
 

  

 

Placas 

eletrónicas 
Equipa CRTIC de Viana do 

Castelo 

Ficha de construção do produto - 2017 

Curso online     

«Faça Você Mesmo        

Produtos de Apoio» 

 

 



1 
 

 

Objetivo 

Neste projeto procurámos através de uma placa Arduíno, que permite criar uma 

interface entre um ambiente físico e um virtual, desenvolver a estimulação 

sensorial em crianças que frequentam uma Unidade de Apoio Especializado à 

Multideficiência. 

Materiais e ferramentas 

Para podermos executar este Projeto tivemos que adquirir os seguintes 

materiais: 

 uma placa eletrónica Arduíno Uno; 

 uma "BreadBoard"; 

 um altifalante ; 

 oito resistors de 10 Mhoms; 

 trinta e seis "jumpers" (macho a macho) ; 

Como ferramentas utilizamos um pequeno alicate de pontas que nos serviu 

para cortar as "patas" dos resistors e colocá-los na "BreadBoard". 
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Ilustração 1 -  Placa Arduíno Uno 
 

 

 

Ilustração 2 - BreadBoard 

 

 

 

Ilustração 4 - Jumpers 

 

Ilustração 5 -  Resistor 10  Ohms 

 

Ilustração 6 -  Alicate de Pontas 

 

 

 

Ilustração 3-  Altifalante 
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Etapa 1 Pesquisa 

A partir do momento em que decidimos explorar as potencialidades da placa 

Arduíno na execução de projetos voltados para a educação, criando interfaces 

entre ambientes físicos e virtuais, fizemos uma pesquisa na Internet, 

procurando informação que nos ajudasse na concretização do nosso projeto. 

Após a leitura de muita documentação escrita e o visionamento de alguns 

vídeos alusivos ao tema, optamos pela adaptação de um trabalho realizado por 

estudantes de engenharia de sistemas da Universidade de El Salvador, ao 

nosso projeto de construção de um teclado em que cada tecla é um fruto, e que 

reproduz um som quando nos aproximamos ou tocamos no fruto. 

Etapa 2 Execução do Projeto 

 

Ilustração 7  Diagrama com as conexões a efetuar 

Jumper amarelo ligado 
ao pino de 5V e ao 
positivo da BreadBoard. 
Cinzento ligado ao pino 
GND da placa e ao 
negativo da BreadBoard. 

Jumper branco , 
recebe  informação 
da placa, ligado ao 
pin  5. 
A "pata" esquerda 
do resistor está 
conectada ao 
jumper castanho: 
A direita ao jumper 
branco. 

Jumper castanho, 
envia informação à 
placa, ligado ao bus  
2. 

Jumper que liga a 
"pata" esquerda do 
resistor ao cabo 
castanho emissor de 
informação à placa. 

Ligação do Altifalante : 
jumper vermelho ao 
pólo positivo da 
BreadBoard; 
jumper preto ao cabo 
rosa que por sua vez 
está ligado ao pin 13 da 
placa. 

https://www.youtube.com/watch?v=ePOEQren55A&t=306s
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Ao ligarmos o jumper amarelo e o cinzento, tal como o descrito, estamos a 

energizar a BreadBoard. 

Repetimos 6 vezes os procedimentos referidos nos quadros com contorno 

vermelho (pin 6;7;8;9;10;11). 

Não esquecer conectar a "pata" esquerda dos resistors ao cabo castanho 

através dos respetivos jumpers. 

 

Ilustração 8   Jumpers dotados de propriedade capacitiva, que iremos conectar a diversas 
frutas e que irão reagir ao toque, reproduzindo uma escala musical : dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 

 

 

Jumpers conectados à 
"pata" direita dos 
resistors (onde já 
estão conetados os 
jumpers recetores de 
informação. 
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Ilustração 9  Placa com todas as conexões realizada 

Etapa 3  Codificação 

 

Ilustração 10  Página de descarga do código CapacitiveSensor04.zip 
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Clicando no link, inicia-se a descarga do código que vamos necessitar exportar 

para o Arduíno. 

https://github.com/arduino-libraries/CapacitiveSensor/zipball/master 

Uma vez feito o download, temos que instalar, adaptar/modificar, compilar e 

enviar o código para o Arduíno. 

 

Ilustração 11  Adicionar o ficheiro zip 

 

Seguimos os passos da Ilustração 11, selecionando o respetivo ficheiro que se 

encontra na pasta para onde foi feito o download. 

Para realizarmos o nosso projeto tivemos que fazer algumas modificações, de 

acordo com aquilo que pretendíamos. 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/arduino-libraries/CapacitiveSensor/zipball/master
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O código que escrevemos é o que consta na caixa de texto/ilustração 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12  Código a enviar para a Placa Arduíno 

 

#include <CapacitiveSensor.h> 

 

/* 

   CapitiveSense Library Demo Sketch 

   Paul Badger 2008 

   Uses a high value resistor e.g. 10M between send pin and receive pin 

   Resistor effects sensitivity, experiment with values, 50K - 50M. Larger resistor values yield larger sensor values. 

   Receive pin is the sensor pin - try different amounts of foil/metal on this pin 

*/ 

#define speaker 3 

 

CapacitiveSensor   cs_2_5 = CapacitiveSensor(2, 5);             // 10M resistor between pins 2 & 5, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil if desired 

CapacitiveSensor   cs_2_6 = CapacitiveSensor(2, 6);            // 10M resistor between pins 2 & 6, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil 

CapacitiveSensor   cs_2_7 = CapacitiveSensor(2, 7);           // 10M resistor between pins 2 & 7, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil 

CapacitiveSensor   cs_2_8 = CapacitiveSensor(2, 8);           // 10M resistor between pins 2 & 8, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil 

CapacitiveSensor   cs_2_9 = CapacitiveSensor(2, 9);           // 10M resistor between pins 2 & 9, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil 

CapacitiveSensor   cs_2_10 = CapacitiveSensor(2, 10);      // 10M resistor between pins 2 & 10, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil 

CapacitiveSensor   cs_2_11= CapacitiveSensor(2, 11);      // 10M resistor between pins 2 & 11, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil 

CapacitiveSensor   cs_2_12 = CapacitiveSensor(2, 12);    // 10M resistor between pins 2 & 12, pin 2 is sensor pin, add a wire and or foil 

 

void setup() 

{ 

 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

 

  long total1 =  cs_2_5.capacitiveSensor(30); 

  long total2 =  cs_2_6.capacitiveSensor(30); 

  long total3 =  cs_2_7.capacitiveSensor(30); 

  long total4 =  cs_2_8.capacitiveSensor(30); 

  long total5 =  cs_2_9.capacitiveSensor(30); 

  long total6 =  cs_2_10.capacitiveSensor(30); 

  long total7 =  cs_2_11.capacitiveSensor(30); 

  long total8 =  cs_2_12.capacitiveSensor(30); 

   

 

 

  if (total1 > 1000)tone (speaker, 523); 

  if (total2 > 1000)tone (speaker, 587); 

  if (total3 > 1000)tone (speaker, 659); 

  if (total4 > 700)tone (speaker, 698); 

  if (total5 > 900)tone (speaker, 784); 

  if (total6 > 900)tone (speaker, 880); 

  if (total7 > 900)tone (speaker, 988);  

  if (total8 > 900)tone (speaker, 1050);  

   

 

  if ((total1 <= 1000)&&(total2 <= 1000)&&(total3 <= 1000)&&(total4 <= 700)&&(total5 <= 900)&&(total6 <= 900)&&(total7 <= 900)&&(total8 <= 900)) 

 

    noTone (speaker);  

 

} 
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Abrir o programa Arduíno, apagar todas as linhas de código, copiar e colar o 

código inscrito na ilustração12.  

Guardar. 

Clicar na seta "Envio" para enviar para a placa Arduíno. 

 

Ilustração 14  Enviar o código para a Placa Arduíno 

 

 

 

 

 

clicar na 

seta 
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Etapa 4 Experimentação 

Partindo do pressuposto que temos a nossa placa Arduíno ligada ao 

computador através da porta USB, resta-nos colocar um fruto à nossa escolha 

em cada um dos Jumpers que acabamos de dotar de propriedade capacitiva. 

 

Ilustração 15 - Teste da Placa Arduíno 

 

Arranjámos uma caixa (ilustração 16), forrámo-la com feltro (ilustração 17) e 

colocámos a Placa Arduíno dentro da caixa (ilustração 18).  

 

 
 

 

 

 

 
 

Ilustração 16, 17 e 18  - Acabamento final 
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Fontes 

https://www.youtube.com/watch?v=ePOEQren55A&t=306s - Universidade de El 

Salvador (video) 

https://processing.org/download/ (descarga da linguagem de programação 

"processing" - código aberto e ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) 

utilizada para desenvolver projetos no Arduíno, entre outros.) 

https://www.arduino.cc/ (website do Arduíno) 

 

 Esta ficha pode ser livremente usada e adaptada  

https://www.youtube.com/watch?v=ePOEQren55A&t=306s
https://processing.org/download/
https://www.arduino.cc/

