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Introdução: 

 O estudo de eletrônica tem grande importância para o físico pesquisador. Para analisar 

sistemas físicos complexos, basta representa-los por circuitos elétricos equivalentes análogos 

(eletrônica analógica) mais simples de serem entendidos. 

 Por outro lado, o controle e a monitoração de processos dinâmicos ocorrendo 

nos sistemas físicos podem ser feitos através das medidas das grandezas físicas que 

caracterizam o sistema físico como temperatura, pressão concentração, pH, velocidade, força, 

etc. Em sistemas informatizados, estas são transformadas em grandezas elétricas, através do 

uso de transdutores, “amostradas no tempo” e convertidas em sinais digitais para serem 

processados em um microcontrolador o qual executara tarefas programadas pelo usuário para 

o processo em execução. Pode-se, portanto, monitorar um sistema físico, atuar no mesmo, 

simulá-lo, controlá-lo, otimizá-lo, etc. 

O curso tem por objetivo ensinar conceitos básicos de eletrônica digital e de 

microcontroladores. O Curso dá ao aluno a compreensão para o uso/projeto de transdutores, 

de sistemas eletrônicos, de controladores empregados em laboratório e indústria. O curso 

apresenta aulas de teoria seguidas de aulas de montagens práticas, aplicando a teoria 

desenvolvida. 

 Espera-se que ao final do curso o aluno tenha condições de visualizar o “poder” desta 

ferramenta hoje, em que os microprocessadores/microcontroladores estão bastante 

difundidos e baratos. 

Microcontrolador 

 Escolheu-se o microcontrolador ARDUINO por ser uma plataforma de fácil uso, fácil 

programação e baixo custo. Além disso, há uma grande comunidade de usuários de Arduinos 

dividindo seus conhecimentos, diagramas e circuitos, principalmente pela internet. 

O Arduino é um microcontrolador “single-board“ com um pacote de software para programá-

lo. Consiste de um micro-controlador Atmel AVR, um cristal oscilador, um regulador de 5V. 

Tem um soquete USB para conexão a um computador pessoal PC ou Mac para carregar ou 

retirar dados. A placa expõe os pinos de I/O (entrada/saída) do microcontrolador de modo a 

que o aluno pode conectar esses pinos a outros circuitos ou sensores. 

PLANEJAMENTO 

 O curso constará de duas partes: 



 Parte-1- Curso básico de eletrônica digital: Mostra-se os conceitos ligados à eletrônica 

digital , a algebra de Boole, funções lógicas, operações em binario, octal hexadecimal, uso de 

Buffers, contadores, multiplexadores, Flip flops, etc. . 

Para esta parte reserva-se 11 aulas ou 22 horas. Serão duas aulas de duas horas de duração 

cada, por semana. 

Parte-2- Microcontrolador Arduino: Ensina-se a conexão do Arduino ao PC, e a realização de 

vários projetos. Nestes projetos serão realizadas as etapas de hardware e do software de 

atuação. Para esta parte reservam-se mais 14 aulas ou 28 horas. 

O número total de horas de aulas previstas será de 48 horas. 

 

(Para auxiliar no aprendizado, o aluno pode utilizar vários softwares de domínio público cujos 

sites serão fornecidos em aula) 

 
Parte 1: Curso básico de Eletronica Digital 
1- Teoria- Sistemas numéricos: binário, octal, hexadecimal, portas lógicas TTL, CMOS. Portas 
AND, OR, NAND, NOR. 
2- Pratica. AND, OR, NAND, NOR. 
3- Teoria- Álgebra de Boole, theoremas de DE Morgan. Diagramas de Karnaugh, funções 
lógicas. 
4- Prática. Montagem de funções lógicas para acender LEDS. 
5- Teoria- Flip Flops , SR, T, D. Flip Flop mestre-escravo, contadores binários, decimal, 
hexadecimal. 
6-Prática: Contadores, Divisor de frequência. 
7- Teoria- Multiplexador de linhas 16 para 1, (74C150), Demultiplexador de linha 1 para 16 
(74C154), porta de entrada/saída (8212 Intel), saídas tri-state. 
8- Prática usando contadores 
9- Teoria Memorias RAM ROM EPROM. 
10- Exercícios, Dúvidas, repetição de experimentos. 
11- Prova 1. 
 
Parte 2: Microcontrolador.  
1-Microprocessador. Funcionamento Básico. Maquina de Von Neumann. 
 2- Micro controlador – ARDUINO. 
 a-3) LED Piscando – Primeiro contato com o Micro controlado, como carregar um 
programa e ligar o circuito; 
 b-4) Botão com LED – Uso de entradas e saídas digitais; 
 c-5) Potenciômetro com Servo (ou LED em “fading”) – Uso de sinais analógicos; 
 d-6) Tons controlados por serial – Controle de sinais digitais e comunicação serial USB; 
 e-7) Controle de temperatura – Aplicação com entrada analógica com LM35 e controle 
de temperatura via efeito Peltier; 
 f-8) Saída de nível DC – Demodulação de PWM para obter um sinal contínuo; 
 g-9 projeto do aluno (controle de motores de passo). 
 h-10 projeto de aluno (controle de servos) 
 i-11 Exposição de projetos. 
12- Exercícios, Dúvidas, repetição de experimentos. 



13- Prova 2 
14- Exame Final 
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Material de laboratório: 
7400 :  TTL 7400  dispositivo TTL com 4 portas NAND de 2 entradas cada. 

7404: TTL 7404  circuito integrado: 6 portas lógicas inversoras (NOT ) 
7408:  TTL 4 portas lógicas AND de duas entradas cada . 
7410: TTL , 3 portas NAND de 3 entradas cada porta. 

7432: quad 2-input OR gate.  
7473: dual J-K flip-flop with clear. 

7486: quad 2-input XOR gate.  
7493: 4-bit binary counter (separate divide-by-2 and divide-by-8 sections). 

 


