômetro rotativo linear, nada mais é do que 

um resistor, cuja resistência à passagem da corrente 

elétrica varia linearmente quando o eixo é girado. 

O valor da Resistência ajustável pode ser lido 

facilmente com o Espduino-32, e os resultados 

apresentados no monitor serial. 

Seja montando um divisor de tensão, regulando o 

contraste de um Display LCD ou ajustando o volume, 

um Potenciômetro é sempre bem vindo para o 

projetista. 

 

1 

 

 

 

  

Termistor 103 

 

O termistor 103 é um sensor de temperatura analógico 

muito utilizado em projetos com microcontroladores. 

Pode ser utilizado para medições na faixa de -40 a 

125°C. 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LED RGB 5 mm 

 

 

Esse LED possui 4 pinos, e de acordo com a conexão 

você pode fazer com que ele emita luz nas cores 

vermelho (Red), verde (Green) ou azul (Blue).  

Esse LED é do tipo anodo comum, o que significa que 

o terminal maior deve ser ligado ao positivo (+). Para 

evitar danos ao LED, você deve utilizar resistores 

adequados à cada cor, não ultrapassando os limites de 

tensão mostrados nas especificações abaixo. 

 Tipo: Difuso 

Luz emitida: Vermelho, verde ou azul 

Vermelho: Comprimento de onda 630-640 nm 

Tensão: 1.8 – 2.2V 

Verde: Comprimento de onda: 515-512 nm 

Tensão : 3.2 – 3.4V 

– Azul: Comprimento de onda: 465-475 nm Tensão: 

3.2 – 3.4V 

 

5 

 

 
LED vermelho (R) difuso de 

 (5 mm) 

 

Cor: Vermelho; 

- Tamanho: 5mm; 

- Corrente Direta [mA]: 20mA; 

- Potência [mW]: 40mW; 

- Tensão de operação [V]: 1.8 – 2.2V; 

- Comprimento de Onda [nm]: 620-625nm; 

- Fluxo Luminoso [mCD]: 1000-1200mcd; 

- Temperatura de Operação [°C]: -40 a 85; 

- Vida Útil Estimada [h]: 100.000; 
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5 

 

 
 

 

LED verde (G) difuso de  

(5 mm) 

 

Cor: Verde; 

- Tamanho: 5mm; 

- Corrente Direta [mA]: 20mA; 

- Potência [mW]: 60mW; 

- Tensão de operação [V]: 3.2 – 3.4V; 

- Comprimento de Onda [nm]: 620-625nm; 

- Fluxo Luminoso [mCD]: 1000-1200mcd; 

- Temperatura de Operação [°C]: -40 a 85; 

- Vida Útil Estimada [h]: 100.000; 

 

5 

 

 
 

LED , azul (B) difuso de  

(5 mm) 

 

Cor: Azul; 

- Tamanho: 5mm; 

- Corrente Direta [mA]: 20mA; 

- Potência [mW]: 60mW; 

- Tensão de operação [V]: 3.2 – 3.4V; 

- Comprimento de Onda [nm]: 620-625nm; 

- Fluxo Luminoso [mCD]: 1000-1200mcd; 

- Temperatura de Operação [°C]: -40 a 85; 

- Vida Útil Estimada [h]: 100.000; 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

LED amarelo difuso de  

(5 mm) 

 

Cor: Amarelo; 

- Tamanho: 5mm; 

- Corrente Direta [mA]: 20mA; 

- Potência [mW]: 40mW; 

- Tensão de operação [V]: 1.8 – 2.2V; 

- Comprimento de Onda [nm]: 620-625nm; 

- Fluxo Luminoso [mCD]: 1000-1200mcd; 

- Temperatura de Operação [°C]: -40 a 85; 

- Vida Útil Estimada [h]: 100.000; 

 

5 

 

 

 
 

 

LED branco difuso de  

(5 mm) 

 

 

 

Cor: Branco de alto brilho; 

- Tamanho: 5mm; 

- Corrente Direta [mA]: 20mA; 

- Potência [mW]: 60mW; 

- Tensão de operação [V]: 3.2 – 3.4V; 

- Comprimento de Onda [nm]: 620-625nm; 

- Fluxo Luminoso [mCD]: 1000-1200mcd; 

- Temperatura de Operação [°C]: -40 a 85; 

- Vida Útil Estimada [h]: 100.000; 
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BUZZER ativo 

   

O Buzzer Ativo é um pequeno alto-falante destinado a 

emitir sinais sonoros a partir do oferecimento de 

energia DC ao módulo. 

  O Buzzer é uma estrutura simplificada e integrada de 

transdutores eletrônicos, e é muito utilizado em 

alarmes, impressoras, computadores, projetos 

robóticos e domóticos (automação residencial), etc. 

  – Tensão de operação: 4 à 8VDC; 

  – Corrente de operação: 30mA; 

  – Saída de som mínima (a 10cm): 85dB; 

  – Frequência de ressonância: 2300±300 Hz; 

  – Temperatura de operação: -27 a +70 °C; 

 

1 

 

 

 

 
 

 

BUZZER passivo 

 

  A principal finalidade do Buzzer Passivo é a emissão 

de sinais sonoros como forma de alerta para que o 

operador fique informado que algo esta ocorrendo.  

  O acionamento do buzzer dá-se através da placa 

microcontroladora, que deverá estar programada para 

diante de determinado acontecimento oferecer 

variação de energias DC ao buzzer, que dará sinais de 

aviso ao operador. 

 

-Tensão de trabalho :4 a 8V; 

- Tensão recomendada: 5V; 

- Corrente máxima: 40mA; 

 

 

1 

 

 
Display de  7 Segmentos, 1 

dígito. 

 

 

 

  Este é um Display 7 Segmentos de 1 Dígito na cor  

Vermelho clássico, muito usado em projetos 

eletrônicos como contadores e relógios. 

– Modelo: 5611BH 

– Anodo Comum 

– 1 dígito; 

– Dimensão dígito: 1,4 cm 

1 

 

 
 

Display de  7 Segmentos, 4 

dígito. 

Este é um Display Led de 7 Segmentos com 4 dígitos. 

É muito utilizado em projetos com eletrônica, 

contadores e relógios. O display é de anodo comum e 

possui LEDs na cor vermelha. 

– Cor LED: vermelha 

– Anodo Comum 

– 12 pinos 

– 4 dígitos 

– Altura dígito: 1,4cm 
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1 

 

 

 
 

Display Matriz de LED 8x8 

 

   

 

A Matriz de Led 8x8 5mm é um circuito eletrônico 

constituído de 64 leds interligados, dispostos em 8 

linhas por 8 colunas, onde cada linha e cada coluna é 

um led.  

  A Matriz de Led 8x8 5mm é muito utilizada em 

projetos gráficos, podem ser interligadas em cascata 

várias matrizes, dependendo da programação do 

microcontrolador, a Matriz de Led 8x8 5mm é capaz 

de exibir letras, números, frases entre outros. 

  A matriz de LED é controlada pelo CHIP MAX7219. 

 

 

5 

 

 

 

 
Transistor BC 547 

 

 

O Transistor BC547 é um componente eletrônico da 

família dos semicondutores fundamental na 

eletrônica. 

Esse transistor possui 3 terminais (emissor, base e 

coletor) formando o caminho que a corrente irá 

percorrer – sendo o terminal “base” responsável pela 

variação de corrente (controlador), passando a 

corrente entre os terminais “coletor” e “emissor”. 

O transistor BC 547 é um componente eletrônico da 

família dos semicondutores do tipo NPN de baixa 

potência, onde a base é negativa e os outros dois 

terminais positivo. 

 

 

5 

 

 

 

 
Transistor BC 557 

 

 

O BC557 - Transistor PNP é um transistor de uso 

geral do tipo PNP aplicável em diversos circuitos 

como: amplificadores, circuitos de corrente contínua, 

osciladores entre outros. 

 

Possui uma tensão de coletor de 45V e uma corrente 

de coletor de 100mA, além de um ganho na faixa de 

100 – 800 vezes. 

 

O BC557 - Transistor PNP é um componente 

eletrônico extremamente utilizado nos mais diversos 

circuitos, e por isso se torna indispensável a todos os 

amantes da eletrônica. 
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Circuito Integrado MAX7219 

 

 

 

Circuito integrado MAX7219 serve para controlar 

LEDs, displays de 7 segmentos e barra de LEDs e 

matriz de LED. 

O Circuito integrado MAX7219CNG pode controlar 

até 8 Display de 7 segmentos catodo-comum ou 

LEDs/Barra de LEDs de até 64 LEDs individuais 

(matriz de LED 8x8). 

 

1 

 

 
Circuito Integrado L293D 

 

 

O L293D é um integrado de fácil utilização, dotado 

de 4 drivers em formato de meia ponte H.  

Já montado com diodos de proteção, o L293D, pode 

controlar até 2 motores DC convencionais ou 1 motor 

de passo, cuja corrente pode assumir pico de até 1,2 

A.  

Permite trabalhar com motores em uma larga faixa de 

tensão que vai de 4,5 V até 36 V. 

 

 

 

1 

 

 

 
Circuito Integrado 74HC595 

 

 

Esse componente eletrônico serve para expandir as 

saídas do microcontrolador Espduino-32, caso 

necessário em algum projeto. 

Ele consegue expandir para até 8 portas por CI usando 

apenas 3 pinos do microcontrolador como o 

Espduino-32. 

 

- Tensão de alimentação (Típica): 2.5/3.3/5 V; 

- Faixa de Temperatura de operação: -55 ºC a 125C; 

- Tensão de alimentação: 2-6 V; 

 

 

5 

 

 

 

 
Botão (Button) 

 

 

Os push-buttons como são conhecidos se encaixam 

muito bem na protoboard (matriz de contatos). 

É um tipo de interruptor de pressão, ou seja, conduz 

somente quando está pressionado.  

Eles são aplicados habitualmente como um botão 

eletrônico, tendo a função de um interruptor elétrico. 
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Jumpers 

 

Os jumpers são condutores elétricos flexíveis, e 

possuem a finalidade de desviar, ligar ou desligar o 

fluxo elétrico, cumprindo as configurações específicas 

do seu projeto.  

 

Jumpers de diferentes tamanhos são ideais para 

montagem de projetos em protoboard com rapidez, 

agilidade e limpeza.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Conector para bateria de 9 V 

 

O Clip Conector de Bateria 9 V facilita a alimentação 

de projetos eletrônicos, módulos, sensores, motores, e 

outros.  

Em uma das pontas você detém do clip para conectar 

na bateria de 9 V, e na outra extremidade o conector 

para a placa Espduino-32. 

 

 

 

4 

 

  

 

 

 

 

Conector jumper macho-femea 

 

Os conectores Jumpers macho-femea são ideais 

conectar sensores e módulos, que normalmente 

possuem saídas do tipo macho, e precisam ser 

montados fora da protoboard.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo sensor de temperatura  

DS18B20 

 

O Sensor de Temperatura DS18B20 é a Prova D’água 

permite fazer medições em ambientes úmidos e 

molhados. 

O DS18B20 é bastante preciso (±0.5°C de exatidão), 

e proporciona leituras de temperatura de até 12-bits 

(configurável) através de uma conexão de dados de 

apenas 1 fio. 

 – Tensão de operação: 3-5,5V 

– Faixa de medição: -55°C a +125°C 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
Módulo sensor de temperatura e 

umidade DHT11 

O DHT11 é um sensor de temperatura e umidade que 

permite fazer leituras de temperaturas entre 0 a 50 

Celsius e umidade entre 20 a 90%, é muito 

utilizado em projetos em microcontroladores como o 

Espduino-32. 

Faixa de medição de umidade: 20 a 90% UR; 

– Faixa de medição de temperatura: 0º a 50ºC; 

– Alimentação: 3-5VDC; 

– Corrente: 200 uA – 500 mA, em stand by de 100uA 

-150 uA; 

– Precisão de umidade de medição: ± 5,0% UR 

– Precisão de medição de temperatura: ± 2.0 ºC 



17 
 

1 

 

 
Módulo sensor de chuva e 

umidade 

 

O sensor de chuva pode ser usado para monitorar uma 

variedade de condições climáticas como gotículas de 

chuva ou até neve.  

 

–Tensão de Operação: 3,3 - 5 V 

– Corrente de Saída: 100 mA 

– Sensibilidade ajustável via potenciômetro 

– Saída Digital e Analógica 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo sensor de umidade do 

solo 

 

Este Sensor de Umidade do Solo, também conhecido 

como Higrômetro foi pode detectar variações de 

umidade no solo.  

Ele funciona da seguinte forma: quando o solo está 

seco, a saída do sensor fica em estado alto (resistência 

elétrica elevada) e quando úmido, a saída do sensor 

fica em estado baixo (resistência elétrica baixa). 

O limite entre seco e úmido pode ser ajustado através 

do potenciômetro. 

-Tensão de Operação: 3,3 – 5 V; 

-Saída Digital e Analógica; 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

Módulo sensor de Gás Mq-12 

para GLP Metano, Butano e 

Fumaça. 

 

 

 

O Sensor de Gás MQ-2 é capaz de detectar 

concentrações de gases combustíveis e fumaça no ar.  

 

É um módulo confiável e simples de usar em seus 

projetos de automação com Espduino-32, por 

exemplo.  

 

Também é uma ótima opção para acionar algum 

equipamento, como por exemplo, um alarme de 

incêndio. 

Detecção de gases inflamáveis:  

GLP, Metano, Propano, Butano, Hidrogênio, Álcool, 

Gás Natural e outros inflamáveis; 

– Detecção de fumaça; 

– Concentração de detecção: 300-10.000 ppm; 

– Tensão de operação: 5 V; 

– Sensibilidade ajustável via potenciômetro; 

– Saída Digital e Analógica; 
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Módulo sensor laser 5V 

 

O Módulo sensor Laser 5 V é uma forma bem prática 

de utilizar  um laser nos seus projetos.  

Com apenas 3 pinos você pode acender o laser e 

controlar a sua intensidade.  

Com o laser conectado a sua placa Espduino-32 é 

possível realizar diversos projetos, como sistemas de 

alarmes e contadores. 

– Cor: Vermelho; 

– Comprimento de onda: 650 nm; 

– Tensão de operação: 5 V; 

– Formato do feixe de laser: ponto. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Módulo sensor e obstáculo por 

infravermelho - IR 

 

 

O Sensor de Obstáculo Infravermelho IR é um 

circuito composto por um emissor e um receptor IR, 

mais o CI comparador LM393, que facilita sua 

conexão com o microcontrolador Espduino-32, visto 

que sua tensão de operação é de 3,3 - 5 V. 

 

O alcance deste sensor é de 2 à 30 cm, que pode ser 

ajustado por meio do potenciômetro na placa.  

 

O sensor de obstáculo é um excelente componente 

para utilização em projetos de física, robótica, 

contadores e alarmes com Espduino-32. 

 

1 

       

       

 
Módulo sensor de Som 

 

 

O módulo sensor de Som é utilizado para medir a 

intensidade sonora do ambiente ao seu redor, variando 

o estado de sua saída digital caso detectado um sinal 

sonoro. 

 

Este módulo possui um microfone integrado e pode 

ser usado em sistemas de alarme, ou para acionar uma 

carga elétrica como uma lâmpada batendo palmas, por 

exemplo. 

 

–Tensão de Operação: 4-6 V DC 

–Sensibilidade ajustável via potenciômetro; 

– Saída Digital e Analógica 
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Módulo sensor de corrente 

ACS712 

Este módulo sensor usa o efeito hall para detectar o 

campo magnético gerado pela passagem de corrente 

elétrica, gerando na saída do módulo (pino OUT) uma 

tensão proporcional de 66 mV/A.  

 

O sensor ACS712 também pode medir correntes entre 

-30 e +30A de maneira fácil e segura. 

 

Os bornes de ligação são completamente isolados da 

saída para o microcontrolador. 

 

Para utilizá-lo é preciso interromper o circuito e 

conectá-lo em série para realizar a medição. 

 

O sensor de corrente ACS712 pode ser utilizando com 

corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC).  

 

1 

 

 
Sensor magnético  

(Reed switch) 

 

O Reed Switch é uma chave que funciona por campo 

magnético, fechando os contatos internos quando 

aproximamos um ímã do sensor. Ao tirar o ímã, os 

contatos abrem novamente. 

 

– Corrente máxima de operação: 500 mA; 

– Material: vidro e metal; 

 

1 

 

 
Módulo conversor de nível lógico 

3.3V - 5V 

 

Este módulo é um conversor de nível lógico 

bidirecional, ou seja, ela é capaz de fazer baixar sinais 

de 5 V para 3,3 V e também elevar sinais 3,3 V para 5 

V.  

 

Este conversor de nível lógico possui 2 canais com 4 

pinos cada, podendo operar simultaneamente ou 

isoladamente um do outro. 

 

Atenção: este componente é indicado apenas para 

converter nível lógico (sinal), e não fonte de tensão. 

1 

 

 
Módulo Ponte H L298N 

 

Esse módulo pode controlar cargas indutivas como 

relés, solenoides, motores DC e motores de passo, 

permitindo o controle não só do sentido de rotação do 

motor, como também da sua velocidade utilizando a 

função PWM do Espduino-32. 
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Módulo Acelerômetro e 

Giroscópio de 3 Eixos MPU 6050 

 

O Acelerômetro e Giroscópio 3 Eixos contém em um 

único chip um acelerômetro e um giroscópio tipo 

MEMS.  

 

O módulo possui 3 eixos para o acelerômetro e 3 

eixos para o giroscópio, sendo ao todo 6 graus de 

liberdade. 

 

Este módulo tem um sensor de 

temperatura embutido, permitindo medições entre -

40 e +85 ºC. 

 

O MPU 6050 possui alta precisão devido ao 

conversor analógico digital de 16-bits para cada canal.  

 

Este sensor captura os canais X, Y e Z ao mesmo 

tempo. 

 

– Chip: MPU-6050 

– Tensão de Operação: 3-5 V 

– Conversor AD 16 bits 

– Comunicação: Protocolo padrão I2C 

– Faixa do Giroscópio: ±250, 500, 1000, 2000°/s 

– Faixa do Acelerômetro: ±2, ±4, ±8, ±16g 

– Dimensões: 20 x 16 x 1mm 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         Caixa Organizadora  

Caixa organizadora em material plástico, 

 

Esta caixa possui duas camadas, e mais uma 

minicaixa interna para guardar pequenos componentes 

como os transistores. 

  

Com esta caixa organizadora, é possível guardar e 

localizar facilmente todos os componentes do KIT 

MIXDUINO32 MAKER. 

 

Também pode ser utilizada para transportar 

tranquilamente todos os componentes do seu KIT 

dentro de uma mochila por exemplo. 

 

Dimensões: 234 x 168 x 62 mm 
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Exemplo 1: Circuito Elétrico Simples, Primeiros Passos com Espduino-32 

 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 1. 

 

 

Veja o post completo do exemplo 1 no link abaixo: 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/circuito-eletrico-simples-primeiros.html 

 

Ou leia o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 
 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
https://mixduino32.blogspot.com/2019/05/circuito-eletrico-simples-primeiros.html
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Exemplo 2: Sinalizador de Garagem com Espduino-32 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 2. 

 

Veja o post completo do exemplo 2 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-de-sinalizador-de.html 

 

Ou leia o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-de-sinalizador-de.html
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Exemplo 3: Termômetro Digital com Sensor DS18B20 e Display LCD 16x2 i2C 

 

Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

   

                                              Código utilizado no projeto do Exemplo 3. 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Veja o post completo do exemplo 3 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/09/espduino-32-projeto-de-termometro.html 

 

Ou leia o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/09/espduino-32-projeto-de-termometro.html
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Exemplo 4: Controle PWM básico com Espduino-32 

 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 

 
Código1 utilizado no projeto do exemplo 4 (dutycicle = 256). 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Resultado do código1: LED azul com brilho de 25 %. 

 
Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 

 
Código2 utilizado no projeto do exemplo 4 (dutycicle = sen(x)). 

 

Veja o post completo do exemplo 4 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/08/controle-pwm-basico-com-espduino-32.html 

 

Ou leia o QR Code abaixo para ver o funcionamento do código 2: 

 

  

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
https://mixduino32.blogspot.com/2019/08/controle-pwm-basico-com-espduino-32.html
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Exemplo 5: Semáforo simples com Espduino-32 

 

Fonte. https://mixduino32.blogspot.com 

 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Código utilizado no projeto do exemplo 5. 

 

Veja o post completo do exemplo 4 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-semaforo-simples-com.html 

Ou leia o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/projeto-didatico-semaforo-simples-com.html
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Exemplo 6: Controlando Lâmpadas e Tomadas pela Internet 

 

Imagem do projeto do Exemplo 6. Fonte: https://mixduino32.blogspot.com 

 

 

Código utilizado no projeto do exemplo 6. 

https://mixduino32.blogspot.com/
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Veja o post completo do exemplo 6 no link abaixo: 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/06/controlando-lampadas-e-tomadas-pelo.html 

 

Ou leia o QR Code abaixo para ver o funcionamento: 

 

 
 

 

 

 

Exemplo 7: Medindo a Velocidade do Som no Ar com o Sensor HC-SR04 

 
Fonte. https://mixduino32.blogspot.com 

 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/06/controlando-lampadas-e-tomadas-pelo.html
https://mixduino32.blogspot.com/
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Código utilizado no projeto do exemplo 7 (Parte 1). 

 

 

 

 
Código utilizado no projeto do exemplo 7 (Parte 2). 
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Código utilizado no projeto do exemplo 7 (Parte 3). 

 

 

Veja o post completo do exemplo 7 no link abaixo: 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/medindo-velocidade-do-som-no-ar-pelo.html 

 

Ou leia o QR Code abaixo para ver o esquema de funcionamento: 

 

 

 

https://mixduino32.blogspot.com/2019/07/medindo-velocidade-do-som-no-ar-pelo.html
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Sorteio de Brindes aos Participantes
Serão sorteados entre os alunos participantes 03 Kits Espduino32 Maker completo, sendo 01 para cada 
Ano/Série do Ensino Médio, e mais 05 Multímetros Digitais, sendo 2 para cada Ano/Série do Ensino 
Médio.

Curso de Introdução ao Mixdunio32
Tema: Apresentação e Desenvolvimento de Projetos Didáticos disponíveis no site: 
http://Mixduino32.blogspot.com, com o Ambiente de Desenvolvimento Integrado 
Mixduino32 e o Kit Mixduino32 Maker.

Carga Horária: 04 horas aula

Data e Horários: 25 de outubro de 2019, das 13:00 às 17:00 hs.

Local: Laboratório de Informática da E.E.F.M CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

Instrutor: Prof. Farley Xavier,  acadêmico do Programa de Mestrado Profissional em Ensino 
de Física - MNPEF.

Vagas: 15 vagas, sendo reservado 5 vagas para alunos de cada ano Ensino Médio

Taxa de inscrição: GRATUITO, com Certificado de Participação emitido pela E.E.F.M CARLOS 
DRUMOND DE ANDRADE 

Coffee Break para todos os participantes.

Em caso de dúvidas entre em contato com a direção da Escola CDA ou envie um e-mail para 
foxxavier17@gmail.com

*Obrigatório

https://www.google.com/url?q=http://Mixduino32.blogspot.com&sa=D&ust=1573533500206000&usg=AFQjCNGHG8npqsd9t0yyhiszPO8v3mRh4w
mailto:foxxavier17@gmail.com


Kit Espduino32 Maker Completo

Multímetro digital EXBOM

Veja abaixo os projetos que serão apresentados/desenvolvidos no curso de
Introdução ao Mixduino32.



Projeto didático 1: Circuito Elétrico Simples Microcontrolado



Projeto didático 2: Sinalizador de Garagem com Espduino-32



Projeto didático 3: Circuito Elétrico Semáforo Simples



Projeto didático 4: Medindo a Velocidade do Som no Ar

Projeto didático 5: Termômetro digital com display LCD

Atividade de Encerramento
Ao final do curso os participantes responderão a um questionário de  avaliação online do Aplicativo 
Mixduino32.



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome Completo do Aluno (a) *

Sua resposta

Escola *

Escolher

E-mail

Sua resposta

Escolaridade *

Escolher



Sim

Turma *

Escolher

Sexo *

Escolher

Idade *

Escolher

Nome do Responsável Legal (pai, mãe, etc.) *

Sua resposta

Telefone de Contato do Responsável Legal *

Sua resposta

Estou ciente que no dia do curso devo ir com o uniforme da escola e levar o
"Termo de Consentimento livre e Esclarecido - TCLE" impresso e assinado pelo
Responsável Legal para garantir a minha participação. Clique no Link abaixo para
imprimir o Termo: https://drive.google.com/open?
id=1KceqRKDCesEb_Vten4P9cQX0dvSLJCp4. *

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1KceqRKDCesEb_Vten4P9cQX0dvSLJCp4&sa=D&ust=1573533500218000&usg=AFQjCNHiJ19eTCeLiWW0lf7wYkzDQXUSaA
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28/10/2019 Questionário de Relato de Experiência: Introdução ao Mixduino32.

https://docs.google.com/forms/d/1Ik-aMp7LYI4vO0-0IBdwVZbMHpO8_ZyDBXb536ZkRoI/edit 1/4

Questionário de Relato de Experiência: Introdução ao
Mixduino32.
Curso de Introdução ao Mixduino32
Professor: Farley Xavier, 
Acadêmico do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física - MNPEF
Público alvo: Alunos do Ensino Médio participantes do Curso.

*Obrigatório

Atividade de Encerramento - Questionário

Seção 1 - Qualificação do Participante

1. Pergunta 1. Qual a sua Escolaridade? *
Marcar apenas uma oval.

 1º Ano do Ensino Médio

 2º Ano do Ensino Médio

 3º Ano do Ensino Médio

2. Pergunta 2. Qual a sua Idade? *
Marcar apenas uma oval.

 13

 14

 15

 16

 17

 18

3. Pergunta 3. Qual o seu sexo? *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino



28/10/2019 Questionário de Relato de Experiência: Introdução ao Mixduino32.

https://docs.google.com/forms/d/1Ik-aMp7LYI4vO0-0IBdwVZbMHpO8_ZyDBXb536ZkRoI/edit 2/4

Seção 2 - Aspectos de Usabilidade do Aplicativo Mixduino32

4. Pergunta 4. Você já conhecia alguma coisa sobre projetos de física, robótica ou internet
das coisas com o Arduino?
Marcar apenas uma oval.

 Ainda não conhecia.

 Já conheço a algum tempo, mas ainda não tinha construído nenhum projeto.

 Eu já conhecia e já desenvolvi projetos com Arduino.

5. Pergunta 5. O que você achou do aspecto visual, cores, a organização dos blocos e forma
de montagem dos blocos na tela?
Marcar apenas uma oval.

 Agradável.

 Muito agravável.

 Desagradável.

6. Pergunta 6. O que você achou da forma de montar o código dos projetos, como clicar e
arrastar, duplicar e excluir blocos?
Marcar apenas uma oval.

 Fácil.

 Muito Fácil.

 Difícil.

 Muito difícil.

7. Pergunta 7. Que conceito você atribui à forma utilizada no Mixduino32 para enviar o
código do projeto para a plaquinha microcontroladora?
Marcar apenas uma oval.

 Fácil.

 Muito Fácil.

 Difícil.

 Muito difícil.

8. Pergunta 8. Que nota você atribui ao material de apoio em PDF sobre a descrição dos
componentes do KIT Mixduino32 Maker?
Marcar apenas uma oval.

 0

 2

 4

 6

 8

 10



28/10/2019 Questionário de Relato de Experiência: Introdução ao Mixduino32.

https://docs.google.com/forms/d/1Ik-aMp7LYI4vO0-0IBdwVZbMHpO8_ZyDBXb536ZkRoI/edit 3/4

9. Pergunta 9. Que nota você atribui ao Manual Interativo em PDF do Ambiente de
Desenvolvimento Integrado do Mixduino32 IDE?
Marcar apenas uma oval.

 0

 2

 4

 6

 8

 10

10. Pergunta 10. Na tela inicial do aplicativo é possível montar e visualizar o código do projeto
em dois formatos: 1. No formato Gráfico (blocos) e 2. no formato de texto. Com relação a
isso, o que você percebeu em relação as duas formas de criar e compreender a parte
lógica dos projetos?
Marcar apenas uma oval.

 O formato gráfico é mais fácil.

 O formato de texto é mais fácil.

 O formato de texto é muito mais difícil.

Seção 3 - Aspectos dos Projetos Didáticos

11. Pergunta 11.Refente ao Projeto 1: Circuito elétrico Simples, marque os conceitos físicos
que ficaram melhor compreendidos.
Marque todas que se aplicam.

 O funcionamento do diodo emissor de Luz (LED).

 A identificação do valor do resistor através do código de cores.

 A lógica do funcionamento do circuito (código em Blocos).

12. Pergunta 12. Após construir e verificar o funcionamento do protótipo do projeto 2:
Circuito Sinalizador de Garagem. Marque uma ou mais opções abaixo.
Marque todas que se aplicam.

 Passei a compreender melhor o funcionamento desse tipo de circuito no mundo real.

 A parte mais legal foi a montagem.

 A parte mais legal foi a programação.

 Eu conseguiria montar este projeto sozinho, usando o aplicativo e seguindo o roteiro do
projeto.

13. Pergunta 13.Com relação ao Projeto 3, o semáforo Simples, marque uma ou mais opções
abaixo.
Marque todas que se aplicam.

 Eu não entendia a lógica do funcionamento do circuito de um semáforo simples.

 Com este projeto, passei a entender melhor o funcionamento dos semáforos da minha
cidade

 Este projeto é muito difícil e eu não conseguiria reproduzi-lo sozinho.

 Este projeto é perfeito para colocar em uma maquete para apresentar na feira de
conhecimentos da escola.

 Este projeto é fácil e eu conseguira montá-lo sozinho, apenas observando o roteiro.



28/10/2019 Questionário de Relato de Experiência: Introdução ao Mixduino32.

https://docs.google.com/forms/d/1Ik-aMp7LYI4vO0-0IBdwVZbMHpO8_ZyDBXb536ZkRoI/edit 4/4

Powered by

14. Pergunta 14. Com relação aos conceitos físicos apresentados no Projeto 4, Medindo a
Velocidade do Som no Ar com o Celular, marque uma ou mais opções abaixo.
Marque todas que se aplicam.

 Entendi perfeitamente como calcular a velocidade do som no ar.

 A animação disponibilizada no roteiro foi muito útil para entender como funciona a onda
sonora.

 É possível utilizar os conceitos desse projeto para construir uma régua ultrassônica.

 Não creio ser possível utilizar os conceitos desse projeto para construir uma régua
ultrassônica.

15. Pergunta 15. Com relação ao Projeto 5, Termômetro digital com display LCD, marque uma
ou mais opções abaixo.
Marque todas que se aplicam.

 Foi fácil fazer a conversão e apresentação da temperatura em diferentes escalas.

 Foi difícil fazer a conversão e apresentação da temperatura em diferentes escalas.

 Este termômetro poder ser muito útil para medir ou monitorar temperatura de líquidos.

 Com este projeto é possível reproduzir o gráfico de mudança de estados da água (fusão,
solidificação e evaporação).

 A parte mais legal do projeto foi montar o código.

 A parte mais legal foi montar o componentes do circuito.

16. Pergunta 16. Marque quais projetos você mais gostou de construir e ver o funcionamento.
Marque todas que se aplicam.

 Projeto Didático 1: Circuito Elétrico Simples.

 Projeto Didático 2: Circuito elétrico de Sinalizador de Garagem.

 projeto Didático 3: Semáforo Simples com Espduino-32

 projeto Didático 4: Medindo a Velocidade do Som no Ar com o Celular.

 Projeto Didático 5. Termômetro digital com display LCD.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

O  (A)  aluno  (a)  _______________________________________________Ano/Turma:__________,
matriculado  sob sua responsabilidade na E.E.E.F.M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE está sendo
convidado (a)  a  participar  como voluntário(a)  de aplicação  pesquisa  de mestrado (Desenvolvimento do
Ambiente de Desenvolvimento Integrado Mixduino32 para Projetos de Física, Robótica e Internet das
Coisas),  na forma  de curso  didático  denominado “Introdução ao  Mixduino32”.  Ressaltamos que o(a)
aluno(a), matriculado sob sua responsabilidade foi escolhido(a) para participar da pesquisa por se enquadrar
no perfil de público ao qual se destina o produto educacional desenvolvido. 

1. Objetivo geral da pesquisa: desenvolver um produto educacional na forma de um Material Didático.

2.  Em  sua  participação  na  pesquisa,  o  aluno  participará  de  aulas  teóricas  e  práticas  e  responderá  a
questionários. Com relação aos demais procedimentos mencionados acima, os mesmos serão previamente
agendados  e  realizados  na  escola  em horário  oposto  ao  das  aulas  regulares.  A  pessoa que  realizará  a
entrevista, aplicará os questionários e os demais procedimentos é o(a) pesquisador(a) (Farley de Oliveira
Xavier), mestrando(a) do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal de
Rondônia – Campus de Ji-Paraná.

3.  Direitos como participante: o(a) aluno(a) matriculado sob sua responsabilidade será esclarecido(a) sobre a
pesquisa em quaisquer aspectos que desejar. Além disso, tem liberdade para recusar-se a participar ou retirar
seu consentimento a qualquer momento. A participação do aluno é voluntária, portanto não obrigatória, e a
recusa em participar não acarretará em qualquer penalidade. Caso aceite que o(a) aluno(a) matriculado sob
sua  responsabilidade  participe  da  pesquisa  vocês  receberão  uma  cópia  de  igual  teor  desse  Termo  de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
4.  Benefícios  e  riscos:  A realização  deste  estudo poderá trazer  como benefício  uma produção teórica e
prática sobre o ensino de física, com a disponibilização gratuita de um software e um Manual didático para
desenvolvimento de projetos de física, robótica e internet das coisas. O risco que porventura o(a) aluno(a)
poderá  ter  é  o  de  se  sentir  constrangido(a)  ao  responder  os  questionários.  O(A)  pesquisador(a)  se
compromete  a  manter  ampla  e  completa  discrição,  além  do  total  anonimato  dos  voluntários  (sujeitos
participantes) da pesquisa como medida para amenizar esses riscos. Assim, o(a) pesquisador(a) irá tratar a
sua  identidade  com  padrões  profissionais  de  segredo  ao  utilizar  os  dados  coletados  na  pesquisa  para
produção  de  uma  dissertação  de  mestrado,  bem  como para  a  produção  de  um  produto  educacional  e
publicação de artigos técnicos e científicos resultantes da pesquisa.
5. Esse projeto de pesquisa foi aprovado e qualificado no Departamento de Física da Universidade Federal
de Rondônia – UNIR, Polo de Ji-paraná, no âmbito do Programa do Mestrado Profissional em Ensino de
Física – MNPEF, sob orientação do Prof. Dr. João Batista Diniz
Qualquer  dúvida a  respeito da pesquisa,  entrar  em contato  com o(a)  pesquisador(a)  (Farley  de Oliveira
Xavier por email foxxavier17@gmail.com  ou por telefone 69 99966-5917.
Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento livre, de modo que permita sua participação nesta
pesquisa. Agradecemos por sua participação e colaboração.

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável

TERMO DE CONSENTIMENTO COM AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
 Declaro que fui  informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa  e que recebi  de forma clara  e
objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto, e que será garantido o sigilo quanto ao meu nome e aos
meus  dados  pessoais.  Eu compreendo que neste  estudo serão  realizadas  atividades  práticas  e  aplicados
questionários, sendo que fui informado (a) que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 
Autorizo a utilização de eventuais registros de imagens do aluno no curso para fins de inclusão no
acervo da escola e apresentação acadêmica do trabalho produzido.

     Assinatura do Responsável Legal por extenso:____________________________________________.

Presidente Médici-RO, Data: ____ de outubro de 2019.
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