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Introdução 

 
Este guia foi desenvolvido como uma ferramenta e instrumento europeu de ensino e formação, 

prático e pronto a usar para apoiar a construção de robôs. Os professores de informática precisam de 

expandir os seus conhecimentos em engenharia e ciência e aumentar a consciência do papel 

desempenhado pela robótica na educação STEM. Para muitos estudantes, a robótica é um domínio que 

aumenta o interesse na aprendizagem e oferece uma perspetiva de futuro muito atrativa. Um guia para 

professores neste domínio, pode melhorar o seu desenvolvimento profissional e dar os exemplos 

interessantes das noções que ensinam na disciplina de Informática. 

Um guia necessário para que os professores de informática possam abordar a robótica deve 

conter uma visão geral de vários elementos-chave que se encontram na mesma. A partir desta ideia, o 

conteúdo de um guia deve ter os temas centrais de que necessitam para se iniciarem na robótica: 

- Matemática - o papel da álgebra e da geometria na descrição de braços robóticos, robôs móveis, e 

outras plataformas robóticas; 

- Física - dá conhecimentos de base em energia, circuitos elétricos, mecânica, ciência dos materiais e 

outros tópicos chave para a robótica; 

- Informática e Programação - saber quais são as linguagens e ambientes de programação necessários 

para a programação de robôs; 

- Design e Tecnologia - Os temas que podem impulsionar o lado prático da engenharia incluem a 

conceção de produtos, comunicação gráfica, estudos tecnológicos, e fabrico; 

- Outras disciplinas ou campo de aplicações para robôs - tais como bioengenharia, eletrónica, 

mecatrónica e engenharia mecânica. 

Um guia que contenha todos os tópicos apresentados ofereceria uma perspetiva inovadora e 

nova para abordar as noções teóricas estudadas no currículo escolar, transformando a abordagem 

clássica numa educação do tipo STEM.
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Regras de segurança 

Notas gerais sobre as regras de segurança para a utilização da corrente 
elétrica 

         A corrente elétrica tem uma ação complexa e característica em todos os componentes do corpo 

humano, produzindo graves perturbações internas (os chamados choques elétricos) ou lesões externas 

(queimaduras elétricas, eletrochoques e sinais elétricos). Os acidentes elétricos ocorrem devido às 

seguintes causas: 

● a utilização de corrente elétrica em tensões superiores às estabelecidas nas normas de 

engenharia de segurança; 

● tocar em condutores vivos não isolados ou insuficientemente isolados. 

A fim de evitar tais acidentes, os condutores devem estar perfeitamente isolados, e a sua posição deve 

excluir a possibilidade de se tocarem. A fim de evitar acidentes por eletrocussão através do contacto 

com as ferramentas com que estão a ser trabalhadas, devem ter pegas feitas de material isolante 

elétrico. As partes vivas devem ser protegidas por invólucros, impedindo assim que sejam tocadas. O 

invólucro ou vedação deve ser realizado com redes metálicas ou placas perfuradas de resistência 

metálica suficiente e fixadas de forma segura. 

Contacto direto com certas partes metálicas de instalações que tenham ficado sob tensão 

acidentalmente; 

A fim de evitar tal acidente, o equipamento com ligação à terra ou com ligação à terra (por exemplo, 

máquinas-ferramentas) deve ser ligado à terra ou aterrado de acordo com os regulamentos de 

segurança elétrica. Periodicamente o sistema de ligação à terra deve ser verificado, e o trabalho 

realizado por especialistas autorizados; penetração de corrente de alta tensão em instalações de baixa 

tensão.  

Como medidas de proteção neste caso, é necessário utilizar fusíveis calibrados ou disjuntores 

automáticos e proibir a utilização de fios grossos, pregos, etc., em vez de fusíveis calibrados; os sinais 

de aviso devem ser afixados perto das instalações de alta tensão e os locais em questão devem ser 

vedados, e os alunos que visitam as empresas devem estar sob a supervisão rigorosa dos professores 

e do delegado da empresa; o fornecimento de aparelhos elétricos portáteis a partir da rede elétrica em 

salas húmidas ou em salas com gás, pó, etc., e o fornecimento de aparelhos elétricos portáteis deve ser 

feito com as baixas tensões previstas nas normas de segurança elétrica. Além disso, toda a instalação 

elétrica e os aparelhos em questão devem ser verificados regularmente por pessoal qualificado. 
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As estações de amplificação, aparelhos elétricos e máquinas devem ser instaladas apenas em locais 

secos e limpos; o seu fornecimento, através de modificações temporárias, a partir do quadro elétrico é 

proibido. É proibida a utilização de máquinas e equipamentos com uma potência superior à suportada 

pela rede elétrica. 

         Todas as instalações elétricas em toda a escola em locais de trabalho perigosos, onde os 

alunos e o pessoal escolar possam entrar em contacto com elas, devem dispor de isolamentos e guardas 

regulamentares, bem como dos respetivos sinais de aviso (específicos para as instalações e para o local 

de trabalho). 

         As salas e as instalações escolares onde se situam instalações elétricas, geradores, 

transformadores, acumuladores, etc., devem ser dotadas de cartazes sugestivos, cartazes e instruções 

sobre segurança elétrica. 

         Em caso de eletrocussão, devem ser tomadas medidas de primeiros socorros de acordo 

com o estado da pessoa ferida, como se segue: 

● desligando rapidamente a vítima do acidente do fornecimento de energia elétrica através da 

interrupção do circuito em questão, respeitando todas as disposições das regras em vigor, 

porque se a vítima do acidente for tocada por uma pessoa antes de ser desligada do 

fornecimento de energia elétrica, poderá ser eletrocutada; 

● o ajudante deve utilizar objetos feitos de materiais secos e pouco condutores de eletricidade 

(tecido, cordas, varas, luvas, tapetes e botas de borracha, etc.) e, no caso de instalações de alta 

tensão, devem ser utilizadas luvas e botas de borracha electro isolantes; os condutores que 

tenham caído à terra devem ser removidos com um poste de madeira seca e quebrados ao 

atingi-los à distância com objetos pouco condutores de eletricidade; 

● se a vítima estiver inconsciente, deve ser chamado imediatamente um médico ou "Resgate"; até 

à sua chegada, a vítima deve deitar-se numa posição confortável e silenciosa, a sua roupa deve 

ser retirada para facilitar a respiração, e a vítima deve receber um cheiro de solução de 

amoníaco; se a vítima tiver parado de respirar ou estiver a respirar de forma anormal, lenta ou 

convulsiva, deve ser dada imediatamente uma respiração artificial. 

Ao ressuscitar a vítima, cada segundo é precioso. Se a energia for retirada e a respiração artificial for 

iniciada imediatamente após a eletrocussão, a reanimação é muitas vezes bem-sucedida. É por isso que 

os primeiros socorros devem ser dados sem demora, mesmo no local do acidente. 
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Antes de iniciar as experiências 

 

As experiências utilizando corrente elétrica em tensões que possam ser perigosas devem ser 

realizadas apenas pelo professor especializado, possivelmente assistido por um assistente de 

laboratório que esteja familiarizado com o trabalho de laboratório e com as regras de segurança no 

trabalho: 

● o plano para a realização das experiências será estabelecido com antecedência e o pessoal 

será formado previamente; 

● todos os objetos desnecessários devem ser removidos do sítio experimental; 

● o chão em redor do local onde as experiências são realizadas deve estar seco ou coberto com 

um tapete isolante; 

● a mesa de trabalho deve ser suficientemente grande para permitir que todo o aparelho seja 

colocado em boas condições; 

● a fonte de alimentação deve ser de um painel com fusíveis calibrados ou disjuntores 

automáticos; se for utilizada uma tomada, esta deve ser verificada previamente e fixada por 

fusíveis; 

● as partes metálicas dos aparelhos que possam acidentalmente ficar sob tensão devem ser 

ligadas à terra; 

● as ligações entre os componentes do conjunto devem ser feitas por meio de cordas 

perfeitamente isoladas, em bom estado e adequadas às tensões utilizadas na experiência em 

questão; 

● As ferramentas de trabalho (chave de fendas, alicate, etc.) devem ser equipadas com cabos 

isolantes resistentes às tensões presentes na instalação; 

● devem ser inseridos dispositivos de medição nos circuitos para verificar a tensão e a corrente; 

● a instalação ou qualquer modificação da instalação existente e a inserção ou remoção de 

instrumentos de medição do circuito deve ser efetuada com todo o aparelho de energizado; 

● antes de ligar a instalação à fonte de alimentação, deve ser feita uma verificação geral final do 

aparelho, das ligações, do isolamento, etc.; 

● um interruptor especial na instalação deve de preferência ser utilizado para a alimentação 

elétrica; deve ser possível desligar facilmente a instalação através de uma única operação; 

● Se se trabalhar com tensões perigosas, deve ser colocado um sinal de aviso sobre o perigo de 

eletrocussão na bancada de trabalho num local visível e os alunos devem ser impedidos de se 
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aproximarem. 

 

Durante a realização das experiências: 

● nenhum outro objeto para além dos componentes do conjunto deve estar localizado na mesa 

de trabalho que possa acidentalmente puxar as ligações do conjunto ou fazer contacto com 

peças sob tensão; 

● os que realizam as experiências devem usar vestuário adequado (roupa de ajuste apertado, 

mangas bem apertadas), de preferência casacos de laboratório; 

● é proibido deixar ou deixar a montagem da voltagem sem supervisão; 

● recomenda-se que, quando a instalação estiver em funcionamento, todas as operações sejam 

realizadas com uma mão; 

● durante o funcionamento da instalação, é proibido tocar em peças não isoladas (mudar as 

ligações, tocar em lâmpadas, interpor dispositivos de medição); 

● A fim de evitar acidentes após a conclusão das experiências, a instalação deve ser desligada 

da alimentação elétrica; qualquer trabalho na instalação elétrica deve ser realizado por um 

eletricista autorizado e o trabalho deve ser definitivo. 
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Introdução à robótica 

 

O que é a robótica? 

 

 

O campo da robótica evoluiu ao longo de várias centenas de anos, sem referência à palavra 

robô até ao início do século XX [1]. A palavra "robô" tem uma origem literária: a peça "Rossum 's 

Universal Robots" (RUR) do escritor checo Karel Čapek. Nesta peça, autómatos semelhantes aos 

humanos, postos em funcionamento pelos humanos, acabam por se rebelar contra eles. A palavra "robô" 

provém da língua eslava: "robota" significa trabalho árduo forçado [2]. 

A literatura antiga está repleta de referências a seres humanos artificiais. As estátuas em 

movimento foram inicialmente documentadas por sacerdotes de Ammon por volta de 1100 a.C. no antigo 

Egipto [3]. 

O inventor grego Philon of Byzantium, que morreu por volta de 220 a.C., era conhecido como 

Mechanicus devido à sua impressionante habilidade em engenharia. O seu livro "Compendium of 

Mechanics" tem uma descrição de um robô feminino. O robô podia misturar água e vinho para fazer uma 

bebida quando um copo era colocado numa das suas mãos. [3]. 
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Figura 1 A criada automática de Philon of Byzantium. Foto : Augusta Stylianou Artista da exposição "Ancient Greek 

Technology" no Centro Evagoras & Kathleen Lanitis em Carob Mill Limassol - Réplicas e Reconstruções do Prof . Kostas 

Kotsanas e os seus alunos[4] 

 

O robô de Leonardo, ou cavaleiro mecânico de Leonardo, foi um autômato humanoide 

concebido e possivelmente construído por Leonardo da Vinci por volta do ano de 1495[5]. Todo o sistema 

robótico era operado por uma série de roldanas e cabos. Outra invenção de Leonardo foi um Leão 

apresentado como um presente ao Rei Francisco I de França em 1515. O leão podia andar sozinho, e 

podia apresentar os ramos de lírios e flores do seu peito quando parados. Foi recriado em 2009[3]. 

 

Figura 2 Reconstrução e esboço do cavaleiro mecânico de Leonardo [6] 

 

Joseph Jacquard (1752-1834) em 1801 inventou um tear que usava uma série de cartões 

perfurados para controlar a repetição de padrões usados para tecer panos e tapetes. O sistema de 

cartões de Jacquard foi mais tarde adaptado por Charles Babbage no início do século XIX na Grã-

Bretanha para criar uma calculadora automática, cujos princípios levaram mais tarde ao 

desenvolvimento de computadores e programação de computadores. 

 A robótica é a intersecção da ciência, engenharia e tecnologia que produz máquinas, chamadas 

robôs, que substituem (ou replicam) as ações humanas [7]. 

 

 



 
 
 

12 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

Desenvolvimento de robôs 

Após a Segunda Guerra Mundial, o objetivo é automatizar a manipulação de materiais 

radioativos. Assim, em 1947, um manipulador operado eletricamente para a manipulação de materiais 

radioativos foi implementado em laboratórios nucleares em França e mais tarde nos Estados Unidos [8]. 

Mais tarde, em 1948, o manipulador telecomandado foi desenvolvido através de um sistema de 

telecomunicações[9]. Em 1954, George Devol concebeu um manipulador programável. Em 1956 

solicitou uma patente nos EUA, e em 1961 recebeu a patente número 2988237. Também em 1956, 

Devol conheceu Joseph Engelberger, forjando uma estreita amizade entre os dois, que resultou na 

fundação da Unimation Inc. [9].  O primeiro robô, UNIMATE, foi produzido pela Unimation em 1961. Este 

robô hidráulico é instalado na General Motors para ajudar no processo de fundição sob pressão.  

 

 

Figura 3 O braço mecânico Unimate[10] 

 

Os robôs só recentemente tinham aparecido e havia pouco interesse do mercado neles. Os 

japoneses foram dos primeiros a interessar-se por este campo relativamente jovem. Em 1967 J. 

Engelberger é convidado a ir a Tóquio para dar várias palestras sobre o robô Unimate. Um pouco mais 

tarde, em 1968, a empresa General Motors pôs em funcionamento a primeira linha robótica para 

automóveis "Vega" de soldadura por pontos em Lordtown. Esta linha compreendia 32 robôs. No mesmo 

ano, a Kavasaky Heavy Industries, compra a licença à Unimmation Inc, e um ano mais tarde instala os 

primeiros robôs na Nissan Motors. Isto marca o tempo em que os robôs começam a ser cada vez mais 

utilizados na automatização dos processos de fabrico, ajudando a aumentar a produtividade laboral [8]. 
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Em 1971 é fundada a Associação de Robôs Industriais do Japão (AJIR) e também neste ano o 

Braço de Stanford é desenvolvido na Universidade de Stanford pelo Professor Viktor Scheinman. Dois 

anos mais tarde, a linguagem de programação, WAVE, para robôs é desenvolvida em Stanford. 

Em 1974, a corporação Cincinnati Milacron introduz o robô controlado por computador. Chama-

se "A Ferramenta do Amanhã (T3)". A empresa sueca ASEA produz o primeiro robô industrial movido a 

eletricidade, IRB 6, em 1974, e o robô industrial IRB 60, em 1975.  

 

 

Figura 4 A ASEA IRb 6[11] 

 

Também em 1975, é fundado o Instituto Americano de Robótica (IRA). Desde 1977, todos os 

robôs ASEA têm sido controlados por microcomputadores. Um ano mais tarde, a Unimation introduz o 

robô PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly), com base num desenho da General 

Motors. 
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Figura 5 Máquina universal programável para montagem (PUMA) 200[12] 

 

Em 1979 o robô SCARA (Selective Compliance Arm for Robotic Assembly) foi desenvolvido pelo 

Professor Makino da Universidade Yamanashi no Japão. Em 1982 a Fanuc e a General Motors do Japão 

criaram a GM Fanuc para vender robôs na América do Norte. Em 1983, foi fundada a empresa americana 

ADEPT, que introduziu motores de "transmissão direta", motores que não requerem transmissão 

mecânica adicional para transmitir movimento [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Um dos primeiros protótipos do robô SCARA, concebido pelo Professor Hiroshi Makino Picture disponível via 

licença: CC BY 4.0. 
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 Em 1986, o robô subaquático Jason Jr. explora os destroços do Titanic, encontrados um ano 

antes pelo Dr. Robert Barnard [9]. 

 

Figura 7 Jason Junior, um pequeno Veículo Operado Remotamente (ROV) explorando o suporte do Titanic [13] 

Robôs na indústria 

 

Os robôs de fábrica assumiram responsabilidades máximas que requerem um grau extra de 

precisão, velocidade elevada e paciência. A produção de robôs tem vindo a acelerar o processo de 

fabrico. Na fábrica da Fanuc no Japão, por exemplo, os robôs das instalações de fabrico fabricam robôs 

colegas abaixo da supervisão de 4 pessoas em cada turno. Na Holanda, a Philips, uma fábrica que 

produz máquinas de barbear elétricas, emprega mais robôs do que pessoas humanas através de meios 

de uma proporção de aproximadamente 14 para 1. Outro exemplo, o produtor digital, Canon, começou 

a reduzir a necessidade de intervenção humana em muitas das suas fábricas em 2013[14]. 

Colheita, embalagem e palatização 

A colheita, embalagem e palatização são tarefas que precisam de ser realizadas. com precisão 

A realização manual destas tarefas pode ser trabalhosa, trabalhosa e demorada. Neste tipo de 

aplicações os robôs são amplamente utilizados na indústria e o termo genérico para estes robôs são 

robôs paleteadores. 

A utilização de robôs industriais na Picking, embalagem e palatização implica a transferência de 

material, carga e descarga das máquinas, paletes e outros sistemas de armazenamento. Ao executar 

tarefas de transferência de material, os robôs movem materiais ou partes de uma máquina de um ponto 
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para o outro. A maioria destas tarefas é comparativamente fácil e requer apenas que os robôs da fábrica 

recolham peças de máquinas de um único transportador e as coloque num transportador diferente [14].  

 

 

Figura 8 Robôs paleteadores [15] 

 

Soldadura 

 

Uma das tarefas mais comuns e difíceis numa instalação de produção é a soldadura e a 

soldadura. Estima-se que cerca de 29% dos robots utilizados no fabrico são soldadores [16]. 

Os robôs de soldadura oferecem eficiência, alcance, velocidade, capacidade de carga e 

desempenho melhorado para soldar peças de todas as formas e tamanhos; e suportam uma vasta gama 

de funções inteligentes, tais como visão robótica pronta a usar, e prevenção de colisões [16]. 

A soldadura é o processo utilizado na montagem não destacável; este processo é amplamente 

utilizado. Os soldadores operam num ambiente altamente tóxico e, portanto, a integração de robôs em 

operações de soldadura tem várias vantagens, nomeadamente: 

● facilitar o trabalho dos soldadores, poupando-os do ambiente desfavorável (calor, fumos 

tóxicos, radiação emitida por este processo) 

● operações de soldadura melhoradas (costuras homogéneas, soldaduras executadas 

com maior precisão) 
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Figura 9 Robô ABB a executar uma operação de soldadura [16] 

 

Montagem e Inspeção 

A outra utilização de robôs de fabrico dentro do sistema de fabrico é a montagem e inspeção. A 

utilização de robôs de unidade de fabrico dentro da linha de reunião está projetada para ser mais 

elevada. Como o equipamento pode ser programado, o método principal na linha de montagem é alargar 

tipos únicos de um produto em lotes, ao mesmo tempo que se modifica o software robótico após cada 

lote [14]. 

 

 

Figura 10 Robôs de montagem numa fábrica de automóveis [17] 
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Os robôs de montagem são utilizados em processos industriais e têm a possibilidade de 

expandir a produção na indústria transformadora. Os robôs de linha de montagem podem melhorar 

significativamente a velocidade e a consistência da produção. Também poupam os trabalhadores do 

tedioso e aborrecido trabalho da linha de montagem. 

As ferramentas na extremidade do braço podem ser personalizadas para cada robô de 

montagem para satisfazer as necessidades de fabrico. Opções adicionais como a visão robótica também 

podem ser integradas para melhorar a eficiência e precisão do alinhamento ou da marcação de 

classificação das peças. 

 

Figura 11 Assembleia da Placa de Circuito FANUC SR-3iA[18] 

 

Os robôs podem ser utilizados na inspeção industrial porque podem atingir pequenos espaços, 

locais perigosos ou locais com atmosfera perigosa. Por exemplo, o robô EXR-2 da Energy Robotics pode 

operar em ambientes potencialmente explosivos que requerem a certificação ATEX/IECEx Zona 1. 

Captura dados de alta qualidade através de inspeção audiovisual avançada, deteção de padrões de 

calor e deteção precoce de fugas de gás [19]. 

 

 

Figura 12 Robô de inspecção RXR-2 
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Pintura 

A pintura é um dos processos que contribuem para o acabamento de superfícies e está presente 

em muitos ramos da indústria, mas especialmente na indústria da construção de máquinas. As condições 

de trabalho dos pintores são duras, devido às posições de trabalho difíceis e aos movimentos 

necessários para obter um revestimento da mais alta qualidade. O ambiente também não é favorável. 

Por conseguinte, as seguintes vantagens são destacadas nas operações de pintura robotizada. 

● facilitar a ação dos pintores, reduzindo o seu esforço e protegendo-os do ambiente tóxico e 

mesmo explosivo  

● melhorar as operações de pintura, depositando uma camada uniforme de tinta sobre toda a 

superfície desejada, reduzindo assim a necessidade de correções posteriores 

● conseguir uma certa poupança de tinta, o que pode reduzir o volume de tinta desperdiçado em 

oficinas ou salas de pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Aplicações de robôs na pintura [20] 

Robôs à nossa volta 

Robôs médicos 

 

A capacidade dos robôs para operar com alta precisão deu à indústria médica a esperança de 

que um dia os robôs serão utilizados na sala de operações. Não só os robôs são capazes de uma 

precisão muito maior do que um humano, como também não são suscetíveis a fatores humanos, tais 

como tremores e espirros, que são indesejados na sala de operações. 

Outra vantagem dos robôs na medicina é a capacidade de realizar cirurgias com incisões muito 

pequenas, resultando em um mínimo de tecido cicatrizado e tempos de recuperação drasticamente 
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reduzidos. A popularidade destes procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos (MISP) permitiu que 

os robôs fossem incorporados na cirurgia endoscópica. 

Os sistemas cirúrgicos robóticos permitem aos médicos sentarem-se numa consola, operando 

a câmara e os instrumentos cirúrgicos movendo joysticks, semelhantes aos utilizados nos jogos de 

vídeo. Utilizando o mesmo robô telecomandado, a cirurgia foi alargada à cirurgia cardíaca.  

 

Figura 14 Robodoc robô cirúrgico [21] 

 

 

 

O robô humanoide 

 

Como o título implica, os robôs humanoides são robôs que podem realizar a grande maioria dos 

movimentos humanos, adaptar-se a ambientes complicados e executar missões humanoides devido à 

sua forma corporal semelhante à humana. O Japão é o líder na investigação de robôs humanoides, a 

menos que antes dos anos 2000, e agora estão a ser intensamente estudados em quase todas as partes 

do mundo. O mais antigo humanoide academicamente declarado é o WABOT-1 (WAseda roBOT-1) de 

Kato furioso na Universidade de Waseda, Japão. O humanoide é generoso no caminhar, no 

reconhecimento e na manipulação de coisas. A marcha era "quase estática", ou seja, um movimento de 

marcha constante que preserva consistentemente o todo, todo o centro de gravidade dentro do polígono 

de suporte formado como um contorno exterior do(s) pé(s) que toca(m) o solo. Embora só pudesse 

realizar movimentos sem pressa, é fascinante que um robô humanoide de tal acabamento já tivesse sido 

desenvolvido há mais de 40 anos.   
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Figura 15 Robô ASIMO Humanoide 

 

 

Dois brinquedos robóticos bem apreciados chegaram ao mercado em 1998. O "Furby" foi 

oferecido pela primeira vez pela Tiger Electronics, e subiu imediatamente ao topo do mercado de 

brinquedos de Natal em 1998.  

O Furby empregou uma série de sensores, incluindo som, para responder ao seu ambiente. 

Pode dizer mais de 800 palavras em inglês e muitas mais na sua própria língua "Furbish". Lego introduziu 

a sua linha de brinquedos robóticos, Lego MINDSTORMS, no mesmo ano. Devido à sua importância na 

educação dos estudantes sobre a utilização de sensores e atuadores para programar robôs, estes 

brinquedos mutáveis rapidamente ganharam o seu lugar em programas de instrução. Em 1999, a Sony 

introduziu um robô de estimação com o nome de AIBO. 

 A Honda começou a trabalhar em projetos de investigação para criar robôs que pudessem 

comunicar com as pessoas em 1986. Nomearam os seus robôs humanoides ASIMO e P3 em 2000, e a 

ASIMO tocou à campainha na Bolsa de Nova Iorque em 2002 para assinalar o 25º aniversário da Honda 

na NYSE. Os robôs têm sido utilizados em numerosos cenários em Hollywood de forma consistente ao 

longo dos anos [1]. 

 

Robôs de serviço 

 

Os robôs de serviço são máquinas que tornam a vida quotidiana mais fácil e realizam serviços. 

Operando de forma semi ou totalmente automática, cuidam do bem-estar das pessoas. É feita uma 

distinção entre robôs de serviço privados e robôs de serviço profissionais. Todos os tipos de robôs 

tecnicamente sofisticados são utilizados em todo o mundo. Estes consistem principalmente em 
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aspiradores de pó, esfregão de chão e cortadores de relva domésticos. Os robôs humanoides, que, por 

exemplo, já são utilizados rotineiramente no sector da saúde, estão agora a ser utilizados numa vasta 

gama de indústrias [22]. 

Os robôs de serviço profissional concebidos para interagir com os clientes são conhecidos como 

robôs de serviço ao cliente. Tanto as versões humanoides como não humanoides destes robôs 

automatizam muitas das atividades mais fundamentais de atendimento ao cliente. O seu valor provém 

da poupança de mão-de-obra, eficiência e tempo de funcionamento. 

A maioria dos robôs de serviço ao cliente são empregados para ajudar os clientes a localizar 

um item ou a completar um trabalho. São utilizados no sector hoteleiro, bem como no sector retalhista 

para orientar os clientes em torno de uma loja. Os robôs que prestam serviço ao cliente podem ser vistos 

em bancos, lojas, centros de entretenimento familiar, e outros estabelecimentos. 

 

 

 

Figura 16 Robô de serviço ao cliente [23] 

 

 

 

Os robôs agrícolas serão cada vez mais utilizados em todas as facetas do trabalho agrícola à medida 

que a procura aumenta. Estes robôs de serviço irão colher colheitas, plantar sementes, podar plantas e 

árvores existentes, e pulverizar para controlar as ervas daninhas utilizando sensores de ponta. 
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Figura 17 Robô agrícola [24] 

 

Embora historicamente intensiva em mão-de-obra e com pouca ou nenhuma automatização, a 

indústria da construção está a começar a sofrer alterações significativas. A construção robótica está 

ainda a dar os seus primeiros passos. A impressão 3D de edifícios maciços utilizando um braço robótico 

e processos de fabrico de aditivos são duas novas aplicações para robôs de construção. 

 

Figura 18 Robôs de construção [24] 
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Impressão em 3D 

 

 

Introdução 

A impressão em 3D ou o fabrico de aditivos, cria objetos físicos a partir de uma representação 

geométrica por adição sucessiva de materiais [18]. A impressão 3D está a emergir como uma tecnologia 

capacitante para uma vasta gama de novas aplicações. A fabricação de aditivos (AM), vulgarmente 

conhecida como impressão 3D, pode ser definida como o "processo de união de materiais para fazer 

peças a partir de dados de modelos 3D, geralmente camada sobre camada, em oposição às 

metodologias de fabricação subtrativa e de fabricação formativa" na norma da Organização Internacional 

de Normalização (ISO)/Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) 52900:2015[19]. 

Existem três grandes tipos de tecnologia de impressão 3D: sinterização, fusão e estere litografia. 

● A sinterização, também chamada "fritagem", é o processo de formar uma massa sólida de 

material através do calor e da pressão, sem derreter até ao ponto de liquefação. Este processo 

envolve os átomos em materiais que se difundem através dos limites das partículas e que se 

fundem numa só peça. A sinterização ocorre naturalmente em depósitos minerais e é utilizada 

como processo de fabrico de materiais, incluindo cerâmicas, metais e plásticos [20]. 

● Os métodos de fusão da impressão 3D incluem a fusão do leito do pó, a fusão do feixe de 

eletrões e a deposição direta de energia, estes utilizam lasers, arcos elétricos ou feixes de 

eletrões para imprimir objetos através da fusão dos materiais a altas temperaturas [21]. 

● A estere litografia pertence a uma família de tecnologias de fabrico de aditivos conhecida como 

foto polimerização em cuba, vulgarmente conhecida como impressão 3D em resina. Estas 

máquinas são todas construídas em torno do mesmo princípio, utilizando uma fonte de luz - um 

laser ou projetor - para curar resina líquida em plástico endurecido[22]. 

Tipos de impressão em 3D 

A impressão 3D, também conhecida como fabricação de aditivos, os processos foram 

categorizados em sete grupos pela ISO/ASTM 52900 fabricação de aditivos - princípios gerais - 

terminologia. Todas as formas de impressão em 3D enquadram-se num dos seguintes tipos [23]: 

● Binder Jetting 

  

 MECHANICS  PHISICS 

 TECHNOLOGY  CHEMISTRY 
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● Deposição direta de energia 

● Extrusão de material 

● Jacto de material 

● Fusão em leito de pó 

● Laminação de chapa 

● Polimerização do IVA 

 

Binder Jacto 

 

A técnica de jato de ligante (BJ) consiste numa cabeça de impressão que pulveriza 

seletivamente um ligante em camadas sucessivas de pó (Gebhardt et al., 2019; Mostafaei et al., 2021). 

Primeiro, uma camada de pó é colocada sobre uma plataforma de construção criando o "leito de pó", 

sobre o qual uma cabeça de impressão de jato de tinta multinozle jorra seletivamente uma solução de 

ligante na forma de cada camada de impressão. Depois, uma outra camada de pó é colocada e uma 

camada subsequente de aglutinante é lançada sobre ela [24]. O jato de ligante foi inventado e 

patenteado pela primeira vez em 1989 pela Sachs no Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
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Num processo de jato de ligante, gotículas de ligante que fluem de uma cabeça de impressão 

ligam seletivamente áreas de camadas sequenciais de pó para progressivamente construir um 

componente de geometria definida. Em vez de aplicar tinta a uma folha de papel para criar um desenho 

bidimensional, os processos de impressão aglutinante em 3D funcionam numa abordagem 

tridimensional de camada de pó, ligando seletiva e precisamente camadas individuais de pó para criar 

um produto tridimensional[25]. 

 

A impressora DM P2500 da Digital Metal emprega uma tecnologia de alta precisão de jato de 

ligante de metal, permitindo uma maior precisão e uma maior resolução. A máquina tem um volume de 

construção (não escalonado) de 203 x 180 x 69 mm, é possível encaixar várias peças numa única 

plataforma de construção - sem necessidade de estruturas de suporte. Os restos de pó são também 

quase 100% reutilizáveis, o que reduz significativamente os resíduos. Como a máquina funciona à 

temperatura ambiente, os casos de empenamento e retração durante o processo de impressão são 

bastante raros, o que leva a uma menor taxa de sucata[26]. 

 

Depósito de Energia Dirigido 

A deposição dirigida de energia (DED) permite a criação de objetos através da fusão do material 

(mais frequentemente utilizado para metais como titânio, alumínio, aço inoxidável ou cobre) em pó ou 

como um fio com uma fonte de energia focalizada, uma vez que é depositado por um bocal numa 

superfície [27]. 
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As máquinas DED utilizam tipicamente um bocal que é montado num braço de múltiplos eixos que se 

pode mover em múltiplas direções, permitindo uma deposição variável. O processo é tipicamente 

realizado dentro de uma câmara controlada com níveis reduzidos de oxigênio. Com sistemas baseados 

em feixes de eletrões, o processo é realizado em vácuo, enquanto os sistemas baseados em laser 

utilizam uma câmara totalmente inerte quando trabalham com metais reativos. É também possível utilizar 

um gás de proteção para cobrir a peça e evitar a contaminação durante a impressão 3D do metal. O 

DED utiliza uma fonte de calor para derreter um pó ou fio à medida que este é depositado na superfície 

de um objeto. Enquanto o pó proporciona maior precisão na deposição, o fio é mais eficiente no que diz 

respeito à utilização do material. O material é adicionado camada por camada e solidifica a partir da 

mistura de fusão para criar novas características. As camadas são tipicamente de 0,25mm a 0,5mm de 

espessura. Os tempos de arrefecimento dos materiais são muito rápidos a cerca de 1000-5000 °C por 

segundo. O tempo de arrefecimento afeta a estrutura final do grão, embora a sobreposição no material 

possa causar uma refundição, o que cria uma microestrutura uniforme mas alternada[28]. 

 

 

 

O BeAM Magic 2.0 é uma máquina de pó AM soprado. 
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Extrusão de material 

A tecnologia de impressão de Extrusão de Material 3D utiliza um filamento contínuo de um 

material termoplástico como material de base. O filamento é alimentado a partir de uma bobina, através 

de uma cabeça de extrusão móvel aquecida, muitas vezes abreviada como uma extrusora. O material 

fundido é forçado a sair do bocal da extrusora e é depositado primeiro numa plataforma de impressão 

3D, que pode ser aquecida para uma aderência extra. Uma vez terminada a primeira camada, a 

extrusora e a plataforma são separadas num passo, e a segunda camada pode então ser depositada 

diretamente na peça em crescimento. A cabeça da extrusora é movida sob controlo informático. São 

necessários pelo menos três eixos para que a extrusora se movimente nas arquiteturas cartesianas, 

mas os sistemas polares e delta estão também a tornar-se cada vez mais populares. Uma camada é 

depositada em cima de uma camada anterior até que a fabricação do objeto esteja completa. A extrusão 

de material é conhecida como Fabrico de Filamento Fundido (FFF) e é um dos processos mais populares 

para a impressão 3D de grau hobbyist-grade[29]. 

 

As vantagens do processo de extrusão de material incluem a utilização de plástico ABS 

prontamente disponível, que pode produzir modelos com boas propriedades estruturais, próximos de um 

modelo de produção final. 

O processo de Extrusão de Material utiliza polímeros e plásticos. Polímeros: ABS, Nylon, PLA. 
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O ABS para Acrilonitrilo Butadieno Estireno é um polímero termoplástico bastante comum na indústria. 

É conhecido principalmente pela sua boa resistência ao impacto das baixas temperaturas e pela criação 

de peças leves. O ABS é um material de baixo custo, ótimo para a impressão de peças resistentes e 

duráveis que podem resistir a temperaturas elevadas. 

O ácido polilático, vulgarmente conhecido como PLA, é um dos materiais mais populares utilizados na 

impressão 3D de secretária. É o filamento padrão de escolha para a maioria das impressoras 3D 

baseadas em extrusão porque pode ser impresso a uma baixa temperatura e não requer uma cama 

aquecida. 
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Jato de material 

A jato de material cria objetos num método semelhante ao de uma impressora a jato de tinta 

bidimensional. O material é jato numa plataforma de construção utilizando uma abordagem contínua ou 

Drop on Demand (DOD). O material é jato sobre a superfície de construção ou plataforma, onde solidifica 

e o modelo é construído camada a camada. O material é depositado de um bico que se desloca 

horizontalmente através da plataforma construída [30]. 

Estes são os principais passos no processo de impressão MJ 3D[31]: 

I. Primeiro, a resina líquida é aquecida a 30 - 60oC para atingir uma viscosidade ótima para a 

impressão. 

II. Depois, a cabeça de impressão sobrevoa a plataforma de construção e centenas de pequenas 

gotas de foto polímero são lançadas/depositadas para os locais desejados. 

III. Uma fonte de luz UV que é ligada à cabeça de impressão cura o material depositado, 

solidificando-o e criando a primeira camada da peça. 

IV. Após a camada estar completa, a plataforma de construção move-se para baixo uma altura de 

camada e o processo repete-se até a parte inteira estar completa. 

Com o Jato de Material, o material líquido é solidificado através de um processo chamado foto 

polimerização. 
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Fusão em leito de pó 

Todas as tecnologias que fazem parte da família da Fusão em Pó (PBF) utilizam uma plataforma 

de construção contendo material em pó para fabricar aditivamente uma peça - o pó pode ser polímero 

ou metais. A fim de iniciar o processo de impressão, a impressora 3D enche a sua câmara com um gás 

inerte e depois aquece-a à temperatura ótima de impressão. Uma fina camada de pó é então aplicada à 

plataforma de construção, de acordo com a espessura da camada previamente definida pelo software. 

O laser de fibra ótica (200/400 W) digitaliza então a secção transversal da peça, fundindo as partículas 

metálicas. Quando a camada é terminada, a plataforma desloca-se para baixo, permitindo que outra 

camada de pó seja adicionada. O processo é repetido até se obter a peça final [33]. 

A sinterização seletiva a laser (SLS) é um processo para a impressão 3D de pós de polímeros. O 

material é tipicamente termoplástico, embora os termo fixos também estejam a ficar disponíveis para o 

processo. O material em pó é espalhado pelo leito, depois fundido seletivamente usando um feixe laser. 

A placa de construção cai então e o processo repete-se. As peças são suportadas pelo pó circundante 

durante a impressão 3D e não requerem estruturas de suporte adicionais. Qualquer pó não sintetizado 

pode tipicamente ser peneirado e reutilizado no processo, por vezes misturado com material virgem[34]. 

 

A fusão por leito de pó laser (LPBF) é um processo semelhante ao SLS mas utilizado para metais. 

Uma lâmina ou rolo de recobrimento espalha o pó de metal através de um substrato e um feixe laser é 

utilizado para fundir o pó necessário para cada camada. Ao contrário do SLS, porém, as peças começam 

por ser fundidas ao substrato e muitas vezes requerem estruturas de suporte para estabilizar as 

sobreposições e ajudar no controlo térmico. (Contudo, através de uma combinação de hardware e 

software é possível reduzir ou contornar a necessidade de estruturas de suporte). Devido à natureza 

combustível dos pós metálicos, o LPBF é normalmente realizado sob gás inerte, como o argónio, ou sob 

vácuo. Mais uma vez, o pó não utilizado pode frequentemente ser reutilizado no processo, mas pode 

degradar-se com o tempo devido à oxidação [34]. 

A fusão por feixe de eletrões (EBM) é outro processo de fusão de leito de pó para metais. Uma 

impressora EBM funciona como um acelerador de partículas de pequena escala, queimando eletrões no 

leito de pó sob vácuo para fundir o material metálico em vez de utilizar um laser. Estes eletrões podem 

carregar o leito de pó e fazer com que as partículas se dispersem, pelo que cada camada de material é 

tipicamente "pré-sintetizada" antes do início do processo de impressão 3D e todo o leito de impressão é 
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mantido quente durante todo o processo de construção. As partes são impressas em 3D dentro do bolo 

de pó semi-sintetizado, que fornece apoio durante a construção e muitas vezes nega a necessidade de 

estruturas de apoio adicionais. (Há pelo menos uma variação na EBM, no entanto, que permite que as 

peças sejam sintetizadas dentro do pó solto) [34]. 
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O LT 12 SLM é uma máquina comercial de fusão em leito de pó (PBF) capaz de produzir componentes 

ou amostras em vários sistemas de ligas metálicas. A máquina tem uma arquitetura aberta que permite 

tanto a pesquisa de materiais como de controlos. A máquina está especialmente equipada com um 

separador dicroico de feixes para permitir a monitorização em tempo real da piscina de fusão. A máquina 

está equipada com uma fonte laser de 400 - Watt focalizada para um diâmetro mínimo de feixe de 

trabalho de 35 um. O volume de construção da máquina é de 125 x 125 x 200 mm. 

 

Laminação de chapa 

A laminação de chapas é uma metodologia de fabrico de aditivos (AM) onde as chapas finas de 

material (normalmente fornecidas através de um sistema de rolos de alimentação) são coladas camada 

por camada para formar uma única peça que é cortada num objeto 3D. O fabrico de objetos laminados 

(LOM) e a consolidação ultrassónica (UC) são ambos exemplos de técnicas de laminação de folhas.  A 

laminação de folhas pode utilizar uma variedade de materiais tais como papel, polímero e metal - mas 

cada um requer um método diferente para unir as folhas de material. As folhas de papel são normalmente 

ligadas utilizando calor e pressão para ativar uma camada de adesivo ativado que é pré-aplicada às 

folhas. Para certos polímeros, a mesma aplicação de calor e pressão é utilizada para fundir as folhas. 

As folhas de metal são unidas com vibrações ultrassónicas sob pressão (também conhecido como 

soldadura ultrassónica), em oposição à fusão ou sinterização.  A laminação de chapas é um dos métodos 

AM menos precisos, os fabricantes utilizam-no como uma forma rápida e de baixo custo para a 

impressão em 3D de protótipos não funcionais, moldes de fundição, e outros desenhos simples a partir 

de materiais de fácil manuseamento. Uma vez que permite a troca de materiais de construção no meio 

da impressão, a laminação de chapas é também utilizada para fazer materiais compostos [36]. 

Os processos de laminação de chapas incluem o fabrico de aditivos ultrassónicos (UAM) e o 

fabrico de objetos laminados (LOM). O processo de fabrico de aditivos ultrassónicos utiliza folhas ou 

fitas de metal, que são unidas por soldadura ultrassónica. O processo requer máquinas cnc adicionais e 

remoção do metal não ligado, muitas vezes durante o processo de soldadura. O fabrico de objetos 
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laminados (LOM) utiliza uma abordagem semelhante camada por camada, mas utiliza papel como 

material e adesivo em vez de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto polimerização de cuba 

 

A foto polimerização de cuba é um tipo de tecnologia de fabrico de aditivos que produz objetos 3D 

através da cura seletiva de resina líquida foto polímero utilizando a polimerização ativada por luz. 

Um foto polímero, também conhecido como resina ativada pela luz, é um polímero que altera as suas 

propriedades quando exposto à luz, frequentemente na região ultravioleta ou visível do espectro 
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eletromagnético, fazendo com que a sua cadeia de moléculas se ligue. A estere litografia (SLA), o 

primeiro processo AM patenteado e comercializado, é uma tecnologia de foto polimerização em Cuba. 

As resinas especiais conhecidas como foto polímeros são utilizadas como meio de impressão em todas 

as formas de impressoras de foto polimerização de cuba. Quando expostas a comprimentos de onda 

específicos de luz, as moléculas de foto polímeros líquidos ligam-se rapidamente e curam-se numa 

forma sólida, um processo conhecido como foto polimerização. A maioria das impressoras 3D que 

utilizam a foto polimerização em cuba mantêm o foto polímero líquido num recipiente ou cuba, com a 

plataforma de construção parcialmente submersa na superfície do líquido. A impressora direciona uma 

fonte de luz para curar seletivamente o foto polímero líquido numa camada sólida, utilizando informação 

de um ficheiro CAD. A plataforma de construção é então resubmergida na resina remanescente, e o 

processo é repetido para as camadas subsequentes até que o desenho seja inteiramente produzido. 

Estere litografia (SLA) 

A estere litografia (SLA) utiliza uma plataforma de construção imersa num tanque transparente de resina 

foto polímero líquida. Após submergir a plataforma de construção, um único ponto laser dentro da 

máquina mapeia uma seção transversal de um desenho através do fundo do tanque, endurecendo o 

material. A plataforma sobe e permite que uma nova camada de resina flua sob o objeto, uma vez que 

a camada tenha sido mapeada e endurecida pelo laser. Esta técnica é feita camada a camada até que 

se forme uma porção sólida. Depois disso, as peças são rotineiramente pós-curadas utilizando radiação 

UV para melhorar as suas qualidades mecânicas [36]. 
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Mecânica e peças mecânicas 

  

 

Cinemática 

Definições:     

● A distância é o caminho percorrido por um corpo. É uma 
quantidade escalar, e é medida em metros(m) 

 
● O deslocamento é a distância mais curta entre a posição inicial e 

final de um corpo. É uma quantidade vetorial, e é medida em 
metros(m) 
 

 

● A velocidade é a taxa de mudança da distância percorrida. É uma quantidade escalar, e é medida 

em metros por segundo (m/s) 

  

 PHYSICS  MATHEMATICS 

 TECHNOLOGY  GEOMETRY 
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                 s𝑝𝑒𝑒𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 

𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 

● A velocidade é a taxa de mudança de deslocamento. É uma quantidade vetorial, e é medida em 

metros por segundo (m/s) 

   𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 = 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛥𝑠 

     𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝛥𝑡 

    

●  Aceleração é a taxa de mudança de velocidade. É uma quantidade vetorial, e é medida em 

metros por segundo ao quadrado(m/s2) 

   𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 velocidade = 

𝛥𝑣 

                            𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛 𝛥𝑡 

 

 
Movimento em linha reta 

Os corpos podem mover-se em qualquer direção, e podem mudar de direção seguindo 

diferentes caminhos, tais como o circular. Neste caso, estudamos o movimento em linha reta. Para 

corpos em linha reta, o valor de deslocamento e distância é o mesmo que a distância mais curta entre a 

posição inicial e final é o mesmo que a distância. 

    

 

 

Movimento com velocidade constante 

Os corpos em movimento a velocidade constante têm um ritmo constante de mudança no deslocamento, 

bem como uma direção constante. 
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𝑢 = 𝛥𝑠   

        𝛥𝑡 

Gráfico de distância temporal 

A velocidade constante pode ser representada num gráfico de tempo à distância, como se mostra 

abaixo. Usando o gráfico, a velocidade pode ser calculada usando o gradiente do gráfico. 

 

   𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝛥𝑦 = 𝛥𝑆 = 𝑢 

             𝛥𝑥 𝛥𝑡 

Sabendo que o declive corresponde à velocidade diferente da inclinação das linhas, corresponderá a 

velocidades diferentes. Além disso, um declive negativo mostrará uma velocidade negativa que mostra 

que o objeto se move em direção oposta à positiva. 
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 Gráfico de velocidade-tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A velocidade constante pode ser representada a partir do gráfico acima. O gráfico pode ser 

utilizado para calcular a distância percorrida, como se pode ver no gráfico. 

 

Movimento com aceleração constante 

Os corpos nem sempre se movem a uma velocidade constante. A velocidade pode variar em função do 

estado de movimento do corpo, bem como das circunstâncias em que se está a mover. Por exemplo, se 

um corpo estiver parado, quando começará a mover-se a sua velocidade continuará a aumentar até atingir 

a velocidade desejável. Neste caso, o carro está a acelerar. A aceleração pode ser encontrada utilizando 

a fórmula abaixo. 

 

𝑎 = 𝛥𝑣 = 𝑣 - 𝑢 

       𝛥𝑡 𝑡 

 

Onde a é a aceleração, v é a velocidade final, u é a velocidade inicial e t é o tempo. Rearranjando a 

fórmula, podemos obter a fórmula mostrada abaixo para encontrar a velocidade final de um corpo. 

 

     𝑣 = 𝑢 + 𝑎𝑡 

 

 

 



 
 
 

41 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

Gráfico de velocidade-tempo 

 

O gráfico do tempo de velocidade pode ser utilizado para encontrar a aceleração calculando o gradiente. 

Quando a aceleração é 0 e o corpo se move com uma velocidade constante, o gradiente deve ser 0, 

como se pode ver no gráfico. Usando a área sob o gráfico de velocidade-tempo, a distância coberta pelo 

corpo pode ser encontrada. Como se pode ver no gráfico, a distância coberta enquanto o corpo está a 

acelerar pode ser encontrada utilizando a área do trapézio. 

    𝑎𝑟𝑒𝑎 = (𝑣 + 𝑢)𝑡 2 = 𝑠 

Se substituirmos a fórmula 1 pela 2, obtemos a fórmula mostrada abaixo. Outra fórmula para calcular a 

distância percorrida. 

 

    𝑠 = 𝑢𝑡 + 1 𝑎𝑡2  

          2 

 

Finalmente, se substituirmos a fórmula 1 pela fórmula 2, mas desta vez para eliminar o tempo, a fórmula 

abaixo é formada. 

2 𝑣=2 𝑢 + 2𝑎𝑠 
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Gráfico de distância temporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima mostra como um gráfico de distância em relação ao tempo é para um corpo 

em aceleração. Como escrito acima do gradiente do gráfico de distância temporal pode ser utilizado 

para calcular a velocidade. Neste caso, o gráfico é uma curva. Para a parte acelerada, ao tomar 

tangentes ao longo da curva, quanto mais alto estiver na curva, mais inclinada é a linha que implica 

maior velocidade e assim aceleração. Na curva em desaceleração, quanto mais alta for a tangente, 

menos inclinada é a diminuição da velocidade e, portanto, a desaceleração. 

 

 

 As Leis do Movimento de Newton 

Força: É o resultado de um empurrão ou puxão que pode causar uma mudança no estado de 

movimento de um corpo ou na forma do mesmo. Por exemplo, se um livro que descansa sobre a mesa 

recebe um empurrão, ele irá mover-se. A forma da massa pode mudar é empurrá-la para baixo sobre a 

mesa. 

A força é uma quantidade vetorial, é medida em Newtons(N) e é representada por uma seta. O 

comprimento da cauda representa o tamanho da força, e a cabeça da seta representa a direção. 
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Existem dois tipos de forças. 

● As forças de contacto, que são forças que exigem que os corpos estejam em 

contacto para que se apliquem e 

Exemplos de forças de contacto: empurrar, puxar, fricção 

● As forças de campo que podem agir à distância. 

Exemplos de forças de campo: Peso, forças magnéticas e elétricas 

Em alguns casos, os corpos têm mais do que uma força a atuar sobre eles. A soma das forças 

pode ser representada por uma única força que é chamada força resultante (ΣF).  

A Primeira Lei de Newton afirma que se a força resultante que atua sobre um objeto for 0, então 

o estado de movimento de um corpo permanece inalterado. 

Exemplo:  

Um livro que repousa sobre a mesa. Há duas forças que atuam sobre ele. O seu peso para baixo 

e a força de reação da mesa para cima. As duas forças são iguais e em direções opostas resultando num 

ΣF=0. Assim, o livro continua a repousar sobre a mesa sem alterar o seu estado de movimento 

A Segunda Lei de Newton afirma que a taxa de mudança de impulso é igual à força resultante 

que atua sobre o corpo. 

 

 Σ𝐹 = Δ𝑝 = 𝑚𝑣 - 𝑚𝑢 = 𝑚(𝑣 - 𝑢) = 𝑚Δ𝑣 = 𝑚𝑎 

                       Δ𝑡 𝑡  𝑡 𝑡 

 

Σ𝐹 = 𝑚𝑎 

Onde ΣF é a força resultante, m é a massa e a é a aceleração.  
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Exemplos: 

1. A aceleração de um carro é porque a força de propulsão é maior do que a fricção. Assim, a 

força resultante não é zero, fazendo com que o carro aumente a sua velocidade. Não há 

movimento do carro na vertical, por isso ΣF= 0 e N=W. Horizontalmente, T-F=ma 

 

  

 

 

 

 

 

2. A bola rolando por um plano inclinado sem fricção. Há duas forças que atuam sobre a bola, o seu 

peso, e a força normal de contacto. O peso deve ser resolvido na sua componente Wx e Wy. Não 

há movimento na direção vertical, portanto N=Wy. Horizontalmente, há apenas uma força de ação, 

portanto Σ𝐹 = 𝑊𝑥,assim a bola está a acelerar para baixo. 

 

 

A Terceira Lei de Newton afirma que se um objeto A está a exercer uma força sobre um objeto B, 

então o objeto B, aplica a mesma força sobre o objeto A na direção oposta. 

As forças N3L atuam sempre em pares e para identificar um par de forças N3L existem 4 

critérios: 

1. As forças devem ser iguais 

2. As forças devem agir em direções opostas 

3. As forças devem atuar em diferentes corpos 
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4. As forças devem ser do mesmo tipo  

 

 

 

Exemplos: 

 

 

A imagem à esquerda mostra as forças de atração entre a lua e a terra. Há duas forças de ação em dois 

corpos diferentes com o mesmo tamanho de carrapito em direções opostas. Estas forças representam a 

atração gravitacional, pelo que ambas as forças são forças de campo, pelo que o terceiro par de forças 

de Newton é um par de forças de Newton. A imagem à direita mostra um martelo a bater num prego. Há 

novamente, duas forças agindo em dois corpos diferentes, as forças têm o mesmo tamanho, mas direção 

oposta e ambas as forças são forças de contacto. 

 

 

Trabalho, Energia, Energia 

Tipos de energia: 

● Energia Química 

● Energia Cinética 

● Energia Potencial Gravitacional 

● Energía Eletrostática 

● Energia Mecânica 
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● Energia Térmica 

● Energia Magnética 

● Energia Nuclear 

⮚ A energia é a capacidade de um corpo de fazer trabalho. É uma quantidade escalar, e é medida 

em Joules(J). 

⮚ Princípio de Conservação de Energia: A energia não pode ser destruída ou criada, só pode ser 

transferida de uma forma para outra. 

⮚ O trabalho realizado é o produto da força aplicada num corpo e do deslocamento do corpo na mesma 

direção. 

𝑊 = 𝐹 × Δ𝑥 

Onde W é o trabalho feito, F é a força e Δx é o deslocamento do corpo. O trabalho é uma quantidade 

escalar medida em Joules(J). Quando o trabalho é feito por uma força, a energia é transferida de uma 

forma para outra. 

Energia Mecânica: 

Energia Cinética: a energia de um corpo que se move com uma certa velocidade 

 

     𝐾. 𝐸 = 1 𝑚𝑣2 

      2 

Onde K.E significa energia cinética, m é massa e v é velocidade. 

Energia Potencial é a energia armazenada num corpo. A Energia Potencial Gravitacional é a energia 

armazenada num corpo à medida que este se move mais alto. 

     𝐺𝑃𝐸 = 𝑚𝑔∆ℎ 

 

Onde GPE significa Energia Potencial Gravitacional, m é massa, g é a força do campo gravitacional e 

Δh é a diferença de altura. 

A Energia Mecânica é a soma da Energia Cinética e Gravitacional Potencial 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐾. 𝐸 + 𝐺𝑃𝐸 

Se a única ação de força sobre um objeto é o seu peso, então a Energia Mecânica é conservada.  
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Exemplo: 

Uma bola de massa de 5 kg é deixada a partir de uma altura inicial de 25m. Calcular a velocidade da bola 

mesmo antes de atingir o solo e depois a velocidade da bola na posição 2. 

Se assumirmos que a única força a atuar sobre a bola é o seu peso, então a energia mecânica é 

conservada. Na posição 1 Emech= K.E +GPE A bola na posição 1 é estacionária, pelo que o seu K.E = 0 

K.E=0 ⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=GPE⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=mg∆h⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1 = 5 × 9.81 × 25 = 1226.3𝐽 

Emech1=Emech2=Emech3 ⇒Emech3=1226.3J.  

Na posição 3 o objeto está prestes a atingir o solo, por isso Δh é 0, portanto o GPE na posição 3 também 

é 0. 

 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ3 = 𝐾. 𝐸 = 1 𝑚𝑣 2⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 = 1226.3 ⇒ 𝑣 = √ 2×1226.3 = 22.1𝑚𝑠 -1 

      2        2             5 

 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ2 = 𝐾. 𝐸2 +𝐺𝑃𝐸2 ⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 + 5 × 9,81 × 18 = 1226,3 ⇒ 

         2 

1 × 5 × 𝑣 2 = 1226.3 - 882.9 ⇒ 1 × 5 × 𝑣 2 = 343.4 ⇒ 𝑣 = √ 343.4 × 2 = 11.7𝑚𝑠 -1 

2    2    5 

P é poder, ΔW é o trabalho feito e Δt é o tempo necessário. A potência é uma quantidade escalar que é 

medida em Watts ( W). 

A eficiência de um sistema é a quantidade de energia que é útil em comparação com a energia total de 

entrada do sistema. 

 

    𝜂 = 𝑈𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 

                       𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 

Momentum 

Momentum(p) é o produto da massa(m) e da velocidade(v). É uma quantidade vetorial, e é medida em 

kgms-1. 
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𝑝 = 𝑚 × 𝑣 

  

Como foi dito anteriormente, a força resultante aplicada a um corpo é proporcional à taxa de mudança 

de impulso. 

       Σ𝐹 = Δ𝑝 

                  Δ𝑡 

 

A mudança é também chamada de impulso de uma força e mostra a mudança de velocidade, e portanto 

de aceleração, do corpo por causa da força 

Princípio de Conservação do Momentum A dinâmica de um sistema fechado permanece constante a 

menos que haja uma força externa a agir sobre ele. 

Há três tipos de colisões que utilizam o princípio da conservação do momento. 

Colisão elástica: Dois ou mais objetos colidem um com o outro e movem-se separadamente após a colisão 

tanto com o impulso como com a energia cinética conservada. 

 

 

 

𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = 𝑚1 

× 𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

 

Colisão plástica: dois ou mais objetos colidem um com o outro e colidem juntos movendo-se com a mesma 

velocidade após a colisão. 
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𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = (𝑚1 + 𝑚2) × 𝑣𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 

 

1. Movimento Explosivo:  

Dois corpos estão parados um ao outro inicialmente, mas depois movem-se separadamente em 

direções opostas. 

 

 

 

𝑃𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 ⇒ ⇒ 0 = 𝑚1 × 𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

Os corpos em movimento explosivo são originalmente estacionários uns aos outros, pelo que o impulso 

inicial do sistema é 0. Depois, os corpos movem-se em direções opostas com o mesmo impulso em 

magnitude para compensar o impulso inicial. A velocidade de cada corpo depende da massa de cada 

corpo. Se os dois corpos tiverem a mesma massa, então as suas velocidades terão a mesma magnitude, 

mas em direções opostas. 

2. Moção Circular: 

A trajetória que um corpo segue quando está em movimento, pode ser previsível se tiver de seguir um 

determinado caminho ou imprevisível e pode tomar múltiplas formas. O movimento circular é quando um 

corpo se move em torno de um ponto a uma distância constante. Para que um corpo se mantenha em 

movimento circular, é necessária uma força que aponte para o centro do movimento. Esta força é chamada 

força centrípeta e atua sempre em direção ao centro do movimento. De acordo com a segunda lei de 

Newton, a ação da força sobre um objeto é proporcional e na mesma direção da aceleração, portanto o 

objeto tem aceleração, e a sua direção é a mesma que a força e é chamada de aceleração centrípeta. 
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Como se pode ver pelo diagrama, a força atuando perpendicularmente à direção do movimento, nenhum 

trabalho é feito no corpo, pelo que a sua energia cinética permanece constante. A velocidade do corpo 

permanece constante, mas a sua velocidade muda constantemente à medida que a direção do movimento 

muda constantemente. 

Velocidade angular 

À medida que o corpo se move em movimento circular, escreve um ângulo. O ângulo que o corpo cobre 

por segundo é chamado de velocidade angular 

     𝜔 = ∆𝜃 

                ∆𝑡 

 

Onde ω é a velocidade angular, Δθ é a mudança no ângulo e Δt é a mudança no tempo e é medida em 

rad/s. Quando o corpo completa uma rotação completa, o ângulo que desenha é 2π, e como a velocidade 

angular é constante, o tempo necessário para completar uma rotação completa é constante e é chamado 

período. 

     

𝜔 = ∆𝜃 = 2𝜋 = 2𝜋𝑓 

            ∆𝑡 𝑇 

 

Velocidade 

A velocidade linear do corpo pode ser calculada encontrando a circunferência do arco que o corpo cobre 

por segundo. A fórmula para a circunferência de um arco é dada por s=rθ, quando o ângulo está em 

radianos assim, 

    𝑣 = ∆𝑠 = ∆(𝖯) = r ∆𝜃 = 𝑟𝜔 

              ∆𝑡 ∆𝑡 ∆𝑡 ∆𝑡 

Aceleração centrípeta 

    𝑎 = n2 = = 𝜔2 𝑟 

           𝑟 

Força centrípeta 
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    𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚𝑣2 = 𝑚𝜔2 𝑟      

                                      𝑟 

 

Exemplos de movimento circular 

Consideremos que um pêndulo cónico consiste numa massa de bob `m` girando num círculo horizontal 

com velocidade constante `v` na extremidade de um comprimento de corda `l`. Deixemos a corda fazer 

um ângulo constante 'Θ' com vertical. Deixe `h` ser a profundidade da bobina abaixo do suporte. A tensão 

`F` na corda pode ser resolvida em dois componentes. Horizontal `Fsinθ` e vertical `Fcosθ`. 

 

Verticalmente:   𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑚𝑔 

 

Horizontal:   𝐹𝑠𝑖𝑛𝖯 = 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎𝑙 => 𝐹𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑚𝑣2 

                           r 

Círculo Vertical 

Quando um objeto se move num círculo vertical, a velocidade do objeto não é constante uma vez que o 

peso que atua sobre ele, aplica uma força na direção do movimento causando uma mudança na 

velocidade do objeto. Assim, a energia cinética e gravitacional potencial do objeto também varia. A força 

centrípeta que atua sobre o objeto também varia, porque é proporcional à velocidade. Como o centrípeto 

é o resultado das forças que atuam sobre o objeto, a tensão também varia. Na imagem mostrada à 

direita na posição A, o peso da bola está a contribuir diretamente para a força centrípeta, uma vez que 

está a atuar diretamente para o centro do círculo, o que significa que a tensão interna é mínima. Na 

posição B, o peso da bola está a atuar perpendicularmente à direção da força centrípeta, o que significa 

que não contribui e que o cordel fornece a força total. Finalmente, na posição C, o peso da bola atua em 

sentido contrário ao da direção da força centrípeta, o que significa que a força para dentro da corda deve 

ultrapassar o peso e fornecer a força centrípeta necessária, o que significa que a tensão está no máximo. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

52 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

 

Engrenagens:  

   

As engrenagens são outro método de transmissão de potência mecânica.   Para que duas engrenagens 

possam ser engrenadas, é necessário que tenham o mesmo tamanho e forma de dentes no mesmo 

espaçamento. Existem muitos tipos diferentes de engrenagens, e são encontradas muito frequentemente 

no mundo. 

 

ARTES DE ESPORÃO: O tipo mais comum de engrenagem é chamado de esporão. Quando a maioria 

das pessoas pensa em engrenagens, pensa em engrenagens de esporas. As engrenagens de esporão 

transferem movimento entre dois eixos que correm paralelamente um ao outro. As engrenagens de 

esporão são caracterizadas pelos seus dentes, que são retos e paralelos ao eixo de rotação da 

engrenagem. Estas são a principal forma de transferência de potência mecânica utilizada no Sistema de 

Desenho Robótico VEX. Além disso, as engrenagens de esporão encontram-se no mundo real em tudo, 

desde automóveis até ao mecanismo que abre a bandeja num leitor de DVD. 

 

ARTES DE NÍVEL: As engrenagens cónicas têm forma cônica e transmitem potência entre eixos que 

têm eixos de movimento de interseção. As engrenagens cônicas podem transmitir potência entre eixos 

numa variedade de ângulos, mas são mais comumente usadas para transmitir potência a 90 graus, como 

se vê no exemplo seguinte. 

 

ARTES COROAS: As engrenagens da coroa são um tipo de engrenagem cónica em que os dentes se 

projetam perpendicularmente à face da engrenagem. As engrenagens da coroa podem fazer malha com 
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outras engrenagens cónicas e engrenagens de esporão de modo a que o movimento seja transferido 

entre eixos com eixos de rotação cruzada. 

 

ARTES DE Sem-fim: As engrenagens de parafuso sem-fim vêm aos pares: engrenagens de parafuso 

sem-fim e rodas de parafuso sem-fim que se juntam para transferir potência entre eixos perpendiculares 

que têm eixos de rotação deslocados uns dos outros. As engrenagens sem-fim assemelham-se a 

parafusos; à medida que rodam, rodam a sua roda de sem-fim de acasalamento. Este tipo de par de 

engrenagens é muito útil para criar uma alta vantagem mecânica num fator de forma pequeno. Neste 

tipo de par de engrenagens, a roda de sem-fim pode conduzir a roda de sem-fim para a frente, mas é 

muito difícil para a roda de sem-fim conduzir a engrenagem de sem-fim. Por este motivo, estas 

engrenagens são úteis para aplicações em que o desenhador não quer que um mecanismo seja 

acionado por trás. 

 

ARTES HÉLICAS: As engrenagens helicoidais assemelham-se a engrenagens de esporão, apenas os 

seus dentes são curvados na forma de uma hélice. Estas engrenagens podem ser utilizadas para 

transmitir potência entre dois eixos de movimento paralelos, ou entre eixos de movimento 

perpendiculares não-intercetantes. 

 

ARTES EPICÍLICAS (PLANETÁRIAS): Um conjunto de engrenagens epicíclicas ou planetárias consiste 

em uma ou mais engrenagens planetárias que se movem ao longo de uma engrenagem circular externa 

como uma engrenagem solar central as impulsiona. Como as engrenagens planetárias são conduzidas, 

normalmente movem uma placa portadora de planeta juntamente com elas. Curiosamente, as 

engrenagens planetárias podem ser utilizadas de várias maneiras com diferentes engrenagens que 

servem como entradas e saídas. Por exemplo, pode-se usar a engrenagem solar como entrada e o 

suporte do planeta como saída enquanto a engrenagem anular é mantida estacionária, ou pode-se usar 

a engrenagem anelar como entrada e a engrenagem solar como saída enquanto o suporte do planeta é 

mantido estacionário. A vantagem mecânica global de um conjunto planetário de engrenagens muda 

dependendo da configuração utilizada. 

 

ARTES RACK: Uma engrenagem de cremalheira é uma engrenagem montada a uma haste reta, de tal 

forma que se move de forma linear quando lhe é aplicado um torque por uma engrenagem de pinhão 

(conhecida como engrenagem de pinhão). Os conjuntos de engrenagens de cremalheira e pinhão são 

normalmente utilizados para converter o movimento de rotação em movimento linear. Os carros utilizam 
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este tipo de engrenagem para converter o movimento rotativo de um volante num movimento linear 

esquerdo/direito necessário para conduzir o carro. É por isso que é chamado de direção de cremalheira 

e pinhão. Dentro da robótica de competição existem muitas aplicações onde as mudanças de 

cremalheira podem ser usadas para criar atuadores lineares para mecanismos de condução. 

 

SPROCKETS, PULLEYS & BELTS: As engrenagens não são os únicos mecanismos na robótica de 

competição que oferecem redução de engrenagens. Os mesmos princípios aplicam-se a rodas dentadas 

e correntes e roldanas e correias. Semelhante às engrenagens, as relações das rodas dentadas podem 

ser calculadas através da contagem dos seus dentes. As polias e correias não têm dentes, mas a sua 

relação pode ser calculada comparando os seus diâmetros, como mostrado acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos estes mecanismos proporcionam mais opções aos desenhadores que trabalham com 

transmissão mecânica de energia. Estas duas opções funcionam muito bem em situações em que o 

torque precisa de ser transferido por longas distâncias. Ao contrário das engrenagens, estes sistemas 

não invertem a direção do movimento. 

 

Ligações: As ligações são concebidas para converter algum movimento de entrada num movimento de 

saída diferente. Uma ligação consiste tipicamente numa série de corpos rígidos chamados links, ligados 

entre si por juntas de rotação livre. Tipicamente, uma ligação é fixa e não se pode mover, e uma ligação 

é conduzida em algum movimento de entrada. As ligações são uma parte fundamental da conceção da 

máquina devido à sua capacidade de criar uma grande variedade de movimentos de saída e à sua 

capacidade de alterar o caminho, a velocidade e a aceleração da entrada. Movimentos muito precisos e 
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algo complicados podem ser concebidos utilizando um simples desenho de ligação. Um dos tipos de 

ligação mais simples e mais comuns é a ligação de quatro barras. Este é um sistema de ligação que 

pode fornecer uma grande variedade de movimentos, dependendo da sua configuração. Variando o 

comprimento de cada elo, é possível alterar grandemente o movimento de saída. O tipo mais básico de 

ligação de 4 barras é aquele em que as ligações têm o mesmo comprimento e são paralelas entre si, 

como se vê abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta configuração particular, à medida que a ligação viaja através do seu movimento, a ligação de saída 

permanecerá paralela à ligação fixa. Como tal, a garra permanece numa configuração consistente. Isto 

seria útil para uma aplicação em que o manipulador de objetos deve permanecer na mesma orientação 

em relação ao solo. No entanto, nem todas as 4-bars tomam esta configuração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste exemplo de uma ligação de quatro barras, o movimento de saída é muito diferente do exemplo 

anterior! Ajustando os comprimentos das diferentes ligações, um designer pode criar muitos desenhos 

diferentes. Usando o VEX Robotics Design System, é fácil experimentar as ligações para testar os seus 

diferentes movimentos. 
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Os protótipos de ligação acima referidos podem ser criados apenas com algumas peças metálicas 

VEX, e alguns parafusos. 

 Juntas; O mecanismo de elevação mais frequentemente utilizado na robótica de competição é uma 

junta rotativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exemplo acima mostra um braço com duas articulações, que inclui uma articulação do ombro e uma 

articulação do pulso (note-se que as articulações de um braço de robô são frequentemente 

denominadas de forma semelhante a um braço humano). Estas articulações são construídas travando 

parte da estrutura do robô sobre uma parte de um sistema de movimento. No caso acima, a articulação 

do ombro inclui um braço travado às engrenagens da caixa de velocidades do ombro - à medida que 

estas engrenagens giram, o braço também gira. Da mesma forma, a garra é bloqueada às 

engrenagens da caixa de velocidades presas à extremidade do braço. 

Poder-se-ia notar no exemplo acima que a articulação do ombro tem uma redução da marcha muito 

maior do que a articulação do pulso. Isto é feito por causa da carga do motor. A articulação do ombro 

precisa de levantar o peso do braço, o peso da articulação do pulso, o peso da garra, e qualquer objeto 

que a garra tenha levantado. A articulação do pulso só precisa de levantar o peso da garra e do objeto 

que esta agarrou. A articulação do ombro também precisa de levantar este peso com um braço de 

alavanca muito mais comprido do que a articulação do pulso, pelo que está sob um torque 

significativamente maior. Cada articulação é concebida para lidar com as cargas que lhe serão aplicadas. 

 Eletromagnetismo 

 Quando uma corrente flui através de um fio condutor, é produzido um campo magnético à volta do 

fio. 
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A forma do campo magnético pode ser vista como uma série de círculos concêntricos num plano, 

perpendicularmente ao fio. À medida que a corrente aumenta, a força do campo magnético aumenta. 

 

Regra do polegar direito: 

 

 

Quando um condutor que transporta uma corrente é colocado num campo magnético, o íman que 

produz o campo e o condutor exercem uma força um sobre o outro. A razão para isto é a interação do 

campo magnético do fio com o campo magnético permanente do íman. 

A isto chama-se o efeito motor. 

● A direção da força sobre o condutor é invertida se a direção da corrente ou a direção do campo 

magnético for invertida. 

● A direção da força sobre o condutor pode ser identificada utilizando a regra da esquerda de 

Fleming. 

 

 

 

A dimensão da força sobre o condutor depende do tamanho da mesma: 

● a densidade do fluxo magnético (força do campo magnético) 

● a corrente no condutor 

● o comprimento do condutor no campo magnético. 

Para um condutor em ângulo reto com um campo magnético e portador de uma corrente: 
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𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑥 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ⇒ 𝐹 = 𝐵𝐼𝑙 

✔ força, 𝐹, em newtons, N 

✔ densidade do fluxo magnético, 𝐵, em tesla, T 

✔ actual, 𝐼, em amperes, A 

✔ comprimento, 𝑙, em metros, m 

 

Uma bobina de fio que transporta uma corrente num campo magnético tende a rodar. Esta é a base de 

um motor elétrico. 

A força sobre um condutor num campo magnético provoca a rotação da bobina num motor elétrico. 

Altifalantes e auscultadores utilizam o efeito motor para converter variações de corrente nos circuitos 

elétricos em ondas sonoras. 

 

 

 

 

 

Se um condutor elétrico se mover relativamente a um campo magnético ou se houver uma alteração 

no campo magnético em torno de um condutor, é induzida uma diferença potencial através das 

extremidades do condutor. Se o condutor fizer parte de um circuito completo, é induzida uma corrente 

no condutor. 

A isto chama-se o efeito gerador ou indução eletromagnética. 

O tamanho da diferença potencial induzida (e assim a corrente induzida) pode ser aumentada: 

✔ aumentar a velocidade de movimento 

✔ aumentar a força do campo magnético 

✔ usando mais voltas no solenoide. 

Se a direção do movimento do condutor ou a polaridade do campo magnético for invertida, a direção da 

diferença do potencial induzido e qualquer corrente induzida é invertida. 

O efeito gerador é utilizado num alternador para gerar a.c. e num dínamo para gerar d.c. 
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 Uma corrente induzida gera um campo magnético que se opõe à mudança original, quer seja o 

movimento do condutor ou a mudança do campo magnético. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Passo acima: saída p.d. > entrada p.d    Passo-a-passo: saída p.d. < entrada p.d 

 

Os microfones utilizam o efeito gerador para converter as variações de pressão nas ondas sonoras em 

variações de corrente nos circuitos elétricos. 

Um transformador básico consiste numa bobina primária e uma bobina secundária enrolada sobre um 

núcleo de ferro. O ferro é utilizado, uma vez que é facilmente magnetizado. 

Uma corrente alternada na bobina primária de um transformador de produção muda o campo 

magnético no núcleo de ferro e, portanto, na bobina secundária. Isto induz uma diferença de potencial 

alternado nas extremidades da bobina secundária. Se a bobina secundária for parte de um circuito 

completo, uma corrente induzida fluirá na bobina secundária. 

    𝑉𝑝 = 𝑛𝑝 

𝑉𝑠 𝑛𝑠 

 

 

𝑝 𝑉diferença potencial na bobina primária               𝑠 𝑉diferença potencial na bobina 

primária 

𝑝 𝑛número de voltas na bobina primária            𝑠 𝑛número de voltas na bobina 

secundária  
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Se os transformadores fossem 100% eficientes, a saída de energia elétrica seria igual à energia elétrica 

consumida: 

 

𝑉𝑝 × 𝐼𝑝 = 𝑉𝑠 × 𝐼𝑠 

A energia é transmitida com grandes diferenças potenciais ao longo da Rede Nacional. 
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Eletrónica 

 

 

Cuidados e segurança 

O espaço de trabalho é essencial para o desenvolvimento de projetos eletrónicos. É muito 

importante que este sítio tenha todas as condições de segurança que lhe permitam desenvolver projetos 

de forma segura e cuidadosa. Portanto, o espaço de trabalho deve ser bem iluminado, silencioso e as 

bancadas organizadas e mantidas limpas e secas. 

Deve ter-se muito cuidado ao trabalhar com qualquer tipo de circuito/componente eletrónico, uma 

vez que todas as ligações estão expostas, pelo que os suportes condutores não devem ser utilizados 

para atrasar o projeto. 

 

Ao utilizar circuitos/componentes eletrónicos, deverá: 

● Aplicar as regras de segurança e higiene no trabalho existentes 

● Desenvolver projetos eletrónicos num meio apropriado para o efeito 

● Utilize as ferramentas apropriadas para as tarefas que está a executar 

● Não trabalhar com as mãos húmidas 

● Antes de utilizar qualquer componente eletrónico, leia as recomendações do fabricante 

sobre como utilizá-lo 

● Antes de ligar qualquer circuito ou componente para atestar a sua conformidade com o 

resultado que pretende alcançar 

● Não correr ou brincar com objetos contados ou pontiagudos 

● No caso de soldadura, utilizar corretamente os ferros de solda e colocá-los na caixa de 

apoio adequada 

● Não causar qualquer tipo de curto-circuito, pois pode causar danos graves ao 

equipamento ou causar um incêndio 

● Considerar qualquer tipo de fio que seja branqueado e próximo da bancada de trabalho. 

 

  

 MATHEMATICS  HISTORY 

 TEHNOLOGY  PHYSICS 

https://docs.google.com/document/d/1oNmYVj4PL5MfEdeocu1o80LXNuGefz1F/edit
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Introdução 

 

Neste projeto, relacionado com robótica e impressão em 3D, serão apresentados os fundamentos 

básicos da eletrónica, para permitir ao estudante entrar no fascinante mundo da robótica e da impressão 

em 3D.  

A nível da eletrónica, serão abordados os seguintes tópicos: 

● Fundamentos de Eletrónica. 

● Componentes de eletrónica: 

o Componentes passivas; 

o Componentes ativos (Semicondutores); 

● Eletrónica analógica eletrónica digital: 

o Sinais; 

o Fontes de alimentação; 

o Portas lógicas e conversão analógico-digital; 

● Condutor eletrónico para potência do motor: 

o Alimentação eletrónica; 

o Mudança e aplicação de PWM; 

o Ponte H para motores; 

● Desenvolvimento de Circuitos Impressos (PCB) 

o Desenho do circuito; 

o Circuitos de impressão; 

o Soldadura de componentes; 
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Fundamentos de Eletrónica 

 

A eletrónica permite-nos manipular a energia através da transmissão, armazenamento, distribuição 

ou conversão. Permite também, através de sinais elétricos, adquirir, processar, converter, encaminhar, 

filtrar e armazenar informação. 

Nesta perspetiva, também se pode dizer que os circuitos internos dos computadores, sistemas de 

telecomunicações, os vários tipos de sensores e transdutores estão, todos dentro da área de interesse 

da eletrónica. 

 

Tensão, resistência e intensidade de corrente/eletricidade 

Antes de prosseguir com o conteúdo a abordar é necessário ter em conta os conceitos de tensão 

elétrica normalmente representada por V ou U, corrente ou intensidade elétrica normalmente 

representada por I e, finalmente, a resistência elétrica que é normalmente apresentada pela letra R. 

 

Voltagem 

A unidade de medida é o volt, ou joules por coulomb. A diferença potencial é igual ao trabalho que 

deve ser feito por unidade de carga, ao contrário de um campo elétrico para mover qualquer carga. 

A tensão elétrica pode ser causada por campos elétricos estáticos, por uma corrente elétrica sob a 

ação de um campo magnético, por um campo magnético variante ou por uma combinação dos três. 

 

Figura 1: Símbolo de tensão 

Resistência 

A resistência elétrica é a capacidade de um corpo dever a passagem de corrente elétrica, mesmo 

quando existe uma diferença no potencial aplicado. É medida em ohms (Ω).  

 

Figura 2: Símbolo de resistência/resistência 
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Intensidade Corrente/Elétrica 

A corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas que transportam carga elétrica, ou também, o 

deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença potencial entre as 

extremidades. 

 

Figura 3 - Electrões com movimento desordenado num condutor 

 

Figura 4 - Electrões com movimento ordenado num condutor 

i=Q∆t 

Legenda: 

i - Intensidade da corrente elétrica (A) 

Q - Quantidade de carga (C) 

∆t- Intervalo de tempo (s) 

A unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades para medir a intensidade da corrente é 

o ampere. Para medir a corrente, é utilizado um amperímetro 

 

Figura 6 Corrente/intensidade elétrica 

Corrente contínua 

A corrente contínua, corrente contínua, ou corrente constante (CC ou CC) é o fluxo ordenado dos 

eletrões na mesma direção. É tipicamente utilizado para alimentar dispositivos eletrônicos (entre 1,2V e 

24V) e circuitos digitais de equipamento informático (computadores, modems, hubs, etc.). Este tipo de 

circuitos tem um polo negativo e um polo positivo (é polarizado), no qual a intensidade é mantida. A 

intensidade inicialmente aumenta até um ponto máximo, permanecendo contínua, ou seja, sem 

alteração. Quando desligada, diminui para zero e extingue-se. 
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Figura 7 Gráfico de corrente contínua 

Corrente alternada 

A corrente alternada é um tipo de corrente elétrica em que a direção do fluxo das cargas elétricas 

é invertida periodicamente. 

Uma das grandes vantagens da corrente alternada é que é mais fácil de transportar em longas 

distâncias sem ter demasiadas perdas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Gráfico de corrente alternada 

 

 

 

 

A corrente alternada é traçada por uma sinusoidal, que se repete ao longo do tempo sob a forma 

de ciclos. 
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Figura 9 - 1 Ciclo sinusoidal representando corrente alternada 

Cálculo da tensão, intensidade e resistência em diferentes circuitos 

Para o cálculo das três quantidades, nomeadamente tensão, intensidade e resistência é essencial 

considerar a lei de ohm, que fará a relação entre as três. 

A lei de Ohm certifica que num fio condutor mantido a uma temperatura constante, a intensidade 

da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada nos seus terminais, sendo possível 

verificá-la através da seguinte expressão 

 

Lei de Ohm 

UI=R ⇔ U=R×I 

Legenda: 

U - Diferença de tensão ou potencial (d.d.p. ) 

I - Intensidade ou corrente 

R - Resistência 

 

As unidades de medida destas três grandezas físicas são: 

Grandeza Unidade de medida Impersonificação 

Voltagem/d.d.p Volt V 

Intensidade ou Corrente Ampere A 

Resistência Ohm Ω 

Quadro 1- Unidades de medida, quantidades 

Exemplo: R= 20Ω   U=12V  I=? 
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Figura 11 -Exemplo do cálculo da intensidade 

UR=i ↔ 1220=i ↔i=0,6A 

Distinção entre CCV e GND 

O acrónimo CCV significa tensão de corrente contínua ou também pode ser visto como DCV 

que significa Tensão de Corrente Contínua. 

O CCV tem sempre carga positiva, bem como a associação da cor vermelha como a atenção 

chama à "potência". 

Vcc 

⊕ 

A sigla GND significa Ground or land (Solo ou terra). O GND é a ausência de tensão, 

simplesmente 0 Volts. 

GND 

 

Exemplo: 

 

Figura 12- Exemplo de CCV e GND 
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Componentes eletrónicos 

É definido como um componente eletrônico, todos os dispositivos que transmitem corrente 

elétrica através de meios condutores ou semicondutores e também através de vácuo causando 

alterações no comportamento da corrente elétrica nos circuitos. 

Os componentes eletrônicos podem ser classificados pela forma como conduzem a energia ou 

pelas suas características como componente ativo, componente passivo, ou componente 

eletromecânico.  

Classificação dos componentes eletrónicos em três grupos: 

● Componentes passivas 

● Componentes ativos 

● Componentes eletromecânicos 

Componentes passivas 

Os componentes passivos são também conhecidos como componentes básicos. São todos os 

componentes que não aumentam a intensidade da corrente ou tensão de um circuito, ou seja, não geram 

energia para o circuito, apenas interagem com a energia, dissipando-a sob outras formas. Este tipo de 

componente não gera ganho (amplificação) ou corrente direta, embora possam abrandá-la ou armazená-

la. A figura 13 mostra os componentes passivos normalmente mais conhecidos. 

 

Resistência 

 

Condensador 

 

Sem Polarização Polarizada 

Enrolador 

 

Figura 13 Componentes passivos 

 

Componentes ativos 

Os componentes ativos são capazes de gerar energia e também podem manipular a direção da 

corrente dentro do circuito. Estes componentes são dispositivos que proporcionam ganho à corrente ou 
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a dirigem. Por exemplo, um díodo é um componente ativo, tal como o transístor. A figura 14 mostra os 

componentes ativos mais comumente conhecidos. 

Diodo 

 

Circuito integrado 

 

Transistor 

 

Figura 14 - Componentes activos 

 

Componentes eletromecânicos 

Os componentes eletromecânicos são todos aqueles que envolvem algum movimento mecânico, 

combinando processos elétricos num único dispositivo. A figura 15 mostra os componentes 

eletromecânicos mais comummente conhecidos. 

Botões on-off 

 

 

Estafeta 

 

Motor 

 

Figura 15 - Componentes eletromecânicos 

Temperatura de um componente eletrónico 

Na natureza, as características físico-químicas dos materiais variam de acordo com a temperatura 

a que são submetidos. Os componentes elétricos comportam-se da mesma forma, ou seja, alteram o 

comportamento de acordo com a temperatura. Desta forma, os fabricantes devem especificar o intervalo 

de temperatura a que o componente responde como esperado, e sem o risco de ser danificado. 

Para alguns componentes, especialmente os circuitos integrados, foram estabelecidos três 

intervalos de funcionamento padrão de acordo com a sua aplicação, apresentados no Quadro 2 

 

Denominação Gama de temperaturas 

Comercial 0º a +70º C 

Industrial -25ºC a +85ºC 



 
 
 

70 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Militar -55ºC a +125ºC 

 Tabela 2 - Gamas de temperatura de funcionamento dos componentes eletrónicos 

Semicondutor 

Um material semicondutor é definido como um material que pode atuar como condutor de 

corrente elétrica ou como isolante, dependendo de vários fatores (tais como a temperatura ambiente, o 

campo eletromagnético a que está sujeito, ou a sua própria composição molecular). 

Extraídos da natureza, há vários elementos da tabela periódica que atuam como 

semicondutores. Os mais utilizados na indústria são o silício (Si) e o germânio (Ge), mas existem outros 

como o enxofre (S), o boro (B) e o cádmio (Cd). 

Exemplo de semicondutores: 

 

Transistor Díodo Regulador de voltagem 

 

 

 

Figura 16- exemplos de semicondutores 

Funcionamento dos componentes eletrónicos mais comuns 

Resistência 

As resistências são componentes que visam oferecer uma oposição à passagem da corrente 

elétrica através dos elementos constituintes, limitando assim a corrente elétrica numa determinada parte 

do circuito. 

Para medir a capacidade resistiva de uma resistência é utilizada a unidade ohm de Ω. 

 

Figura 22 - Resistência 
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Figura 17 - Símbolo de resistência 

Além de distinguir os seus valores nominais, existe um código de cor que lhe permite encontrar o 

valor de cada resistência.  Na maioria dos casos, as resistências têm apenas 4 bandas coloridas, no 

entanto, existem também resistências com 5 bandas. 

O código de cores consiste em faixas coloridas no corpo de cada resistência, que obedecem a 

uma ordem. 

Para ajudar no cálculo do valor de uma resistência, existem tabelas com as diferentes cores impressas 

na resistência, como mostra a figura 18, esta ilustração representa o código de cores para as 

resistências com 4 bandas. 

 

 

 

Figura 18 - Ordem de cores para o cálculo do valor de resistência com 4 bandas  

Cor 1ª Pista 2ª faixa Multiplicador Tolerância 

Preto 0 0 x1  

Castanho 1 1 X10 1% 

Vermelho 2 2 X100 2% 

Laranja 3 3 X1K  

Amarelo 4 4 X10K  

Verde 5 5 X100K 0.5% 

Azul 6 6 x1M  

Púrpura 7 7 X10M 0.1% 

Cinzento 8 8 X10 0.05% 

Branco 9 9 X10  
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Dourado    0.5% 

Prata    0.10% 

 

Tabela 3 - Tabela de cores de resistências 

Exemplo: 

 

  

 

Exemplo de aplicação de resistências 

Vamos supor que queremos ligar um LED com uma bateria de 9 volts, cuja corrente é de 1 

ampere. Sabemos que a corrente máxima suportada pelo LED é de 20mA (0,02A). Se eventualmente o 

LED for ligado diretamente à bateria, esta tornar-se-á inutilizável, uma vez que a corrente que passará 

por ela será maior do que a corrente máxima suportada.  Desta vez, devemos usar uma resistência para 

limitar a corrente que passa no LED, como na Figura 19. 

 

Figura 19- Diagrama eletrónico para ligar um LED 

Ohm aplicação da lei: 

R=? 

U=9V 

I=0.02A 

R= UI⇔R= 90,02=UI⇔R 

Conclui-se que para que o Led não seja danificado é necessária uma resistência de 450 Ohms. 

Potenciómetro 
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O potenciómetro é uma resistência que pode variar o valor da oposição à corrente elétrica. Este 

valor pode ter uma variação entre 0 e o valor desejado em relação ao que se pretende implementar. 

 

Figura 20 - Potenciómetro  

Figura 21 - Símbolo da central elétrica 

 

 

 

 

Condensador 

O condensador é um dispositivo eletrônico formado por duas placas paralelas separadas por um 

material isolante, denominado dielétrico. Quando os terminais são submetidos a uma corrente elétrica, 

as placas são carregadas e assim capazes de armazenar energia. 

A quantidade de carga armazenada dividida pela tensão elétrica que existe entre as placas 

chama-se Capacitância, medida em Farad. 

Um Farad é uma capacidade gigantesca, os condensadores mais comuns em eletrónica estão na 

ordem de microfarad, nanofarad (ηF) ou PICOfarad (ρF). 

 

Figura 22 - Condensadores 

 

Figura 23 - Símbolo do condensador, não polarizado e polarizado. 
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Quando um condensador não tem polaridade, ou seja, não tem um terminal positivo e um terminal 

negativo, significa que pode ser polarizado de qualquer forma, o símbolo à esquerda da figura 23 é 

utilizado. 

Quando o condensador tem a polaridade, é utilizado o símbolo à direita da figura 23, marcando 

qual o terminal que é positivo. 

Condensador eletrolítico 

O condensador eletrolítico é um condensador que tem uma polaridade definida. No caso de ser 

polarizado inversamente, irá provocar um curto-circuito e tornar-se-á inutilizável, podendo mesmo 

explodir. É muito comum em fontes de tensão e funciona como um filtro de ruído. Encontram-se em 

valores superiores a 0.5μF. Normalmente, o condensador eletrolítico tem uma lista longitudinal que 

indica o seu terminal negativo. 

 

Figura 24 - Condensador eletrolítico 

 

Condensador de poliéster 

O condensador de poliéster é um condensador formado por várias camadas de alumínio e 

poliéster, não recomendado para utilização a altas frequências. Pode ser encontrado na gama de 

1000pF a 10μF e não tem polaridade. 

 

Figura 25 - Condensador de poliéster 

Condensador cerâmico 

O condensador cerâmico é um disco cerâmico com duas fitas de metal nas faces. É utilizado 

desde circuitos de corrente contínua a circuitos de alta frequência. São normalmente encontrados com 

capacidades de 1pF a 470nF. 

 

Figura 26 -Condensador de cerâmica 
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Condensador de tântalo 

O condensador de tântalo tem a capacidade de obter grandes quantidades de energia num 

tamanho muito pequeno pela utilização do processo de fabrico, é utilizado para substituir o condensador 

eletrolítico quando o espaço é um problema. 

 

Figura 27 - Condensadores de tântalo 

Exemplo de aplicação de condensadores 

Um condensador é semelhante a uma bateria, mas é capaz de descarregar toda a sua carga em 

frações de segundo. Desta forma, podem ser utilizados como filtros de ruído em fontes de tensão. 

Todos os condensadores têm uma constante de carga em T, equacionada da seguinte forma: 

T=R×C 

Onde: 

T = constante de carga 
R = Resistência em Ohms 
C = Capacidade em Faraday 
Indutor ou bobina 

O indutor, por vezes também chamado bobina ou solenoide, é um componente eletrônico 

capaz de armazenar energia sob a forma de um campo magnético, gerado pela corrente elétrica que 

circula no indutor. 

 

Figura 28 - Bobinas/Indutores/Solenoides 
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A capacidade do indutor de armazenar energia sob a forma de um campo magnético é a 

indutância medida em Henrys (H). São normalmente construídos a partir de um fio de cobre enrolado 

em volta de um núcleo geralmente ferromagnético. 

Nos circuitos, um indutor é representado pela letra L é visto da seguinte forma: 

 

Figura 29 - Símbolo do indutor 

Tipos de indutores 

Núcleo ferromagnético 

Os materiais ferromagnéticos são utilizados no núcleo para obter valores de indutância mais 

elevados. Assim, o núcleo é capaz de aumentar e concentrar o campo magnético. No entanto, é o 

sistema com a maior energia dissipada. 

Núcleo laminado 

O núcleo é feito com camadas finas de aço silício, rodeado por um verniz. É utilizado para 

baixas frequências. O núcleo laminado diminui as perdas do indutor. 

Núcleo de ar 

O núcleo não é preenchido com qualquer material. Apesar de ter pouca indutância, não 

apresenta perdas causadas pelo núcleo. É utilizado para frequências altas 

Núcleo de ferrite 

São indutores que têm um excelente desempenho a altas frequências.  É utilizado um tipo de 

cerâmica ferromagnética e não condutora, o que reduz as perdas de energia. 

Indutor toroidal 

Feito com um núcleo de ferrite, mas com a forma de um fio. No indutor toroidal, o campo 

magnético tem um caminho fechado para circular, o que diminui consideravelmente as perdas, 

aumentando o valor da indutância. 

Diodo 

O díodo é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente apenas numa 

direção. 
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É construído a partir de um material semicondutor, uma espécie de meio-termo entre um 

material condutor e um material isolante. 

O díodo tem 2 terminais e é formado por uma junção de silício ou germânio, o que permite ao 

díodo conduzir apenas numa direção. 

 

Figura 30- Díodos 

A figura 30 mostra uma lista cinzenta indicando o terminal negativo do componente. 

 

Figura 31 - Símbolo de Díodo 

 

Aplicações de díodos 

O díodo é amplamente utilizado em circuitos retificadores que convertem corrente alternada 

em corrente contínua. 

Existem várias aplicações para os díodos, tais como nos circuitos de proteção e reguladores 

de tensão. 

É importante notar que o díodo não é uma passagem perfeita, a corrente que flui pelos seus 

terminais tem uma queda de tensão de aproximadamente 0,7V, pelo que é importante ter em conta esta 

queda de tensão em projetos de circuitos que utilizam díodos. 

  

Díodo emissor de luz (LED). 

O LED é um dos componentes eletrônicos mais conhecidos no mundo, especialmente com as 

lâmpadas LED que existem atualmente. 
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Figura 32 - Díodo emissor de luz e o seu símbolo 

O LED é feito de arsenieto de gálio que emite luz quando a corrente elétrica flui através dele. 

Tem baixo consumo e alta eficiência, para além de uma grande durabilidade. Devido a estas 

características, a iluminação LED tem vindo a tornar-se cada vez mais popular. 

Díodo Zener 

O Díodo, quando polarizado inversamente, permite manter uma tensão constante nos 

terminais. 

 

Figura 33 - Díodo Zener 

É utilizado em reguladores e estabilizadores de tensão para manter uma tensão constante ao 

longo do tempo. 

 

Figura 34 - Símbolo do componente Díodo Zener 

Transístor 

São componentes eletrônicos que, tal como o díodo, são construídos a partir de um material 

semicondutor. O transístor tem a capacidade de controlar a passagem de corrente e normalmente tem 

três terminais, a base, o coletor e o transmissor. 
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Figura 35 - Transístor 

Operação de transístor 

Quando há corrente na base, o transístor permite que a corrente passe entre o coletor e o 

transmissor. Se não houver corrente na base, não há passagem de corrente entre o coletor e o 

transmissor. 

Com o transístor, podemos construir portas lógicas, e a partir de portas lógicas, podemos construir 

processadores, que é a base de toda a computação moderna. 

 

Figura 36 - Simbologia dos transístores 

Thyristor - SCR 

O tirístor mais utilizado é também conhecido como SCR (Controlled Silicon Rectifier - Retificador 

de Silício Controlado). A principal função do tirístor é ligar e desligar circuitos com grandes cargas, 

motores, eletroímanes, aquecedores, etc. Consiste basicamente em quatro camadas de semicondutor, 

formando uma estrutura p-n-p-n que tem 3 elétrodos (um ânodo, um botão e um elétrodo de controlo de 

"comando", vulgarmente referido como "porta"). Como as figuras 44 e 45 mostram o diagrama das juntas, 

as características de tensão-corrente e o símbolo utilizado nos esquemas elétricos utilizando o tirístor. 

 

Figura 37 - Tirístor SCR 

c - Detonar 

a - Ânodo 

g - Portão 

 

 

Figura 38 - Símbolo SRC do tirístor 
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Tirístor - TRIAC (TRIode for Alternating Current) 

Um Triac é um componente formado por duas SCR (Retificador) de Controlo de Silício internas ligadas 

em paralelo, uma ao contrário da outra. 

No funcionamento básico, o triac ao receber uma tensão na GATE, permitindo a condução entre a 

corrente alternada MT1 e MT2. 

 

Figura 39 - Tirístor - TRIAC 

MT1 - Ânodo 1 

MT2 - Ânodo 2 

G - Portão 

 

 

Figura 40 - Tirístor - Símbolo TRIAC 

Oscilador (Cristal) 

Um oscilador de cristal é um componente elétrico que utiliza a ressonância de um cristal vibratório 

de um material piezoelétrico para criar um sinal elétrico com uma frequência muito precisa. Esta 

frequência é utilizada para medir o tempo com precisão, tais como relógios de quartzo, bem como para 

estabilizar as frequências dos transmissores de rádio. O cristal piezoelétrico mais amplamente utilizado 

é o quartzo. 

Os osciladores Cristal são compostos por dois terminais, ligados a um cristal piezoelétrico interno. 

 

Figura 41 - Oscilador 16000Hz (Cristal) 
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Figura 42 - Símbolo do oscilador 

 

Tabela de identificação dos componentes e seus símbolos 

 

Nome do 

componente 
Imagem componente Símbolo 

Resistência 

  

Potenciómetro 

  

Condensador 

  

Bobina 

  

Díodo 

  

Díodo emissor de 

luz  

 

Díodo Zener 
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Transistor 

  

Tiristor (SCR) 
  

Tiristor (TRIAC) 

  

Oscilador 

  

Botão 
  

IC 555 

  

Quadro 4 Identificação dos componentes e seus símbolos 

Estados de funcionamento dos componentes semicondutores 

 

 Díodos como circuito de retificação de corrente ou tensão. 

O retificador é um dispositivo que permite retificar uma tensão ou corrente alternada (CA) 

(geralmente sinusoidal), por outras palavras, é a transformação de corrente/voltagem alternada em 

corrente contínua, como ilustrado na Figura 43. 

 

Figura 43 - Conversão de corrente/voltagem alternada para corrente/voltagem directa 

 

Análise otimizada de um circuito simples. 

 

Análise aproximada da realidade de um circuito simples. 
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É importante lembrar que, idealmente, tudo é processado de uma forma utópica, o que significa 

que o funcionamento dos circuitos é perfeito. Na realidade, não é assim que funciona, e no caso dos 

díodos comportam-se como uma fonte de tensão, e quando é aplicada uma tensão mais elevada no 

ânodo em relação ao cátodo, diz-se que o díodo é diretamente polarizado e passa a ser visto como uma 

fonte de tensão, onde para os díodos de silício há uma queda de tensão estimada nos terminais de 0,7V 

Figura 44 - Circuito simples de retificação com díodo de silício próximo da realidade 

 Regiões transístores de operação, polarização, saturação, corte e região linear. 

O transístor é um componente semicondutor de três camadas, amplamente utilizado na 

construção de chips eletrônicos para as mais variadas aplicações. Composto principalmente de silício 

ou germânio, o transístor é utilizado em processos de amplificação e produção de sinais e em operações 

de sinalização. 

Polarização de um transístor 

Polarizar um transístor é calcular o ponto de funcionamento do mesmo, ou seja, calcular as 

tensões e correntes que serão aplicadas ao componente para que este funcione corretamente, sem 

corte e sem saturar. 

Transistor bipolares 

  

Figura 45 - Símbolo do Transístor Bipolar NPN e PNP 
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Figura 46 - Circuito simples de polarização de um transístor 

Cálculos de polarização: 

Ie= Ib+Ic 

Ic= HFE.Ib 

HFE é o ganho do do transístor 

O transístor está na região de corte quando a tensão Vbe é inferior à tensão intrínseca da junção 

base-emissor, o que significa que o transístor não é condutor, ou seja, as correntes Ic e Ie são nulas. 

Se a tensão Vbe for aumentada, quando se aproxima da tensão de base intrínseca do emissor 

(aproximadamente 0,7V para transístores de silício), o transístor começa a conduzir e a corrente Ic é 

dada aproximadamente pela equação, então é declarado que o transístor está na região linear Ic= 

HFE.Ib. Na região linear, o valor HFE é praticamente constante para diferentes correntes Ib e tensão V 

.ce 

Se a tensão Vbe continua a aumentar, chega a um momento em que o transístor não pode 

aumentar a corrente Ic e o valor HFE cai muito. Dizemos que o transístor entrou na região de saturação. 

 

Tirístor (Retificador de Silício Controlado - SCR) modo de funcionamento, polarização 

direta, e polarização inversa. 

O tirístor é um componente eletrônico desenvolvido para trabalhar com a eletrônica de potência, 

ou seja, com cargas elevadas. 

Estrutura básica do tirístor do SCR 
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Figura 47 - Estrutura básica de um tiristor 

Características do tiristor 

 

Figura 48 - Características e curvas de funcionamento de um tiristor 

 

Fontes de alimentação 

As fontes de alimentação são responsáveis pela distribuição de eletricidade a todos os 

componentes de um sistema eletrônico. Para que um sistema eletrônico funcione corretamente, devem 

ser feitos cálculos do consumo total de energia a fim de escolher a fonte de alimentação mais adequada 

J1 - Junção 1 

J3- Junção 3 

J2 - Junção 2 
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para o circuito a ser desenvolvido.  Neste tema serão abordados dois tipos de fornecimento de energia, 

linear e comutado. 

Constituição de uma fonte de alimentação linear 

Uma fonte de alimentação básica consiste em quatro sectores 

Transformador 

O transformador é o dispositivo responsável pela adaptação da tensão. Dependendo da relação 

entre o número de enrolamentos primários e o enrolamento secundário, os transformadores podem 

transformar a tensão (CA) e a corrente de entrada para um valor inferior e utilizável ainda mais em modo 

de corrente alternada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vp = Tensão primária (entrada) Vs = Tensão secundária (saída) 

Np = Número de voltas em Ns primários = Número de voltas em secundários 

Ip = corrente primária (entrada) Is = corrente secundária (saída)  

 

Retificação - (Ponte de moagem) 

A moagem tem a função de moer os pulsos para produzir uma saída do polarizada. 
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Figura 51 - Ponte retificadora 

Uma ponte retificadora utiliza a onda AC (tanto a secção positiva como a negativa).  Perdem-se 

na ponte 1,4V, porque cada um dos díodos retificadores perde 0,7V (queda de tensão numa junção PN 

de silício) na condução e há sempre dois díodos na condução. Os retificadores de ponte são 

classificados pela corrente máxima e pela tensão inversa máxima que podem suportar (esta deve ser 

pelo menos três vezes a tensão RMS para que os retificadores possam suportar os picos de tensão). 

Filtragem 

A filtração é feita por um condensador eletrolítico de alto valor ligado à saída DC para atuar 

como um reservatório, fornecendo corrente à saída quando a tensão DC varia no retificador. A figura 59 

mostra uma tensão não filtrada (linha pontilhada) e uma tensão contínua alisada (linha sólida). O 

condensador descarrega rapidamente perto do pico da variável CC. 

 

Figura 53 - Gráfico de aplicação do filtro 

 A filtragem aumenta significativamente a tensão DC média até ao valor de pico (1,4 × valor 

RMS). Por exemplo, 6V RMS AC (saída do transformador) é retificada em onda completa, estão em DC 

4.6V RMS (1.4V é perdido na ponte retificadora), com a filtragem isto aumenta o pico 1.4 × 4.6 = 6.4V  

A filtração não é perfeita devido à voltagem do contador cair um pouco nas descargas, dando 

uma pequena ondulação de tensão (voltagem em cascata). Para muitos circuitos uma ondulação de 

10% do valor da tensão é satisfatória, a equação abaixo fornece o valor necessário para a filtração do 

condensador. Quanto maior for o condensador, mais baixa é a ondulação. 

Filtro condensador para 10% de ondulação= 5 × IoVs × f 

C = Capacidade de filtragem em Farads (F) 
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Io = Corrente de saída em amperes (A) 

Vs = tensão de entrada em volts (V), este é o valor de pico da tensão não filtrada em CC 

frequência CA em hertz (Hz), 50Hz em Portugal (230v). 

 

 

Figura 54 - Diagrama do Transformador, Moagem e Filtragem 

Regulamento 

Estão disponíveis circuitos reguladores integrados com valores fixos (tipicamente 5, 12 e 15V) 

ou tensão de saída variável. São classificados pela corrente máxima pela qual passam. Estão também 

disponíveis reguladores de voltagem negativa, principalmente para utilização em fontes duplas. A 

maioria dos reguladores inclui proteção automática contra sobre consumo (proteção contra sobrecarga) 

e sobreaquecimento (proteção térmica). 

 

Figura 55 - Esquema de uma fonte de alimentação básica 

Fonte de alimentação comutada em série com IC 

As fontes de alimentação comutadas utilizam a Modulação da Largura de Pulso (PWM), ou 

seja, a tensão de saída da fonte de alimentação é regulada alterando o fator de serviço a uma frequência 

constante e inalterada. 
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Figura 56 - Diagrama representativo de uma fonte de alimentação comutada 

Legenda: 

1 - Enseada alternada 

2 - Fusível 

3 - Filtro de entrada 

4 - Ponte retificadora 

5 - Interruptor transístor 

6 - Controlador PWM 

7 - Opto-isolante (isolamento galvânico) 

8 - Transformador de impulsos 

9 - Retificador 

10 - Filtro de saída 

11 - Fluxo contínuo de saída 

 

Funcionamento de uma fonte de alimentação comutada com base na figura 56. 

A tensão alternada da rede, por exemplo 230 V (1), passa através do filtro de entrada com 

elementos LC (3). Este é um elemento importante que protege a rede elétrica das interferências que 

ocorrem na alimentação elétrica e protege a alimentação elétrica das interferências da rede elétrica. A 

tensão alternada é retificada por um retificador de ponte (4) e, após moagem, a tensão contínua atinge 

o transformador (8) que é comutado por um transístor (5), por vezes chamado de comutador. O transístor 

liga e desliga a corrente em forma de onda retangular a uma frequência definida (que é possível numa 

gama de 20 kHz a várias centenas de kHz e mesmo MHz), utilizando a modulação da largura de impulso 

PWM. O transístor é controlado pelo circuito de retorno (6, 7), que inclui um opto-isolador e um 

controlador PWM. O sistema verifica qual é a tensão de saída e, dependendo se aumenta ou diminui, 

modifica a largura do impulso (duração) controlando o transístor e ajustando-o de modo a que a tensão 
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de saída seja sempre constante. Este sistema, verificando a tensão de saída, funciona a alta velocidade, 

o que permite manter a tensão de saída constante e, à medida que aumenta ou diminui, permite corrigir, 

imediatamente, as variações, a fim de a manter a um nível constante. A tensão retangular na saída do 

transformador (8) é retificada (9) e passa depois pelo filtro de saída (10) que deve "bloquear" os 

harmônicos superiores e as interferências geradas pelo funcionamento do conversor. Na saída (11) da 

fonte comutada, é obtida uma tensão contínua e estável.  

 

Parâmetros a considerar numa fonte de alimentação comutada: 

Tensão de entrada 

Na União Europeia, a tensão da rede elétrica é de 230 V AC (exceto o REINO UNIDO - 240 V 

AC). As normas permitem um desvio de 10%, ou seja, a tensão da rede pode variar de 207 V a 253 V 

CA. Por conseguinte, é aconselhável escolher uma fonte de alimentação com uma vasta gama de tensão 

de entrada, por exemplo, 100-264 V CA. 

 

 

Corrente inicial 

Depois de ligar a fonte de alimentação, ocorre um grande impulso de corrente que pode atingir 

valores elevados, dependendo da potência da fonte de alimentação, a ordem de várias dezenas de 

amperes, que dura até 1 período, ou seja, até 20 Ms a uma frequência de 50 Hz AC. Este fenómeno é 

causado pela carga dos condensadores de entrada. Uma corrente de arranque elevada pode fazer com 

que os protetores ativem a rede (fusíveis, disjuntores, etc.). A solução para esta situação é substituir os 

fusíveis de corrente subterrânea por fusíveis do tipo C ou D. 

Eficiência 

Esta é a relação entre a potência de saída da corrente contínua (enviada pela fonte de 

alimentação) e a potência de entrada da corrente alternada (consumida a partir da rede elétrica), 

expressa como uma percentagem. 

Fórmula de eficiência: 

η= PoutPin ×100% 

η - Eficiência expressa em percentagem 

Faneca - potência de saída 
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 Potência de entrada de alfinetes 

 

 

Tensão de saída 

A tensão de saída é a tensão que deve ser estabilizada com variações de carga da alimentação 

de energia de 0 a 100%. Note-se que em todas as fontes de alimentação, ruído, ondulação, e 

interferência são sobrepostos com a tensão de saída contínua. Podem ter um alcance de até várias 

centenas de mVp-p. Por vezes, o valor demasiado elevado da ondulação da tensão de saída pode 

causar problemas se o dispositivo alimentado for vulnerável à ondulação, por exemplo, interferência na 

imagem da câmara, em aplicações de CCTV, ou reinícios frequentes de um dispositivo eletrónico. 

 

 

Portos lógicos 

Os portos lógicos são dispositivos práticos que desempenham funções básicas booleanas, ou 

seja, as operações fundamentais OU, E, E, NÃO e algumas delas derivadas. Atualmente, a sua 

implementação está quase sempre em circuitos eletrónicos integrados, mas podem ser componentes 

discretos, circuitos elétricos com tensões, dispositivos óticos, circuitos hidráulicos ou mesmo 

mecanismos. 

 

Porto lógico E 

O PORTO LÓGICO E é um circuito lógico que tem pelo menos duas entradas e fornece na saída 

o valor lógico 1 ou 0. 

Esta porta utiliza o operador lógico do produto e tem como saída lógica 1 se todas as entradas 

forem 1, caso contrário a saída é 0. 

 

Símbolo de porto lógico E 

 

Figura 57- Símbolo da porta lógica AND 
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Expressão booleana do porto AND 

S = A . B 

 

E tabela de verdade portuária lógica com duas entradas A B. 

O B S 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabela 5 - Tabela real e tabela de portas com duas entradas 

O circuito integrado TTL 7408 implementa quatro portas de duas entradas, e portas lógicas 

independentes uma da outra. A figura 58 mostra o diagrama pinout do circuito integrado: 

  

Figura 58 - Circuito integrado com 4 E portas (8 entradas 4 saídas) 

NAND porto lógico (NÃO E) 

A porta lógica NAND é um circuito lógico que tem pelo menos duas entradas e fornece na saída 

o valor lógico 1 ou 0. 

Esta porta utiliza o operador lógico do produto e tem como saída lógica 0 se todas as entradas 

forem 1, caso contrário a saída é 1. 

 

 

Figura 59- Símbolo de porta lógica NAND 



 
 
 

93 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

 

Expressão booleana do porto AND 

S = A . B 

 

NAND tabela de verdade lógica do porto com duas entradas A B. 

O B S 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Tabela 6- Tabela da porta NAND verdadeira com duas entradas 

O circuito integrado clássico que implementa as portas NAND é o TTL 7400, que tem quatro 

portas NAND de duas entradas independentes. A figura abaixo mostra o diagrama pinout deste circuito 

integrado: 

  

Figura 60 Circuito integrado com 4 portas NAND (8 entradas 4 saídas) 

Porto lógico OU 

A porta lógica OR é um circuito lógico que tem pelo menos duas entradas e fornece na saída o 

valor lógico 1 ou 0. 

O LOGICAL OU o porto utiliza o operador da soma lógica. A saída é igual a 1 se pelo menos uma 

das entradas for 1. A saída é igual a zero se todas as entradas forem 0. 

Porta lógica OU símbolo 
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Figura 61 - Símbolo de porta lógica OU 

Expressão booleana de ou porto 

S = A + B 

 

 

Ou tabela lógica da verdade portuária com duas entradas A B. 

O B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Tabela 7 - Ou tabela de verdade da porta 

O circuito integrado que implementa os portos OR é o TTL 7432, que tem quatro portos OR 

independentes de duas entradas. A figura 62 mostra o diagrama pinout do circuito integrado: 

 
 

Figura 62 - Circuito integrado com 4 portas OR (8 entradas 4 saídas) 

NOR Porto Lógico (NÃO OU) 

A porta lógica NOR é um circuito lógico que tem pelo menos duas entradas e fornece na saída o 

valor lógico 1 ou 0. 

A porta lógica NOR utiliza o operador da soma lógica. A saída é igual a 0 se pelo menos uma das 

entradas for 1. A saída é igual a 1 se nenhuma entrada for 1. 
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Símbolo de porta lógica NOR 

 

 

 

 

 

 

Expressão booleana de ou porto   S = A + B 

 

 

Ou tabela lógica de verdade portuária com duas entradas A B. 

O B S 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Tabela 8 nem tabela de verdade da porta 

O circuito integrado clássico que implementa os portos NOR é o TTL 7402, que tem quatro portos 

NOR independentes de duas entradas. A figura 64 mostra o diagrama pinout deste circuito integrado: 

 

  

Figura 64 - Circuito integrado com 4 portas NOR (8 entradas 4 saídas) 

Porta lógica XOR 

A porta lógica XOR é um circuito lógico que tem pelo menos duas entradas e fornece na saída o 

valor lógico 1 ou 0. 
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A porta lógica XOR operador de soma lógica, com um círculo. A saída é igual a 0, se as entradas 

forem iguais. A saída é igual a 1, se as entradas forem diferentes. 

Símbolo de porta lógica NOR 

 

Figura 65 - XOR símbolo de porta lógica 

Expressão booleana da porta xou 

S = A B⊕ 

 

Ou tabela lógica da verdade portuária com duas entradas A B. 

O B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Tabela 9 - Tabela de Verdade do Porto XOR 

O clássico integrado que implementa os portos XOR é o TTL 7486, que tem quatro portos XOR 

independentes. A figura 66 ilustra o diagrama pinout deste circuito integrado: 

  

Figura 66 - Circuito integrado com 4 portas XOR (8 entradas 4 saídas) 
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Porto lógico NÃO 

A porta NÃO lógica é a mais básica de todas as portas lógicas, tem uma única entrada, e uma 

única saída que é o complemento da entrada. É uma porta inversora (ou buffer inversor), ou seja, o valor 

lógico da entrada é invertido na saída. 

Símbolo de porta lógica NÃO 

 

 

 

Figura 67 - Símbolo de porta lógica NOT 

 

Expressão booleana do porto NOT 

S = A 

Tabela de verdade portuária não lógica com duas entradas A. 

 

O S 

0 1 

1 0 

Tabela 10 - Tabela de verdade de porta não 

Sinais 

Sinal analógico 

Em eletrónica um sinal Analógico é que sofre variações de amplitude ao longo do tempo e a 

relação proporcional é acorrentada a outra variável.  O termo "Analógico" provém da representação 

matemática formal ou gráfica do sinal como um modelo de realidade comportando-se de forma análoga 

à realidade que pretende modelar. 
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Exemplo de um sinal analógico: 

 

Figura 68 - Representação gráfica de um sinal analógico 

Aplicações de sinais analógicos: 

Os sinais analógicos podem ser usados para medir várias quantidades, tais como potencial 

elétrico, variações de temperatura, fontes sonoras, variação de luminosidade, variação de peso entre 

outras quantidades físicas. Os intervalos de medição são contínuos e muitos dos sinais que provêm de 

meios naturais são analógicos. 

 

 

 

Sinal digital 

Um sinal digital é um sinal que é utilizado para representar dados como uma sequência de valores 

discretos no tempo e amplitude.  Este tipo de sinal tem apenas dois estados de zero ou um. 

Exemplo de um sinal digital 

 

Figura 69 - Representação gráfica de um sinal analógico 
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Conversão Analógica - Digital (A/D) 

Uma conversão Analógica - digital tem a capacidade de gerar uma representação digital a 

partir de uma magnitude Analógica, geralmente um sinal representado por um nível de tensão ou 

intensidade de corrente elétrica. 

Como os sinais Analógicos são mais difíceis de processar e mais difíceis de armazenar, há 

uma vantagem em converter Analógico para Digital, por circunstâncias de processamento digital para 

ser mais eficiente, ter maior velocidade e precisão. Desta forma, os sinais são processados em formato 

digital e posteriormente convertidos para formato Analógico, quando necessário. 

A função do conversor analógico digital A/D é produzir uma palavra digital que representa a 

magnitude de um valor analógico. As especificações de um conversor A/D são muito semelhantes às do 

conversor D/A. A resolução de um conversor A/D refere-se ao número de bits na palavra digital na saída 

do conversor. 

Um conversor A/D de 8 bits, por exemplo, tem uma resolução de 1/256. Precisão e linearidade 

têm o mesmo significado no conversor A/D que no conversor D/A. Outra característica importante de um 

conversor A/D é o tempo de conversão. Este é simplesmente o tempo que leva o conversor a produzir 

uma saída binária para um valor analógico aplicado à entrada. Quando nos referimos a um conversor 

de alta velocidade, queremos dizer que ele tem um tempo de conversão muito pequeno. 

Analógico mais comumente utilizado - Métodos de conversão digital 

Conversor A/D com comparador paralelo 

Um conversor A/D com comparador paralelo é um conversor de 2 bits que utiliza um divisor de 

tensão que fornece as tensões de referência à entrada de cada um dos comparadores. A tensão na 

parte superior do divisor representa a tensão do nível lógico 1. Se a tensão na entrada de um comparador 

for superior à tensão de referência na entrada não-inversora, a saída do comparador passa para o nível 

lógico 1. As saídas dos comparadores dão-nos uma representação digital da voltagem de entrada. Com 

uma tensão de entrada de 2,6V, por exemplo, as saídas dos comparadores A1 e A2 estarão no nível 

lógico 1.  

A maior vantagem do conversor A/D paralelo é a sua velocidade, que é simplesmente o tempo de 

atraso dos comparadores. A saída dos comparadores é um formato binário não-padrão, mas pode ser 

convertido para qualquer código binário desejado com algumas portas lógicas. A maior desvantagem de 

um conversor A/D paralelo é o número de comparadores necessários para produzir um resultado com 

resolução razoável. 
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O conversor de 2 bits da Figura 70 requer 3 comparadores. Para construir um conversor de N bits 

é necessário 2n - 1 comparador. Para um conversor de 8 bits, são necessários 255 comparadores, e 

para um conversor de 10 bits, são necessários 1023 comparadores. Existem conversores A/D com 

comparadores paralelos em circuitos integrados para serem utilizados em aplicações onde a alta 

velocidade é necessária, mas são relativamente caros. Alguns conversores com comparadores paralelos 

podem converter para menos de 10ns. 

 

Figura 70 - Conversor A/D com comparador paralelo 

 

 

Exemplo: 

A figura 71 apresenta o diagrama de base para a saída em três dígitos binários. Uma tensão de 

referência (4,8 V no exemplo) é aplicada na série de divisores de tensão formada por R1 a R7, de valores 

idênticos (R). Os blocos C1 a C7 são comparadores: se o sinal em (+) for maior que em (-), a saída é 1 

e nula nos outros casos. 
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Figura 71 - Conversor Analógico-digital Paralelo  

 

Conversor de AD em rampa 

O conversor de rampa, figura 72 pode ser feito da seguinte forma; a saída de um contador (4 bits 

neste exemplo) é ligada à entrada de um conversor digital analógico. Assumimos desde o início que a 

entrada do relógio do contador é continuamente alimentada com uma sequência de impulsos. Nesta 

situação, a tensão Vcon na saída S do conversor varia entre 0 e um valor Vmax , o que depende do 

contador e das características do conversor digital analógico. 

 

Figura 72 - Conversor Digital Análogo de Rampa 
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Conversão Digital - Analógico (D/A) 

A função do conversor analógico digital é converter uma palavra em binário (digital) para uma 

tensão ou corrente de saída proporcional ao seu valor. 

A entrada de um conversor D/A digital consiste numa ligação digital construída a partir de sinais 

binários paralelos que são gerados a partir de um sistema de processamento de sinais, tais como 

computadores, microcontroladores, e muito mais. Os sinais binários são convertidos em sinos analógicos 

equivalentes através de uma referência, e depois o sinal resultante pode passar através de um filtro e 

amplificador.  O maior dos conversores D/A tem saídas sob a forma de tensão ou corrente figura 73. 

 

Figura 73 - Esquema representativo de um conversor D/A com entrada paralela 

As entradas de um conversor D/A podem ser em série ou em paralelo.  Um exemplo de 

comunicação em série é o I2C que é um protocolo de comunicação em série, que tem a vantagem de 

utilizar menos pinos de ligação do que um microcontrolador para a transferência de dados.  A quantidade 

de bits de entrada que um conversor D/A irá definir para a sua resolução de saída, isto significa que 

quanto maior for o número de bits de entrada, maior será a resolução do sinal analógico. 

Em geral, saída analógica = K × entrada digital  

K é um fator de proporcionalidade constante para um determinado DAC ligado a uma tensão de 

referência fixa. 
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K = 1V eVOUT = (1V) × entrada 

digital  

 

Cada entrada digital contribui com um valor diferente para a tensão analógica. 

O bit menos significativo (LSB) contribui (20) × K volts. 

O segundo bit menos significativo (LSB) contribui (21) × K volts. 

O bit mais significativo (MSB) contribui com (2n-1) × K volts, onde n é o número de bits que representa 

o valor digital. 

Exemplo: 0110 → (22 + 21) × K = 6V 

 A rigor, o sinal de saída não é Analógico - só pode assumir apenas 2n níveis de tensão.  

 

Figura 74 - RESOLUÇÃO do DAC 

 

 

Resolução: 

A resolução é a pequena alteração que pode ocorrer na saída analógica como resultado de uma 

alteração na entrada digital (tamanho do passo). Com n bits, é possível representar os níveis de 

voltagem2n . Existem, portanto  

2n -1 passo para sair do valor mais baixo (zero, por exemplo) e atingir o fundo da escala. 

Portanto, K = Vref / (2n - 1). 

Aumentando n diminui K, tornando possível representar mais valores de stress. 
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Figura 75 - Figura representativa da conversão do ADC e do DAC 

PWM (Pulso com Modulação) 

 

O PWM pode ser implementado em várias áreas da eletrônica, uma das suas utilizações é em 

fontes de alimentação, controlo de velocidade do motor CC, controlo de iluminação, controlo de servo e 

várias outras aplicações. PWM significa "Pulse Width Modulation", ou seja, através da largura de pulso 

de uma onda quadrada é possível controlar a potência ou a velocidade. 



 
 
 

105 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

 

 Operação PWM 

Considerando uma onda quadrada, para o correto funcionamento do PWM devemos variar a 

largura do pulso da onda, para efeitos de cálculo são necessários dois parâmetros, o período e a largura 

do próprio pulso, chamado duty-cycle, definido em percentagem de acordo com a fórmula:  

Ciclo de Trabalho=100Largura do Pulso Período 

Ciclo de trabalho: valor em percentagem; 

Largura de pulso: tempo em que o sinal é ligado; 

Período: tempo de um ciclo de ondas. 

Ponte H - aplicação 

Uma Ponte H é um circuito especial que permite inverter a direção (polaridade) da corrente que 

flui através de uma carga. É amplamente utilizado, por exemplo, para controlar a direção de rotação de 

um motor CC. 

Uma ponte H é normalmente composta por quatro interruptores elétricos, que podem ser 

controlados de forma independente. A figura 76 mostra a disposição destes quatro interruptores (S1 a 

S4) em relação a um motor CC: 

 

Figura 76 - Esquema representativo de uma ponte H 

Neste caso, o funcionamento do motor depende dos interruptores, que podem ser combinados da 

seguinte forma: 

● S1 e S4 fechados, S2 e S3 abertos: A corrente passa através do motor num sentido, fazendo-o 

rodar num sentido. 

● S1 e S4 abertos, S2 e S3 fechados: A corrente passa através do motor em marcha atrás, 

fazendo-o rodar no sentido contrário. 
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● S1 e S3 abertas: O motor não roda, uma vez que não há fluxo de corrente através dele. 

 

Figura 77 - Figura ilustrativa do funcionamento de uma ponte H 

 

Ponte H L298N 

O condutor L298N utiliza duas pontes H para controlar separadamente dois motores. Contudo, 

para além de controlar o sentido de rotação do motor, o condutor também é capaz de controlar a 

velocidade do motor. Um sinal PWM é utilizado para regular o nível de rotação do eixo. PWM (Pulse 

Width Modulation) significa Modulação da Largura de Pulso (MLP) e utiliza a relação do ciclo de trabalho 

para controlar o valor da alimentação. Como o sinal PWM varia de 0% a 100% em relação ao ciclo de 

trabalho, as placas Arduino convertem proporcionalmente o sinal gerado pelo comando analogWrite. 

Assim, o sinal da placa 255 é convertido para um sinal 100% PWM, e o sinal da placa 0 é convertido 

para um sinal 0% PWM. Assim, um sinal de 127 da placa será convertido para um sinal PWM de 50%. 

Consequentemente, para um motor, o sinal 0 seria ainda o motor uma vez que o sinal 255 seria a sua 

rotação máxima.  

A figura 77 mostra o circuito integrado da ponte H L298N. 

 

Figura 77 - L298N CI 
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L298N pinout de circuito integrado  

 
 

Figura 78 - Pinout L298N 

 

 

 

Ponte H L298N - Condutor 

Este Motorista de Ponte H é baseado no chip L298N, construído para controlar cargas tais como 

relés, motores CC e motores passo-a-passo. Com este Motor L298M Bridge H é possível controlar 

independentemente a velocidade e rotação de 2 motores CC ou 1 motor passo-a-passo. 

Utilizado em projetos de robótica e carros controlados, o Módulo do Condutor L298N foi concebido 

para atuar no controlo da rotação ou direção do motor. 

 

 
 

Figura 79 - Condutor L298N 
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Vcc (4,5v a 46v): 

Este posto é responsável pela potência dos motores, com isto a voltagem (que pode variar entre 

4,5v e 46v) colocada neste posto Vcc será enviada para os motores.  É importante ter muito cuidado 

com a tensão de potência dos motores, por exemplo um motor que funciona a 12V, não podemos 

alimentar o Vcc com mais de 12V, porque se esta tensão for ultrapassada danificará o motor. 

Observação: 

Para esta placa específica existe um regulador de voltagem modelo 78m05, e a sua voltagem 

máxima é de 35V, mas a margem de segurança para utilização é inferior a 20V, sendo recomendado 

12V. Por este motivo, se for utilizada uma tensão de alimentação Vcc acima de 12V, a porta VLogic não 

pode ser utilizada para alimentar outros circuitos, e para tensões acima de 20V, desativar o regulador 

de tensão (como será mostrado abaixo) e executar a alimentação Vlogic através do terminal, observando 

a sua limitação de tensão. 

 

GND: 

O GND, que deve ser ligado em comum com o GND do Arduíno ou outro microcontrolador. 

 

Vlogic (4,5v a 7v): 

  É responsável pela alimentação lógica da Ponte H. O chip L298N presente na placa recebe 

comandos do microcontrolador (Arduíno por exemplo), e para que o L298N possa enviar instruções e 

agir sobre as necessidades de saída para operar como um componente lógico, isto implica trabalhar 

numa tensão que varia entre 4,5V e 7V.  Esta pequena placa tem um regulador de voltagem de 5V para 

regular Vcc para a sua potência do chip de 5V.  Desta forma, se o regulador estiver ativo (jumper), o 

pino Vlogic terá a voltagem de 5V, porque é a voltagem presente na saída do regulador. É possível 

desativar o regulador de voltagem e fazer a potência lógica do chip externamente através de uma fonte 

de alimentação, através do poste Vlogic. 

Importante: 

  Quando o regulador de voltagem está ativo, a voltagem VLogic tem 5V ajustável 

automaticamente, pelo que este terminal terá 5V. Esta tensão é para utilização de energia e circuito 
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integrado interno (L298), contudo pode ser utilizada para alimentar qualquer circuito ou microcontrolador 

que utilize até 5V, com a limitação de corrente de aproximadamente 200mA. Contudo, se o regulador de 

voltagem for ativado, não pode alimentar este pino causará danos na placa. 

Regulador lógico: 

Este saltador é responsável por ativar ou desativar o regulador de voltagem de potência Vlogic. 

Quando o jumper está acoplado entre os terminais, o regulador de voltagem é ativado e o Vlogic está a 

ser regulado a 5V a partir da voltagem Vcc. 

 

Atv_A: 

Este saltador é responsável por desativar ou ativar o motor A para ser controlado por um Arduíno 

ou outra placa. 

O jumper Atv_A funciona da seguinte forma: 

Um dos terminais tem 5V (ou a tensão de potência VLogic), e o outro terminal é o que irá alimentar 

o circuito integrado L298N. A placa tem uma resistência de tração, o que significa que quando o jumper 

é removido, o terminal terá um nível lógico baixo, e consequentemente desativa o motor A. Quando o 

jumper é colocado entre os terminais, o 5V é ligado ao terminal de sinal pelo jumper. Portanto, o sinal 

de alto nível é enviado para o L298n, ativando os motores para o trabalho. 

 

Atv_B: 

Este saltador é responsável por desativar ou ativar o motor B para ser controlado por um Arduíno 

ou outra placa, toda a operação é igual ao Atv_A. 

Inscrições: 

As entradas de controlo da placa têm os PINS IN1, IN2, IN3 e IN4, e as entradas IN1 e IN2 são 

as entradas que controlam os terminais do motor A, e as entradas IN3 e IN4 controlam os terminais do 

motor B. 

Para controlar os motores, ativar os pinos como se segue: 

 

Motor A IN1 IN2 

Direção direta ELEVADO BAIXO 

Reverse BAIXO ELEVADO 

Estacionário BAIXO BAIXO 
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Estacionário ELEVADO ELEVADO 

Quadro 11 - Combinação de entradas para a direção do motor A 

Motor B IN1 IN2 

Direção direta ELEVADO BAIXO 

Reverse BAIXO ELEVADO 

Estacionário BAIXO BAIXO 

Estacionário ELEVADO ELEVADO 

Tabela 12 - Combinação de entradas para a direção do motor B 

 

Motor A e Motor B: 

Estes terminais são onde os motores estão ligados. A posição dos fios do motor na ligação com 

o terminal altera o sentido de rotação do motor. Se os fios forem invertidos no poste, o sentido de rotação 

também é invertido quando o motor funciona. Esta é uma boa dica para mudar o sentido de rotação do 

motor, se estiverem a rodar na direção desejada. 

Note-se que existem 4 ligações, é possível utilizar a ponte para controlar 1 motor de passo. Se o 

motor for de 4 fios, é ligado diretamente. Se for 5, ou 6, podemos ligar a torneira central à VLogic. 

 

Exemplo de ligações com L298N: 

 

 Figura 80 - Esquema de ligação da ponte L298N com Arduíno 
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Ponte H L293d 

L293D IC é um condutor para controlo do motor dc que lhe permite orientar a direção dos mesmos. 

Este IC consiste em 16 pinos que são utilizados para controlar motores DC na direção desejada. Isto 

significa que utilizando um L293D, podemos controlar um ou mais motores de corrente contínua.  

Este IC L293D funciona com o princípio básico da ponte H, este circuito de controlo permite que 

a tensão flua em qualquer direção. Geralmente, estes circuitos são utilizados na robótica devido ao seu 

tamanho reduzido. 

 

  Figura 81 - Diagrama de blocos de circuitos L293D 

 L293D Circuito Integrado Pinout (Ponte H) 
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Figura 82 - Pinout L293D 

 

 

 

 

Motor 1 Habilitar Input1 (Pino 

2) 

Input2 

(pin7) 

 Virar no sentido dos ponteiros do relógio ELEVADO BAIXO ELEVADO 

Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do 

relógio 
ELEVADO ELEVADO BAIXO 

Parar ELEVADO BAIXO BAIXO 

Parar ELEVADO ELEVADO ELEVADO 

Tabela 13 - Combinação de entradas para a direção do motor 1 

 

Motor 2 Habilitar Input3 (Pino 

10) 

Input4 

(pin15) 

 Virar no sentido dos ponteiros do relógio ELEVADO BAIXO ELEVADO 
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Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do 

relógio 
ELEVADO ELEVADO BAIXO 

Parar ELEVADO BAIXO BAIXO 

Parar ELEVADO ELEVADO ELEVADO 

Tabela 14 - Combinação de entradas para a direção do motor 2 

 

 

Exemplo de ligações l293D: 

 

Figura 83 - - Esquema de ligação da ponte L293D com Arduíno 

Desenvolvimento de circuitos impressos 

No desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, nas mais diversas áreas, tais como robótica, 

informática, eletromecânica e eletrónica, existe a necessidade de desenvolver hardware que possa ligar 

os componentes eletrónicos que serão constituintes dos dispositivos a serem construídos. Na maioria 

das vezes o objetivo é otimizar e organizar a disposição dos componentes de modo a ocupar o menor 

espaço possível, em estreita ligação com a eficiência e desempenho do equipamento a ser desenvolvido. 

Portanto, o circuito impresso (CI) é fundamental, porque com ele são eliminados os fios 

condutores utilizados nos protótipos de placas na elaboração de projetos eletrónicos. 
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As placas de circuito impresso, ou PCBs, são feitas a partir de uma base não condutora, como 

fenolite ou fibra de vidro e cobertas por uma camada de cobre, que é um excelente condutor. Durante a 

preparação da placa, todo o cobre, exceto o que irá fazer as ligações dos componentes, é removido. 

Brevemente, um desenho de uma placa é desenhado na camada de cobre utilizando uma 

substância resistente. Isto pode ser feito com uma caneta especial, transferindo algum material 

resistente para a placa ou mesmo com a utilização de um processo fotográfico que "imprime" na placa 

o desenho do que deve ser preservado no processo de corrosão. A placa, já com a máscara aplicada, é 

mergulhada numa substância corrosiva que corroerá o cobre desprotegido e deixará apenas as áreas 

cobertas. As áreas protegidas não são afetadas, deixando as faixas de cobre necessárias na placa.  

Depois disto, lavar, remover a camada protetora que permaneceu sobre o cobre, perfurar e utilizar. 

Um circuito eletrônico figura 84 foi elaborado e concebido, por exemplo, um "escudo" para ligar 

servomotores utilizando a placa Arduíno, as diferentes fases de impressão do PCB seguir-se-ão.  

 

Figura 84 - Desenho de um circuito eletrônico - "escudo para servo-acionamento". 

O software Eagle foi utilizado para desenvolver o circuito eletrônico. Eagle é um programa simples 

de usar concebido para desenvolver e imprimir circuitos eletrónicos e está disponível para utilização em 

diferentes sistemas operativos, Windows, Linux e MAC. Este software não é gratuito, no entanto existe 

uma versão gratuita para estudantes. 
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Figura 85 - Esquema do circuito eletrónico - Eagle 

Circuito impresso 

 

Produção da placa de circuito impresso (PCB) utilizando o método fotográfico, e a utilização de 

uma película transparente (stencil), figura 86. 

 

Figura 86 - Stencil Transparente – filme 
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Processo de divulgação da PCI 

Insolação 

O processo de insolação consiste em aplicar a película transparente sobre a placa de cobre pré-

sensibilizada, colocando-a numa máquina de insolação ultravioleta (U.V.) durante aproximadamente 90 

segundos. Este tipo de luz provoca uma reação química com a parte fotossensível exposta, que mais 

tarde desaparecerá e a parte não exposta figura 87. 

Revelação 

A revelação consiste no primeiro processo químico "Positive Stripper" durante alguns segundos. A 

solução vai desfazer o verniz que foi sensibilizado, ou seja, o verniz fora das riscas.  

Corrosão 

Finalmente, a placa é colocada na solução de percloreto de ferro, até que o percloreto destrua o 

cobre que já não tem verniz, ou seja, o cobre fora das tiras. 

 

Figura 88: Corrosão 

Limpeza 

Em seguida, lavar a placa com água para remover todos os resíduos.  

Limpar o prato com decapante, álcool ou acetona para remover o verniz que cobre as riscas. 

Deixa-se secar ao ar livre, ou utiliza-se uma máquina de secar.  

Finalmente, os buracos são abertos nos pontos indicados na matriz.  

Limpar a placa e cobrir o cobre com nitrato de prata ou verniz de proteção, para evitar a oxidação.  

Os componentes são perfurados e respetivamente soldados no outro lado da placa. 
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Soldadura de componentes eletrónicos 

Ferramentas de soldadura 

 

1 

  

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Legenda: 

1. Ferro de soldar; 

2. Estação de soldadura; 

3. Ponta de ferro de soldar; 

4. Material de limpeza do ferro de soldar; 

5. Suporte de ferro de soldar; 

6. Soldadura de estanho; 

7. Suporte de componentes com lupa; 

8. Sucção de solda; 

9. Pinças para segurar componentes eletrônicos. 
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Método de soldadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Passos de soldadura 

Exemplo eletrónico 

Será elaborado um exemplo de aplicação de conteúdos utilizando componentes eletrônicos 

abordados neste manual. Pretende-se construir um circuito eletrônico que permita o controlo de um 

servo motor utilizando um temporizador IC 555. 

Circuito eletrónico 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 - Esquema de servo motor eletrónico controlado por CI 555 
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Montagem de circuito eletrónico Servo motor controlado por CI555 
(Simulado) 

 

Figura 91 - Conjunto de simulação do TinkerCad 

Lista de componentes para montagem de circuitos representada pelas figuras 89 e 90 

 

Quantidade Atribuição Imagem 

2 
Resistências 

1.5MΩ  

1 
15K 

resistanceΩ  

1 

 Condensador 

de poliéster 

100nF  

1 

 47nF 

condensador 

de poliéster  

1 

 Condensador 

de poliéster 

10nF  

1 Díodo 1N4148 
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Quantidade Atribuição Imagem 

1 
100K 

PotentiometerΩ 
 

1 555 CI 
 

1 Servo motor 

 

 

Tabela 15 - Lista de componentes 
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Controlador e Microcontroladores 

  

 

 

Introdução 

1h - conhecimento das principais partes de um sistema robótico e identificação do controlador 

O robô é um Sistema Automático 

 

Sistema: = conjunto de vários elementos de natureza diversa que, interagindo funcionalmente uns 

com os outros, dão origem a uma nova entidade com um objetivo específico. 

Sistema automático: = Um sistema construído artificialmente através da adição de um controlador, 

sensores, transdutores e atuadores a um sistema físico existente para atingir o desempenho (alvo) 

desejado.  

Um sistema automático é composto por: 

● Planta;  

● Controlo/controlador;  

● Atuadores; 

  

 MATHEMATICS  PHYSICS 

 TECHNOLOGY  LOGICS 

https://docs.google.com/document/d/1CyV7hdeIwfvcWagij-w2uPVVna5vV8yR/edit
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● Sensores/transdutores; 

● Interface homem-máquina (HMI); 

A fábrica é o modelo que representa o sistema físico que se pretende controlar. É, portanto, uma 

representação da realidade. A tarefa do projetista consiste em definir o modelo correto, fazer as 

simplificações apropriadas e orientar o sistema. O resto é acrescentado pelo projetista para realizar o 

controlo automático do sistema através da prossecução das especificações exigidas. O controlo é o 

cérebro do sistema automático, o atuador dos seus braços e o sensor/transdutor dos seus olhos. A 

IHM permite ao utilizador comandar a máquina (iniciar, parar, controlar, ...) e ver os sinais da máquina 

(alarmes, estado,). 

 

Neste caso, o IHM declara a "característica" ou "comportamento" do sistema. Os possíveis 

comportamentos são estabelecidos pelo programa que o controlo executará dando os comandos 

elétricos adequados aos atuadores.  

Um conjunto de sensores ou transdutores lê a quantidade física à saída (a maior parte de todas as 

posições) e transforma-a num sinal elétrico de acordo com uma lei conhecida.  

 

 

O programa avaliará o estado da máquina e reagirá com um código de procedimento pré-programado. 

Isto significa que o programa deve ter considerado todas as situações ou estados possíveis da máquina, 

o atuador tem a tarefa de traduzir o pedido recebido à entrada, na ação eficaz de potência e tipo 

adequados ao sistema físico a ser controlado. De facto, o controlo quase nunca tem energia suficiente 

na saída, nem pode atuar sobre as mais variadas quantidades de entrada que o sistema físico possa 

requerer. 

  

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/representation+of+reality
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Microprocessadores, Microcontroladores e Estrutura de calculadora 

3h - conhecimento da estrutura geral de uma calculadora / conhecimento da estrutura de um 

microprocessador / conhecimento da estrutura de microcontroladores e comparação de 

microprocessadores 

Este parágrafo trata da parte da CONTROLLER de um Sistema Automático, e do microcontrolador como 

um simples controlador possível.  

De modo geral, resume-se aqui um resumo dos tipos de produtos de hardware que podem ser utilizados 

para fazer o bloco de controlo: 

● Lógica com fio WLC, relé e controlos lógicos de rede. (Não adequado para um robot) 

● Microcontrolador, programado em assembler e em C 

● PLC, programado nas línguas padrão IEC61131-3 (Não adequado para um robô) 

● PC embutido, programado em C 

mas em geral, também se poderia recorrer a: 

● DSP (Digital Signal Processor) 

● FPGA (Full Programmable Gate Array) (Não orientado para robôs) 

● PLD (Dispositivo Lógico Programável) (Não orientado para robot) 

 

Os robôs industriais utilizam calculadoras poderosas e rápidas. Os robôs mais simples ou de bricolage 

adotam microcontroladores que são uma boa forma de introduzir controladores programáveis. 

 

Controladores programáveis 

 

O Controlador Programável é um dispositivo cujo 

comportamento é estabelecido por um software ou firmware escrito 

numa linguagem específica e é concebido utilizando um IDE ou SDK específico. 

O controlo recebe informação do mundo exterior (da central) através das suas entradas digitais binárias 

provenientes dos sensores e comanda as suas saídas digitais binárias para atuar materialmente na 

central por meio dos atuadores. 

Assim, o controlo tem o INPUT e OUTPUT. 

  

 STEM  MATHS 

 boolean  operation 
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CPU - Arquitetura 

 

O controlo programável está equipado com uma CPU equipada com uma unidade de computação 

aritmética lógica (ALU) para dados digitais binários, e com uma memória adequada para conter dados 

digitais binários. A memória deve conter permanentemente o "programa" que o controlo irá executar (a 

lista de tarefas a executar) e os dados temporários necessários para levar a cabo a sua tarefa (como um 

esboço que utilizamos para elaborar resultados). Se a memória de dados e a memória do programa 

forem separadas, a arquitetura chama-se Harvard (devido ao Aiken), enquanto que se forem partilhadas, 

chama-se Von Neumann's.  

 

  

Howard Hathaway Aiken 

 

John von Neumann 

O conjunto de ALU, registos de trabalho, relógio de sistema, contadores de programas, descodificadores 

e tudo o que é necessário para a organização e o seu funcionamento chama-se CPU. A CPU trabalha 

de perto com memória de dados e memória de programa usando um BUS partilhado (um conjunto de 

linhas elétricas dedicadas divididas em dados, endereços, controlo) para comunicação (leitura e escrita). 

https://it.wikipedia.org/wiki/CPU
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Aqui está um diagrama de blocos simplificado de um CPU genérico. Quando o CPU é ligado, começa a 

ler a primeira linha de instruções na memória do programa. O registo do contador do programa PC 

aponta para as linhas seguintes do programa, aumentando a cada passo, mas também gere quaisquer 

saltos no programa ao guardar o endereço de retorno num registo LIFO Stack. O registo de endereço 

de memória MAR armazena e aplica o endereço atual no BUS. 

O Registo de Dados de Memória MDR contém dados recebidos de, ou a serem enviados para memória. 

As instruções são também dadas e enviadas para o Registo de Instrução IR para serem descodificadas 

pela unidade de controlo e traduzidas em comandos para a Unidade de Lógica Aritmética ALU, que 

comunica o seu estado e realiza a operação solicitada colocando o resultado no registo Acumulador " 

A", imediatamente reutilizável como um operando. Os dados anteriores em A não são perdidos, mas 

"empurrados" para um registo Stack LIFO "S" e recuperáveis (se fornecidos). A arquitetura também 

fornece uma pilha específica para o contador de programas de PC. 

 

Todos os controladores programáveis têm uma CPU no seu interior. Dependendo da arquitetura do 

controlador podemos encontrar Microprocessadores (MPU) e Microcontroladores (MCU). Vejamos 

algumas diferenças e aplicações. 

 

Microprocessador (MPU ou μP): é um circuito integrado de alto custo e grande potencial informático 

que contém apenas o CPU (por exemplo, Intel i7). Sozinho, não pode fazer nada. Deve fazer parte de 

um "sistema" de calculadora eletrónica. 
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Microcontrolador (MCU): é um circuito integrado barato com potencial limitado que contém a CPU, 

uma quantidade fixa de memória para conter tanto os dados como o programa e periféricos (entrada, 

saída, comunicação, ...). Com uma placa simples e poucos componentes adicionais pode rapidamente 

tornar-se um controlador programável rentável. 
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Nem todas as calculadoras eletrônicas são adequadas para aplicações industriais. Vale a pena 

investigar mais a fundo os tipos de computadores. 

 

Calculadora Eletrónica (Computador, pessoal, industrial ou incorporada): é uma máquina 

construída com um microprocessador alojado na placa mãe, memórias rápidas relativamente pequenas 

e grandes memórias de massa, periféricos I/O e de comunicação e provisão para periféricos de grande 

variedade. Normalmente equipada com um programa "gestor" chamado Sistema Operativo (S.O.). 

PC - computador pessoal: 

Melhor adaptado para uso em escritórios, mas não para aplicações industriais, onde existem requisitos 

ambientais severos. O seu S.O.  

 

PC industrial - Computador industrial: 

Concebido para aplicações industriais, essencial, robusto, sem ventoinha, equipado com SSD, muitas 

vezes fornecido com Sistema Operativo em Tempo Real (RTOS) quando se controla diretamente um 

processo, está pronto para ser transformado em painéis elétricos. 

 

 

PC embutido - computador "embutido": 

Concebido para ser barato embora poderoso. Está melhor adaptado para aplicações industriais, dado 

que em bruto e nu, pronto a ser incluído como parte de uma máquina que partilha a mesma caixa ou 
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invólucro. Pode controlar diretamente processos utilizando um RTOS ou gerir e controlar placas MCU 

com o serviço rápido, através de ligação em série 

 

Arquitetura de um Microcontrolador (MCU) 

 

O MCU é um dispositivo de controlo programável completo que se encerra num único pacote: 

● uma CPU 

● uma Memória 

● vários periféricos de I/O e em particular as portas digitais e analógicas. 

 

Além disso, pode ter ferramentas independentes mais específicas tais como, por exemplo, 

temporizadores, conversores AD, portas de comunicação em série, ... 

 

O microprocessador (MPU ou 𝛍P) não está equipado com memória (exceto seções funcionais especiais, 

como a cache) e não está equipado com portas de entrada / saída direta. 
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- A CPU de uma MCU, geralmente RISC, permite a execução de instruções incluindo operações lógico-

matemáticas entre números binários, leitura e escrita de memória, e outras instruções de controlo e 

configuração. 

- A memória na seção Programa hospeda em sequência as instruções do programa a executar e na 

seção de dados hospeda dados temporários tais como, por exemplo, as variáveis 

- As portas de interface permitem ler ou aplicar sinais elétricos nos pinos, a fim de ler o estado dos 

sensores de uma máquina e condicionar os seus atuadores. 

- O BUS liga os diferentes elementos da MCU 

Com referência ao diagrama de uma máquina automática, a MCU executa as funções da  

CONTROL. 

 

As MCUs se estiverem equipadas com conversores analógicos a digitais e, portanto, realizam a tarefa 

de controlo mesmo em máquinas automáticas híbridas (tanto variáveis discretas como contínuas) 

 

Da mesma forma, para uma estrutura MPU, as MCUs requerem hardware externo que é mínimo e de 

muito baixo custo. 

● Fornecimento 

● Oscilador do relógio 

● Possível programação / depuração de interface 

● blocos de terminais de ligação 

 

Na figura duas placas de desenvolvimento e teste: à esquerda o muito famoso Arduíno Uno que monta 

um Atmel ATmega328P MCU e à direita uma placa com o MCU Microchip pic16F877. 

As fichas técnicas dos produtos industrializados não são muito diferentes, exceto no que diz respeito à 

conformidade com regulamentos específicos de segurança técnica e compatibilidade eletromagnética. 
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ÔNIBUS. 

A arquitetura de uma MCU ou de um sistema com MPU prevê a ligação elétrica dos vários elementos 

através de um BUS partilhado. O BUS é uma linha de comunicação elétrica multi-fio onde o número de 

fios determina o número de bits que são transmitidos simultaneamente. 

O BUS está dividido em: 

BUS de dados - suporta a troca de informação entre CPU e dispositivos (é bidirecional) 

Endereços BUS - transmite os endereços de seleção dos dispositivos e localizações de memória a que 

a CPU quer aceder (unidirecional) 

Controlos BUS - linhas especializadas que ativam funções nos dispositivos (leitura, escrita, ...) 

Para evitar "conflitos" na utilização do BUS (por exemplo, dois elementos que escrevem 

simultaneamente dados no BUS) a CPU utiliza um comando especial chamado "chip select" CS, 

selecionando literalmente o chip ativo. Apenas o elemento que recebe o CS = 1 pode aceder ao 

autocarro. Os outros elementos que recebem CS = 0 são desligados eletricamente do barramento. Este 

efeito é obtido com a utilização de BUFFER THREE STATE. 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA. 

 

O elemento de circuito mais simples para armazenar um dado binário 

de 1 bit é o Flip Flop (Latch). 

Ao ligar mais FF em bateria, é obtido um registo de memória. Como se 

sabe, o agrupamento típico é o byte (8 bits). 

As memórias são classificadas de acordo com a forma de acesso aos dados e a forma de programação 

e apagamento. 

As abreviaturas modulares fazem uso das seguintes letras: 

M = memória - memória 

RA = acesso aleatório - acesso aleatório (qualquer célula de memória pode ser acedida 

arbitrariamente de imediato) 

SA = acesso em série - acesso em série (por exemplo, fitas magnéticas) 

RO = somente leitura - somente leitura (a escrita tem lugar na "fábrica") 

  

 CHEMISTR
Y  PHYSICS 

 Semicondu
ctors  

Floating 
gate, Tunnel 

effect 
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V = volátil - é cancelado quando a fonte de alimentação é removida 

NV = não-volátil - os dados permanecem armazenados mesmo sem alimentação elétrica 

P = programável 

E = apagável UV = apagável à luz UV 

EE = apagável eletricamente (também chamado E²) 

 

Por exemplo, RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, NVRAM 

 

Acesso aos dados em memória: 

Normalmente, uma memória tem alguns terminais fundamentais que são: 

DADOS: terminais para transferência de dados 

ENDEREÇO: terminais para especificar o endereço dos dados 

CONTROLO: terminais de controlo (por exemplo, para especificar se está a ler ou a escrever). 

   

NVRAM EEPROM UVPROM 

A memória é estruturada como uma "página" de um caderno quadrangular. O número de quadrados na 

horizontal (número de colunas) representa o formato básico dos dados a armazenar. Por exemplo, o 

byte (8 bits). 

Cada linha contém, portanto, informação estruturada no formato de base. 

O número total de linhas determina a capacidade de memória (por exemplo 1024 linhas de 8 bits = 

1,024kb). 

Para ler ou escrever num bit específico é necessário fornecer o seu endereço que será, portanto, 

composto por "número de linha" e "número de coluna". A seleção de uma única linha é operada por um 

descodificador de endereço de linha. Os dados são então trocados num registo de dados. O circuito de 

controlo controla e coordena as funções dos elementos. O núcleo é a matriz de células de memória. 
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O seguinte é o Microcontrolador PIC16F877: cpu (amarelo), memória (azul), pinos de interface 

(vermelho): 

 

 

ATmega2560 arquitetura e placa de desenvolvimento Arduíno 

3h Conhecimento da placa de desenvolvimento Arduíno Uno e da estrutura ATMega2560 / Ser capaz 

de fazer a interface da placa ATmega2560 com sensores e atuadores. 

 

Os mundialmente famosos quadros Arduíno fornecem um quadro de desenvolvimento de MCU simples 

e barato. Existem vários modelos de placas, cada uma com um MCU diferente, com desempenhos 

diferentes, mas todas facilmente programáveis com um ambiente de desenvolvimento livre e muito 

simples. A programação está na linguagem C++, configurações de Hardware mais complexas são 



 
 
 

133 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

automáticas e escondidas do utilizador, enquanto que um conjunto muito completo de bibliotecas, das 

quais a chave é a biblioteca "Arduíno", permite um rápido desenvolvimento de programas. O site oficial 

do Arduíno fornece uma grande quantidade de documentação e tutoriais. É muito fácil encontrar 

aplicações e exemplos na Internet feitos por profissionais, bem como por utilizadores privados. 

 

Arduíno Mega 2560 é uma placa de desenvolvimento equipada com uma MCU de 8 bits de potência 

média (AVR ATmega 2560) com um grande número de entradas e saídas.  

 

O Arduíno UNO mais barato está equipado com o microcontrolador ATmega 328P de 8 bits e tem menos 

I/Os, entre outras características básicas. 
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Ambos estão equipados com tudo o que é necessário para criar rapidamente um controlo para um robô 

ou qualquer outro sistema automatizado. Podem ser alimentados via USB ou através de um conector 

coaxial utilizando uma bateria de 9V ou uma fonte de alimentação de 5V AC/DC. 

A programação é feita carregando o programa escrito no editor IDE num PC para a MCU através de um 

cabo USB. Imediatamente após o carregamento, o programa é posto em execução. 

Cablagem: 

Para fazer circuitos simples, pode ser útil utilizar uma placa de pão e fazer as ligações com cabos rígidos. 

Ambos estão prontamente disponíveis. 

 

Entradas e saídas digitais: 

As entradas e saídas digitais recebem e transmitem informação ou antes números digitais binários de 1 

bit, codificados como sinais elétricos e referenciados a um ponto comum chamado "terra" (GND) 

(presença de tensão =1 , ausência de tensão=0). 

Todos estes pinos podem ser utilizados como entradas ou saídas, dependendo da sua definição durante 

a programação. 

O quadro fornece vários pinos correspondentes à referência GND e outros a partir dos quais se pode 

retirar um fornecimento de +5V e 3,3V referido à GND. 

Para que o controlador saiba o estado de um determinado sensor, é necessário construir um circuito 

elétrico que fará com que +5V ou 0V atinjam a entrada escolhida, referenciada a GND, correspondente 

ao estado do sensor. Vejamos, por exemplo, como ler o estado de um interruptor de fim de curso ou 

qualquer outro dispositivo de contacto seco. A resistência concede 0V à entrada quando o contacto está 
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aberto. O contacto também pode ser utilizado na direção oposta, conduzindo a 0V a entrada quando 

fechada. Nesse caso, a resistência é chamada "pull-up". 

    

Um circuito semelhante é adotado quando se utiliza um sensor de saída de transístor que depende do 

tipo de transístor (NPN ou PNP). 

Quanto às saídas digitais, o pino de saída assumirá o potencial de 0V ou +5V com risco para GND. 

Assim, para acender um díodo LED ou uma relè, o circuito poderia ser: 

    

E/S analógica 

A entrada analógica converte a tensão vermelha entre a entrada e GND num número digital de 10 bits 

sem assinatura. No exemplo abaixo, a posição analógica de uma resistência variável é vermelha como 

dados analógicos. O transdutor analógico específico necessita de um circuito apropriado para se ligar 

ao pino analógico 
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A saída analógica é um pouco mais complexa porque é obtida por um sinal de tensão modulada PWM, 

cujo valor médio corresponde ao valor analógico pretendido, mais uma vez no que diz respeito ao 

potencial GND. 

          

Escudos: 

Todas as placas Arduíno têm uma forma especial e padrão de conector para permitir a adição de placas 

multifunções chamadas "shields". Isto expande grandemente o potencial do sistema. Por exemplo, pode 

ser acrescentado um escudo para ligações Ethenet ou WiFi. 

 

Atuadores e escudos para robótica: 

Fazer um robô Arduíno-controlado requer decidir quais os "atuadores" que moverão as peças 

mecânicas. Os atuadores mais comummente utilizados são: 



 
 
 

137 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

- Motores CC (muitas vezes incluindo uma caixa de velocidades mecânica), utilizados para mover, por 

exemplo, as rodas de um rover ou de uma correia transportadora. Em geral, para rotações sem controlo 

de posição, mas com controlo de velocidade; o motor CC tem de ser acionado por um condutor eletrônico 

específico (ponte H) disponível como um chip único ou montado em PCB (L298N, por exemplo). A ponte 

H também necessita de fornecimento.  

 

- servomotores para posicionar um eixo rotativo num ângulo desejado, por exemplo, utilizado para 

orientar um sensor numa determinada direção ou para rodar o eixo de um pequeno robot de forma 

elementar; um servomotor (SG90 por exemplo) pode ser diretamente ligado à placa Arduíno. 

  

- Motores passo a passo, para rodar eixos através do controlo preciso mesmo da posição e velocidade 

multi-voltas, utilizados por exemplo para mover eixos precisos de robôs de movimento e também para 

fazer máquinas CNC ou impressoras 3D; Um motor passo a passo (como o tipo Nema17) tem de ser 

acionado por um motor passo a passo (A4988, por exemplo) e necessita de uma fonte de energia 

externa. 
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Quando se trata de conduzir mais motores passo-a-passo em conjunto, como é o caso de um típico robô 

de série, impressora 3D ou máquina CNC, é útil utilizar um schield CNC que liga rapidamente vários 

motores passo-a-passo numa única placa, fornecendo também interfaces específicas adicionais para 

impressoras 3D. Existem escudos para Arduíno UNO e MEGA. 

                  

 

 Programação orientada para a robótica  

2h. Conhecimento de linguagens robóticas, conhecimento de programação Arduíno, para poder 

programar o Arduíno para aplicações específicas e identificar as bibliotecas apropriadas disponíveis. 

 

A linguagem de programação utilizada para programar Robots depende do robot específico que se está 

a utilizar.  
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Os robôs industriais são automatizados, programáveis e capazes de se mover em três ou mais eixos. 

Utilizam a linguagem própria da empresa produtora. Por exemplo TP ou KAREL da FANUC, RAPID da 

ABB e assim por diante. Normalmente são linguagens estruturadas e imperativas. 

Os robôs colaborativos são utilizados para automatizar de forma flexível as aplicações de produção 

para todos os sectores industriais. [Utilizam por vezes programação gráfica proprietária. Por exemplo, a 

empresa Polyscope of Universal robot. 

Um robô humanoide é um robô que se assemelha ao corpo humano em forma. O desenho pode ser 

para fins funcionais, tais como a interação com ferramentas e ambientes humanos, para fins 

experimentais, tais como o estudo da locomoção bípede, ou para outros fins. [da Wikipedia]. Podem 

utilizar outros tipos de línguas, geralmente software de inteligência artificial semelhante ao Siri da Apple 

ou ao Cortana da Microsoft. 

Contudo, existem robôs mais simples que podem ser realizados com microcontroladores programáveis 

tais como ATMega2560 montados na placa Arduíno. O microcontrolador ATMega2560 utiliza uma 

linguagem de programação baseada em C e esta pode ser uma forma de aprender os princípios básicos 

desta importante linguagem enquanto se faz robótica prática. 

Programação Arduino 

A placa Arduíno está ligada a um computador via USB. O PC contém o ambiente de desenvolvimento 

do Arduíno (IDE) [https://www.arduino.cc/en/software].  O Arduíno Integrated Development Environment 

(IDE) é o principal programa de edição de texto utilizado para a programação do Arduíno. 

O utilizador escreve o código Arduíno na IDE, depois carrega-o para o microcontrolador que executa o 

código. A placa interage com sensores e atuadores através de portas de entrada e saída. 

Um esboço é o nome que Arduíno usa para um programa. É a unidade de código que é carregada e 

executada num quadro do Arduíno. 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/proprietary+language
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/collaborative+robots
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/graphics+programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipedalism
https://www.arduino.cc/en/software
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O IDE tem um desenho minimalista. Há 5 títulos na barra de menu, bem como uma série de botões por 

baixo que lhe permitem verificar e carregar os seus esboços. Essencialmente, a IDE traduz e compila 

os seus esboços em código que Arduíno pode compreender. Uma vez compilado, o seu código Arduíno 

é então carregado para a memória do quadro.  

No Arduíno existem bibliotecas integradas que fornecem funcionalidades básicas. Além disso, é possível 

importar outras bibliotecas e expandir as capacidades da placa Arduíno. Estas bibliotecas são criadas 

para interagir com um componente específico ou para implementar novas funções. 

Na IDE Arduíno há também muitos exemplos de esboços que os estudantes podem utilizar para 

compreender os princípios básicos da linguagem de programação. 

Para facilitar a programação, Arduíno IDE e em particular a biblioteca Arduíno, prepara para o utilizador 

uma fonte com apenas duas funções a completar: 

configuração inválida( ) { } { } 

 loop vazio( ) { } { } 

 

Estas funções escondem a estrutura completa da linguagem C++ que seria: 

 

#include<Arduino.h> 

configuração inválida( ) { } { } 
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loop vazio( ) { } { } 

int main(void) { 

init( ); 

#se definido(USBCON) 

 USBDevice.attach(); 

#endif 

setup( ); 

para ( ; ; ; ){ 

      laço(); 

se (serialEventRun) serialEventRun(); 

} 

devolver 0; 

} 

 

Se optarmos por desistir das instalações do Arduíno IDE, entramos a fundo na programação do 

microcontrolador. 

Poderemos programar com outras ferramentas, poderemos utilizar diretamente os periféricos do 

microcontrolador e ter controlo total (por exemplo, notepad ++, avrgcc, avrdude) poderíamos utilizar 

conhecimentos comuns a todos os sistemas de controlo programáveis e não apenas ao Arduíno, 

programando em C. 

No entanto, iremos encontrar muitas mais dificuldades. Por exemplo, teremos de fazer a configuração 

hw do microcontrolador. 

  

Se ficarmos no mundo do Arduíno IDE, seremos capazes de desenvolver muito rapidamente programas 

e aplicações que tirem partido das numerosas bibliotecas existentes e testadas. 

Utilizaremos o microcontrolador de uma forma "transparente", ou seja, sem ver o interior e sem poder 

utilizar diretamente os seus periféricos de hardware. 

A linguagem de programação é basicamente C ++, mesmo que o protótipo do programa seja 

simplificado. Ao propor apenas as duas funções Setup () e Loop (), ocultando a função principal (), 

permanece uma ferramenta válida para a aprendizagem da programação. 

 

/* em nenhum lugar será adicionado #include<Arduino.h> mesmo que não o veja */ 
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configuração inválida() { 

// coloque aqui o seu código de configuração, para correr uma vez: 

} 

laço vazio() { 

// coloque aqui o seu código principal, para correr repetidamente: 

} 

 

/* as funções setup() e loop() serão chamadas pela função main() que contém algumas das mais 

importantes funções de configuração de hardware 

 

int main(void) { 

... 

configuração(); 

para( ; ; ){ 

laço() 

} 

devolver 0; 

}  

*/ 

 

Podemos encontrar abaixo uma lista de funções incluídas na biblioteca Arduíno e uma lista de tipos de 

variáveis e operadores úteis durante a programação.  

No que diz respeito às regras de programação, consulte os manuais específicos 

https://www.progettiarduino.com/manuale.html 

 

Arduíno: Funções do Arduíno 

Referência Arduíno) 

E/S digital 

digitalRead()  

digitalWrite()  

pinMode()  

Matemática 

abs()  

restrição()  

mapa()  

Números aleatórios 

aleatório()  

randomSeed()  

Bits e Bytes 

https://www.progettiarduino.com/manuale.html
https://www.arduino.cc/reference/en/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/abs/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/random/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/randomseed/
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E/S analógicas 

analógicoLer()  

analogReferência()  

analogWrite()  

Zero, Due & Família MKR 

analógicoLerResolução()  

analogWriteResolution()  

E/S avançadas 

noTone()  

pulseIn()  

pulseInLong()  

shiftIn()  

shiftOut()  

tom()  

Hora 

atraso()  

delayMicroseconds()  

micros()  

milis()  

max()  

min()  

pow()  

sq()  

sqrt()  

Trigonometria 

cos() pecado() tan()  

Personagens 

isAlpha() isAlphaNumeric()  

isAscii() isControl()  

isDigit()  

isGraph()  

isHexadecimalDigit()  

isLowerCase()  

isPrintable()  

isPunct()  

isSpace()  

isUpperCase()  

isWhitespace()  

bit()  

bitClear()  

bitRead()  

bitSet()  

bitWrite()  

highByte()  

lowByte()  

Interrupções externas 

anexarInterrupt()  

detachInterrupt()  

Interrupções 

interrupts()  

noInterrupts()  

Comunicação 

Serial  

Corrente  

USB 

Teclado  

Rato  

 

Arduino: Variáveis, tipos e constante  

Constantes 

ALTO | BAIXO  

INPUT | OUTPUT | INPUT_PULLUP  

LED_BUILTIN  

verdadeiro | falso  

Constantes de Ponto Flutuante  

Constantes Inteiras  

 

Conversão 

(int não assinado)  

(longo não assinado)  

 

Âmbito variável e Qualificadores 

const  

âmbito  

estático  

volátil  

 

Utilidades 

PROGMEM  

tamanho de()  

Tipos de dados 

matriz  

bool  

booleano  

byte  

char  

duplo  

flutuador  

int  

longo  

breve  

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogreadresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogwriteresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/notone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulseinlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delaymicroseconds/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/micros/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/max/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/min/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/pow/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sq/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sqrt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/cos/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/sin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/tan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalpha/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalphanumeric/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isascii/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iscontrol/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isdigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isgraph/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ishexadecimaldigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/islowercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isprintable/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ispunct/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isspace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isuppercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iswhitespace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitclear/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitset/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/highbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/lowbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/detachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/interrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/nointerrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/stream/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/mouse/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/floatingpointconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/integerconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedintcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedlongcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/const/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/scope/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/static/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/volatile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/sizeof/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/array/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/bool/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/boolean/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/byte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/char/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/double/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/float/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/int/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/long/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/short/
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byte()  

char()  

bóia()  

int()  

longo()  

palavra()  

 

 tamanho_t  

corda  

String()  

char não assinado  

int não assinado  

longo não assinado  

nulo  

palavra  

 

Arduino: controlos e operadores 

Sketch 

laço()  

configuração()  

 

Estrutura de controlo 

pausa  

continuar  

fazer...enquanto  

senão  

para  

ir para  

se  

voltar  

mudar...caso  

enquanto  

 

Sintaxe adicional 

#define (definir)  

#incluir (incluir)  

/* */ (comentário em bloco)  

// (comentário numa única 

linha)  

Operadores aritméticos 

% (restante)  

* (multiplicação)  

+ (adição)  

- (subtracção)  

/ (divisão)  

= (operador de atribuição)  

 

Operadores de 

comparação 

!= (não igual a)  

< (menos do que)  

<= (menor ou igual a)  

== (igual a)  

> (maior que)  

>= (maior ou igual a)  

 

Operadores booleanos 

! (não lógico)  

&& (lógico e)  

|| (lógico ou)  

 

Operadores de Acesso a 

Ponteiros 

& (operador de referência)  

* (operador de desreferenciação)  

 

Operadores Bitwise 

& (bitwise e)  

<< (bitshift à esquerda)  

>> (bitshift à direita)  

^ (bitwise xor)  

| (bitwise ou)  

~ (bitwise not)  

 

Operadores Compostos 

%= (resto composto)  

&= (composto bitwise e)  

*= (multiplicação composta)  

++ (incremento)  

+= (adição composta)  

-- (decrescimento)  

-= (subtracção composta)  

/= (divisão composta)  

https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/bytecast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/charcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/floatcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/intcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/longcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/wordcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/size_t/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/string/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedchar/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedint/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/void/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/word/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/loop/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/setup/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/break/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/continue/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/dowhile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/else/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/for/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/goto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/if/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/return/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/switchcase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/while/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/define/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/include/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/blockcomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/singlelinecomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/singlelinecomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/remainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/multiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/addition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/subtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/division/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/assignment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/notequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/equalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalnot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicaland/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/reference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/dereference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftleft/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftright/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisenot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundremainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundmultiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/increment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundaddition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/decrement/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundsubtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compounddivision/
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(ponto-e-vírgula)  

{} (aparelho encaracolado)  

 

^= (composto bitwise xor)  

|= (composto bitwise ou)  

 

 Arduíno em Tinkercad 

Atualmente a AUTOCAD fornece às escolas software gratuito (https://www.tinkercad.com/) que lhe 

permite programar e também simular o funcionamento de uma placa Arduíno com alguns sensores e 

atuadores ligados. 

Este software é uma ferramenta didaticamente poderosa que lhe permite visualizar as ligações que 

podem ser feitas com os diferentes dispositivos. 

O Tinkercad também permite programar o microcontrolador ATmega328 ou ATMega2560 através da 

programação em bloco. 

A programação em bloco é um tipo de programação intuitiva que pode ser utilizada para aproximar o 

estudante da programação em linguagens mais avançadas. 

Pode encontrar abaixo um exemplo de um esboço que desprende os leds sequencialmente. 

 

O estudante também poderá ver o código do programa que pode ser utilizado na IDE Arduíno 

correspondente ao programa de bloco criado. 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/semicolon/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/curlybraces/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseor/
https://www.tinkercad.com/
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Função: Os estudantes realizam um circuito que simula o controlo da distância do carro. Quando um 

objeto se move em direção ao sensor de proximidade, a coluna do led ilumina-se e o sinal sonoro emite 

um som com uma frequência inversamente proporcional à distância do objeto. 

Introdução: Como funciona um sensor de ultrassons. Blocos de código ligados com sensor de 

ultrassons e campainha (echopin, gatilho, tom) 

Lista de materiais 

● Arduino uno ou Mega tábua 

●  Gerador de 5V 

● Led  

● 5x 330Ω 

● Buzzer (B07VT8V5YW ou similar) 

● Quadro experimental 

 

Processo: 

● Conceber o projeto completo no ThinkerCAD  

● Verificar a correção do circuito. 

● Escrever o código para ATmeg328p em thinkercad e simular. 

● Programa ATmeg328p 

● Montar o circuito na placa experimental 

● Energize o circuito sob a supervisão do seu professor. 

● Verificar se a faixa de led ilumina quando um objeto se move em direção ao sensor. 

● Verificar se a campainha soa quando um objeto se move em direção ao sensor. 

● Desligar cuidadosamente o circuito, cortando a corrente. 

Amostra de código: 

// Código C++ 

int distanza = 0; 

int tono = 0; 

 

longa leituraUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) 

{ 



 
 
 

148 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

  pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Apagar o gatilho 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  // Define o pino de disparo para o estado ALTO durante 10 microssegundos 

  digitalWrite(triggerPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

  // Lê o pino do eco, e devolve o tempo de viagem da onda sonora em microssegundos 

  return pulseIn(echoPin, HIGH); 

} 

 

configuração inválida() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

  pinMode(10, OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

} 

 

laço vazio() 

{ 

  distanza = 0,01723 * readUltrasonicDistance(7, 6); 

  Serial.println(distanza); 

  se (distanza < 20) { 

    digitalWrite(8, HIGH); 

    digitalWrite(9, HIGH); 

    digitalWrite(10, HIGH); 

    digitalWrite(11, HIGH); 

    digitalWrite(12, HIGH); 
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  } else { 

    if (distanza > 20 && distanza <= 40) { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

      digitalWrite(9, HIGH); 

      digitalWrite(10, HIGH); 

      digitalWrite(11, HIGH); 

      digitalWrite(12, LOW); 

    } else { 

      if (distanza > 20 && distanza <= 40) { 

        digitalWrite(8, HIGH); 

        digitalWrite(9, HIGH); 

        digitalWrite(10, HIGH); 

        digitalWrite(11, HIGH); 

        digitalWrite(12, LOW); 

      } else { 

        if (distanza > 40 && distanza <= 60) { 

          digitalWrite(8, HIGH); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          digitalWrite(10, HIGH); 

          digitalWrite(11, LOW); 

          digitalWrite(12, LOW); 

        } else { 

          se (distanza > 60 && distanza <= 80) { 

            digitalWrite(8, HIGH); 

            digitalWrite(9, HIGH); 

            digitalWrite(10, LOW); 

            digitalWrite(11, LOW); 

            digitalWrite(12, LOW); 

          } else { 

            if (distanza > 80 && distanza <= 100) { 

              digitalWrite(8, HIGH); 

              digitalWrite(9, LOW); 

              digitalWrite(10, LOW); 
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              digitalWrite(11, LOW); 

              digitalWrite(12, LOW); 

            } else { 

              digitalWrite(8, LOW); 

              digitalWrite(9, LOW); 

              digitalWrite(10, LOW); 

              digitalWrite(11, LOW); 

              digitalWrite(12, LOW); 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

  tone(5, 440 * pow(2.0, (constrain(int(distanza), 35, 127) - 57) / 12.0), 100); 

  atraso(10); // Atraso um pouco para melhorar o desempenho da simulação 

} 

 

 

 

Função: Os estudantes realizam um circuito simulando o posicionamento de um servo motor , 

acionado por um comando manual, operado através de um potenciómetro. O servo motor pode ser 

facilmente utilizado para implementar uma parte simples de um braço robótico. Esta é a base da 

tecnologia "drive by wire". 

A tecnologia de condução por fio na indústria automóvel, é a utilização de sistemas eletromecânicos 

para o desempenho das funções do veículo tradicionalmente conseguidas através de ligações 

mecânicas. Componentes tais como a coluna de direção, veios intermédios, bombas, mangueiras, 

correias, refrigeradores e servos de vácuo e cilindros principais são eliminados do veículo. 

Introdução: Como funciona um servo motor. Como funciona um potenciómetro. Sinais analógicos e 

digitais. 
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.  

Lista de materiais 

● Arduíno Uno R3 ou mega tábua 

● Gerador de 5V 

● 10 kΩ Potenciómetro (linear) também um aparador... 

● micromotor servo (por exemplo SG90 ou similar) 

● Quadro experimental 

● um multímetro, não obrigatório, para verificar os sinais 

 

 

Esquema/Layout: 

 

 

Processo: 

● Conceber o projeto completo usando o thinkercad  

● Verificar a correção do circuito. 

● Escrever o código para ATmeg328p em thinkercad e simular. 
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● Programa ATmeg328p 

● Montar o circuito na placa experimental 

● Energize o circuito sob a supervisão do seu professor. 

● Verificar se o servo segue a posição do potenciómetro 

● Desligar cuidadosamente o circuito, cortando a corrente. 

Amostra de código: 

/* 

acionar um motor servo usando um potenciómetro e entrada analógica - pino A0 = entrada de 

posição 

pin 9 = comando de posição servo 

utilização da biblioteca Servo.h 

utilização da classe "Servo" e métodos "anexar" e "escrever" 

utilização da função "mapa" para escalar os valores de entrada (0-1023) para a saída  

valores de posição servo (0-180) 

*/ 

 

#incluir <Alojamento.h> 

Servo motor1; // instância "motor1" objeto da classe "Servo 

int val1; // definir a variável "val1" para o treino de dados 

configuração inválida() { 

  motor1.attach(9); //pars servo-pino de posição e objeto "motor1 

} 

laço vazio() { 

 

  val1 = analogRead(0); // ler entrada analógica a partir do potenciómetro (0-1023) 

  val1 = mapa(val1, 0, 1023, 0, 180); // intervalo de ajuste 0-1023 a 0-180 

  motor1.write(val1); // posição de comando do servo anexo 

  atraso(15); // esperar pelo posicionamento servo 

  }  

 

Perspetivas: 

Utilizar dois servomotores e dois potenciómetros, adaptar corretamente o código e construir um 

simples robô guindaste de 2 eixos... 
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/*drive dois motores servo usando dois potenciómetros e entrada analógica - pino A0 = entrada de 

posição, pino 9 = comando de posição servo uso da biblioteca Servo.h, uso da classe "Servo" e 

métodos "attach" e "write", uso da função "map" para escalar valores de entrada (0-1023) para valores 

de posição servo de saída (0-180) adaptar adequadamente o limite de graus servo desejado*/ 

  

#incluir <Alojamento.h> 

Servo motor1;      // instância "motor1, motor2" objetos da classe "Servo 

Servo motor2; 

int val1;        // definir a variável "val1, val2" para o treino de dados 

int val2; 

  

configuração inválida () { 

  motor1.attach(9);    // pares servo-pinos de posição e objetos  

  motor2.attach(10);  

} 

laço vazio() { 

  val1 = analogRead(0);               // ler entrada analógica a partir do potenciómetro (0-1023) 

  val1 = mapa(val1, 0, 1023, 0, 90);  // intervalo de ajuste 0-1023 a 0-180 

  motor1.write(val1); 

  motor1.write(val1);               // posição de comando do servo anexo 

  atraso(15);              // esperar pelo posicionamento servo 

  val2 = analogRead(1);               // repetir para o segundo servo 

  val2 = mapa(val2, 0, 1023, 0, 45);  // aqui queríamos limitar o ângulo do servo 

  motor2.write(val2);             

  atraso (15); } 
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Sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O que é sensor e transdutor? 

2. O que é um sensor passivo e ativo? 

3. O que é um sensor analógico e digital? 

4. Quais são os tipos de sensores? 

5. Exame dos tipos de sensores 

 

 

 

 

  

 PHYSICS  CHEMSTREY 

 TECHNOLOGY  MATHMATCS 

https://docs.google.com/document/d/11vBeImrbiMZBhIWxZlAWRm-fAq1MdL5i/edit
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O que é sensor e transdutor? 

 

Os elementos que detetam mudanças no ambiente físico (calor, luz, pressão, som, etc.) são 

chamados "sensores", e os elementos que convertem a informação que percebem em energia elétrica 

são chamados "transdutores". Na nossa vida diária, existem dimensões tais como calor, luz, pressão e 

som, e percebemos os seus efeitos com os nossos órgãos sensoriais e tomamos consciência da sua 

existência. Estas dimensões físicas 

Os sensores e transdutores são os elementos que percebem como humanos e ativam e desativam 

o equipamento necessário como resultado desta deteção. 

 

 

Os sensores são examinados em duas estruturas diferentes de acordo com a tensão de 

alimentação. Estes são sensores passivos e sensores ativos. 

 

Sensores Passivos: 

 

São sensores que não precisam de nenhuma fonte de energia externa para gerar sinais e podem 

converter valores físicos ou químicos na variável de saída desejada. O exemplo mais simples 

destes tipos de sensores passivos é o botão e o interruptor. Ao contrário destes, potenciómetros, 

interruptores de limite, sensores de temperatura (PTC e NTC), sensores de pressão, LDR, foto 

transístores, foto díodos e microfones podem ser mencionados como exemplos. Estes sensores 

Não é necessária energia externa para o seu funcionamento. Estes sensores só respondem através 

da medição das variáveis de entrada. 

Sensores ativos: 

Os sensores que necessitam de uma fonte de energia externa para gerar sinais são chamados 

sensores ativos. Uma das características mais importantes destes sensores é a sua utilização em 

medições de baixo sinal. Por conseguinte, podem fazer medições muito precisas. 

Sensores ativos, de acordo com o tipo de sinal que produzem; dão saída de sinal analógico ou 

digital. Dão 0 ou 1 saída digital. 
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Os sensores com sinais de saída analógicos podem dar saída de tensão ou corrente. Normalmente 

dão uma voltagem entre 0-5V como sinal de voltagem. Como sinal de corrente, normalmente dão 

uma saída entre 4-20mA. 

Os sensores para as magnitudes de saída são examinados em dois tipos, como sensores 

analógicos e digitais. 

Sensores analógicos: 

 

 

 

 

 

 

São sensores que dão um sinal de saída analógico. Por exemplo, à medida que a temperatura 

do termopar aumenta, a tensão obtida a partir da sua saída aumenta. 

Obtenção de saída de sinal analógico usando termopar. 

Os sinais à saída dos sensores analógicos podem ser muito pequenos em micro-volts (uV) e 

milli-volts (mV). Estes sinais podem ser amplificados por circuitos de amplificação. Os 

microcontroladores têm módulo ADC (conversores analógico-digitais) para processar sinais analógicos. 

Sensores digitais 

Os sensores digitais dão sinais de saída BINÁRIOS como lógica "1" e lógica "0". 

Contador com sensor de luz digital 
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O sinal digital obtido a partir da saída do detetor é dado ao contador digital e a contagem é efetuada no 

visor. 

Tipos de Sensores 

Utilizamos sensores e transdutores quando precisamos de operar uma máquina mecânica 

ou um circuito eletrônico devido a mudanças nos ambientes físicos. A escolha do sensor e 

do transdutor adequados permitir-nos-á alcançar o resultado mais cedo. Podemos listar os 

tipos de sensores em geral da seguinte forma: 

1. Sensores de temperatura 

2. Sensores de luz (óticos) 

3. Transdutores e sensores de som 

4. Sensores magnéticos 

5. Sensores de pressão 

6. Outros sensores 

 

Variável Medida Sensor Atuador 

Temperatura 

Termostato de termopar (NTC & PTC) 

Termostato 

Detetores resistivos de 

temperatura 

Ventilado

r de 

Calefacç

ão 

Nível de 

luz 

 

Fotodíodo de Resistor 

Dependente da Luz (LDR) 

Phototransistor 

Célula Solar 

Luzes & 

Lâmpadas 

LED's & 

Displays Fibra 

Óptica 

Som 

Cristal Piezoelétrico 

de Microfone de 

Carbono 

Campainha de 

campainha 

Altifalante 

Força/Pressão 

Interruptor de 

pressão do 

manómetro de 

Eletroimã de 

Elevadores e Valetes 

Vibração 
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Variável Medida Sensor Atuador 

deformação 

Células de 

carga 

Velocidade 

Sensores de Efeito Doppler 

Reflexivo/de Efeito Doppler 

com Fendas 

Travão motor 

passo a passo de 

motores CA e CC 

Posição 

Codificadores 

Potenciométrico

s 

Opto-interruptor refletor/de 

fendas 

LVDT 

Medidores 

de Painéis 

Solenoides 

Motorizados 

 

Temperatura Sensors˙ 

1. Termopar 

Os termômetros não podem ser utilizados para medir temperaturas elevadas. Os termopares 

são amplamente utilizados em vários processos, desde menos 200° até 2320°C. Termopares de ferro 

constantan e cobre 

Quando os pontos de junção de dois metais diferentes como constante são aquecidos, ocorre uma 

diferença potencial entre estes dois extremos metálicos, funcionando de acordo com o princípio. O valor 

da diferença potencial que ocorre depende da diferença de temperatura e frieza como resultado do 

aquecimento de dois metais diferentes. Aqui, os valores de temperatura desejados são medidos 

utilizando esta diferença potencial. Os termopares são os elementos de controlo de calor mais preferidos 

na indústria, pois podem funcionar entre -200 ºC e +2500 ºC. Onde se deseja medir temperaturas 

elevadas, 

São utilizados no controlo do calor de caldeiras que operam a altas temperaturas em instalações 

industriais. 
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 2. Termistor (PTC,NTC) 

a. PTC: É o sensor cuja resistência aumenta à medida que a temperatura aumenta. 

b. NTC: É o sensor cuja resistência diminui à medida que a temperatura aumenta. 

 

3. Luz Sensors˙ 

LED: Emite luz sob a polarização correta. 
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LDR: É o sensor cuja resistência aumenta à medida que o número de luzes diminui. 

 

Fotodiodo: O fotodiodo é um díodo que conduz com energia luminosa. Os fotodiodos são 

utilizados sob polarização inversa. É condutor como os díodos normais em polarização correta, 

e isolante em polaridade inversa até a luz cair sobre a superfície de junção dos materiais n e p. 

Quando a luz cai sobre a superfície da junção, os eletrões e orifícios na superfície da junção 

são expostos e a corrente começa a fluir através do fotodiodo. O tamanho desta corrente é de 

cerca de 20 microamperes. 

 O fotodiodo é utilizado em recetores de controlo de televisores ou aparelhos de música.

Fototransistor: O Fototransistor é um sensor que transmite energia luminosa. 

 

 

Optoacoplador: É utilizado para isolar dois circuitos um do outro com luz. Separa os circuitos de 

controlo e de potência. 
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Sensores de som 

-Microfone e altifalante são tipos de sensores de som. O microfone converte os sinais de áudio em sinais 

elétricos, enquanto o altifalante converte os sinais elétricos em som. 

 

 Um sistema simples de transdutor de som é mostrado abaixo. 
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Sensores magnéticos 

 

Reed Relay: Fecha o contato aberto quando o íman é abordado. 

 

 

1. Sensor Indutivo: Os sensores indutivos são uma componente eletrónica de deteção de dados que 

permite a deteção de um material condutor sem contacto físico. O sensor é uma peça móvel ou 

Não há nenhum bloco de contacto. Os sensores indutivos detetam alguns objetos metálicos com um 

diâmetro que varia de 0 a 80 mm. 

Permite a deteção da distância sem contacto. São utilizados para uma grande variedade de aplicações 

(por exemplo: deteção da posição de várias partes, contagem de objetos metálicos...) 

 

Lugares de aplicação: 

Máquinas de montagem, tecnologias robotizadas, bancadas de maquinagem, embalagem e 

transportador, etc. Indústria alimentar e de bebidas, etc. 

 

Mecanismo: 

Cria um campo magnético com um oscilador de sensor indutivo. Campo magnético com um oscilador 

de sensor indutivo 

cria. Quando um objeto metálico é colocado nesta área, o oscilador pára. Funções de oscilação sinal de 

saída Normalmente Saída(NÃO) Normalmente Fechada (NC) é gerada uma ligação. 
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Vantagens: 

- Elevada taxa de funcionamento; resposta rápida. 

- Identificação de todos os materiais 

- Tecnologia de estado sólido: peças sem movimento 

Limitações tecnológicas: 

- Curta distância de corte/sentido 

- Deteta apenas objetos metálicos 

- É sensível à temperatura e à distância do alvo. 

 

2. Sensor Capacitivo: É o sensor que permite a deteção de produtos metálicos ou não metálicos sem 

contacto físico. 

Operação: 

Um sensor capacitivo cria um campo elétrico entre os elétrodos na parte frontal do sensor. Quando 

qualquer objeto é colocado nesta área, a resistência ligada é formada. Função do sinal de saída da 

resistência Normal 

Como uma ligação de Saída (NÃO) Normalmente Fechada (NC) é produzida. Função do sinal de saída 

da resistência normalmente é gerada uma ligação Normalmente Fechada (NF). 

 

Vantagens: 

- Identifica qualquer objeto independentemente do seu objeto e condutividade intrínseca; por exemplo: 

metal, mineral, madeira, plástico, vidro, couro, cerâmica, líquido, etc. 

- Deteta todos os materiais não condutores. 

- Alto rendimento com ou sem contacto físico com o objeto a ser identificado. 

 

Limitações tecnológicas: 

- Problema de deteção em objetos de baixa densidade 

- Baixa distância de deteção 



 
 
 

164 

 
ITIS

eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Sensores ultrassónicos 

Sensores de ultrassons, que funcionam sem contacto com os objetos a detetar: 

- A partir da cor 

- A partir do brilho 

- Da transparência à transparência 

- A partir do formato 

- Na sua forma (sólida, líquida, em pó) 

- Independentemente do seu material (metal, papel, plástico, vidro, madeira...). 

● Uma vez que não há movimento mecânico dentro dos sensores ultrassónicos, os dispositivos 

têm uma vida útil muito mais longa. 

● É muito mais resistente a ambientes industriais. (É menos afetado pelo ambiente poeirento, 

vibração, impacto do que outros métodos de deteção) 

 

* Aplicações: 

1. Controlo de nível duplo no tanque 

2. Sacudir as garrafas 

3. Nível do chip 

4. Deteção independente das cores 
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5. Processo de processamento de bolos (Halley) 
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Mecanismo 

● Os sensores ultrassónicos têm um transdutor acústico que vibra a correntes ultrassónicas. 

● As vibrações absorvidas são refletidas a partir do alvo pelo sensor e percebidas como ecos. 

● O sensor é utilizado para determinar a distância correta entre o alvo do sensor e o tempo entre 

cada pulso aspirado e reverberante. 

● Calcula a diferença. 

 

 Vantagens 

● Determinação sem contato de muitos materiais 

● É insensível à cor, à transparência e ao efeito de reflexão 

● Resistência muito robusta a ambientes industriais 

 

Limitações tecnológicas 

● materiais à prova de som não são determinados 

● não adequado para objetos pontuais 

● É sensível a fenômenos como o calor, o fluxo de ar, a humidade 

Sensores Fotoelétricos 

- Um sensor é um sistema que pode reagir à transmissão e receção/deteção da luz. 

- Um objeto é "ver" ou "percebido" por meio de um feixe transmitido por um sensor. 
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Lugares de aplicação: 

1) Pequenas máquinas 

2) Controlo de acesso, montagem de contagem  

3)Embalagem 

4)Utilização de transportadores 

 5)Transporte, etc. 

Cores, água, materiais transparentes, luz, apóstrofe, etc. a serem detetados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo 

● Os sensores fotoelétricos combinam uma fonte de luz (geralmente uma fonte de luz 

infravermelha) com um recetor de luz. 

● A deteção ocorre assim que a combinação de luz é cortada, sem qualquer contacto com o alvo. 

 

Vantagens 

● Deteção de qualquer objeto opaco, brilhante ou transparente 

● Deteção de longa distância 

● Possível supressão de fundo 
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Limitações tecnológicas 

● Não adequado para ambientes agressivos  

● Não adequado para ambientes agressivos 

● Limitações da gama de temperaturas 

● Risco de estagnação devido aos efeitos de objetos externos 

 

Sensores e Transdutores Comuns 

Transdutores ou sensores do tipo entrada, produzem uma resposta de tensão ou sinal de saída 

que é proporcional à mudança na quantidade que estão a medir (o estímulo). O tipo ou quantidade do 

sinal de saída depende do tipo de sensor a ser utilizado. Mas geralmente, todos os tipos de sensores 

podem ser classificados como dois tipos, quer sejam Sensores Passivos ou Sensores Ativos. 

Geralmente, os sensores ativos requerem uma fonte de alimentação externa para funcionar, 

chamada sinal de excitação, que é utilizada pelo sensor para produzir o sinal de saída. Os sensores 

ativos são dispositivos auto-geradores porque as suas próprias propriedades mudam em resposta a um 

efeito externo produzindo, por exemplo, uma tensão de saída de 1 a 10v DC ou uma corrente de saída 

tal como 4 a 20mA DC. 

Um bom exemplo de um sensor ativo é um extensómetro que é basicamente uma rede de ponte 

resistiva sensível à pressão. Não gera um sinal elétrico em si, mas ao passar uma corrente através dele 

(sinal de excitação), a sua resistência elétrica pode ser medida ao detetar variações na corrente e/ou 

tensão através dele relacionando estas variações com a quantidade de tensão ou força aplicada. 

Ao contrário de um sensor ativo, um sensor passivo não necessita de qualquer fonte de energia 

adicional e gera diretamente um sinal elétrico em resposta a um estímulo externo. Por exemplo, um 

termopar ou fotodiodo. Os sensores passivos são sensores diretos que alteram as suas propriedades 

físicas, tais como resistência, capacitância ou indutância, etc. Assim como os sensores analógicos, os 

sensores digitais produzem uma saída discreta representando um número ou dígito binário, tal como 

um nível lógico "0" ou um nível lógico "1". 
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Sensores analógicos e digitais 

Sensores analógicos 

Os sensores analógicos produzem um sinal ou tensão de saída contínua que é geralmente 

proporcional à quantidade a ser medida. Quantidades físicas tais como Temperatura, Velocidade, 

Pressão, Deslocamento, Tensão, etc., são todas quantidades analógicas, uma vez que tendem a ser 

contínuas por natureza. Por exemplo, a temperatura de um líquido pode ser medida utilizando um 

termômetro ou termopar que responde continuamente às mudanças de temperatura à medida que o 

líquido é aquecido ou arrefecido. 

Termopar utilizado para produzir um Sinal Analógico 

 

 

 

Os sensores analógicos tendem a produzir sinais de saída que estão a mudar suave e continuamente 

ao longo do tempo. Estes sinais tendem a ser muito pequenos em valor de alguns mico-volts (uV) a 

mili-volts de servidor (mV), pelo que é necessária alguma forma de amplificação. Depois os circuitos 

que medem sinais analógicos têm geralmente uma resposta lenta e/ou baixa precisão. Também os 

sinais analógicos podem ser 

facilmente convertidos em sinais do tipo digital para utilização em sistemas de microcontroladores 

através da utilização de conversores analógico-digitais, ou ADC's. 
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Sensores digitais 

Como o seu nome indica, os Sensores Digitais produzem uma saída digital discreta de sinais ou 

tensões que são uma representação digital da quantidade a ser medida. Os sensores digitais 

produzem um sinal de saída Binário sob a forma de uma lógica "1" ou uma lógica "0", ("ON" ou 

"OFF"). Isto significa então que um sinal digital produz apenas valores discretos (não contínuos) que 

podem ser emitidos como um único "bit", (transmissão em série) ou através da combinação dos bits 

para produzir uma única saída de "byte" (transmissão paralela). 

 

Sensor de Luz utilizado para produzir um Sinal Digital 

 

No nosso exemplo simples acima, a velocidade do eixo rotativo é medida utilizando um sensor 

digital LED/Opto detetor. O disco que é fixado a um eixo rotativo (por exemplo, a partir de um motor ou 

de rodas robotizadas), tem uma série de ranhuras transparentes dentro da sua conceção. medida que o 

disco roda com a velocidade do eixo, cada ranhura passa pelo sensor produzindo, por sua vez, um 

impulso de saída que representa um nível "1" ou "0" lógico. 

Estes impulsos são enviados para um registo de contador e finalmente para um visor de saída 

para mostrar a velocidade ou as rotações do eixo. Ao aumentar o número de ranhuras ou "janelas" 

dentro do disco, mais impulsos de saída podem ser produzidos para cada rotação do eixo. A vantagem 

disto é que uma maior resolução e precisão é conseguida à medida que frações de uma revolução 

podem ser detetadas. Então, este tipo de arranjo de sensores poderia também ser utilizado para controlo 

posicional com uma das ranhuras dos discos representando uma posição de referência. 

http://www.electronics-tutorials.ws/binary/bin_1.html
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Em comparação com os sinais analógicos, os sinais ou quantidades digitais têm uma precisão 

muito elevada e podem ser medidos e "amostrados" a uma velocidade de relógio muito alta. A precisão 

do sinal digital é proporcional ao número de bits utilizados para representar a quantidade medida. Por 

exemplo, utilizando um processador de 8 bits, produzirá uma precisão de 0,195% (1 parte em 512). Ao 

utilizar um processador de 16 bits, obtém-se uma precisão de 0,0015%, (1 parte em 65.536) ou 130 

vezes mais exatidão. Esta precisão pode ser mantida à medida que as quantidades digitais são 

manipuladas e processadas muito rapidamente, milhões de vezes mais rápido do que os sinais 

analógicos. 

Na maioria dos casos, os sensores e mais especificamente os sensores analógicos requerem 

geralmente uma fonte de alimentação externa e alguma forma de amplificação ou filtragem adicional do 

sinal, a fim de produzir um sinal elétrico adequado que seja capaz de ser medido ou utilizado. Uma forma 

muito boa de conseguir tanto a amplificação como a filtragem dentro de um único circuito é utilizar 

Amplificadores Operacionais, como se viu anteriormente. 

 

  

http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html
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