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RESUMO

O uso de atividades experimentais no ensino da física se enquadra como uma das contribuições que as tecnologias nos podem proporcionar. A 
grande maioria dos equipamentos utilizados nas práticas experimentais de física proporciona algumas imprecisões nas leituras dos dados físicos 
observáveis obtidos, assim como apresenta limitações em sua observação. O ambiente dos laboratórios de Física Experimental nos campus 
Universitários apresentam diversas oportunidades para dimensionamento e mensuração de diversas grandezas físicas. Um dos grandes esforços 
mais presentes nestas medições é a busca de redução das imprecisões. Daí, o uso de equipamentos que dimensionem tais parâmetros com 
menores incertezas contribuem para um melhor estudo físico do fenômeno. Acreditamos que a utilização de leituras obtidas através de sensores 
e a alimentação destes dados através da interface de Microprocessadores Arduinos comparado com as leituras obtidas por processos de registro 
visual, possibilitará um melhor tratamento estatístico reduzindo estas imprecisões. Temos como objetivo geral desenvolver um experimento e 
aparato, utilizando a plataforma de microprocessador Arduino, para implementação em práticas de laboratório e no processo de ensino 
aprendizagem da Física Experimental nos cursos de Engenharia. Como procedimento metodológico para analisar a precisão da nova proposta 
experimental consistiu em construir um aparato experimental, o Calorímetro, utilizando o microprocessador Arduíno com sensores de 
temperatura para levantar os dados de forma automatizada e através de monitoramento manual e visual para efeito de comparação e avaliação 
da precisão nos resultados obtidos.  A pesquisa, no estágio em andamento, já realizou a escolha do experimento a ser montado e o levantamento 
dos dados da experimentação por processo manual, faltando apenas a obtenção da leitura dos dados por processo automatizado com o aparato 
proposto. O experimento da pesquisa escolhido foi o da determinação da Capacidade Térmica de um Calorímetro. O experimento consiste em 
alimentarmos o Calorímetro através de uma fonte de alimentação DC, com o monitoramento da tensão elétrica de alimentação e da corrente 
elétrica fornecida obtida através de leituras dos multímetros conectados, durante 20 minutos e executar a leitura da variação de Temperatura em 
função da variação do tempo em intervalos de 30 a 30 segundos, registrando os resultados em uma tabela e sendo construído um gráfico 
cartesiano da Temperatura versus Tempo decorrido o qual possibilita através da inclinação da reta de tendência obtida com auxílio das 
ferramentas disponíveis em programas de Edição de Planilhas Eletrônicas, em combinação com o dimensionamento da Potência de Alimentação 
da fonte a partir das leituras da tensão elétrica de alimentação e da corrente elétrica fornecida pela fonte, o dimensionamento da Capacidade 
Térmica do Calorímetro. Espera-se uma melhor resposta no processo de obtenção das leituras utilizando o aparato experimental construído com 
o microprocessador Arduíno e os seus sensores.
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