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I. JUSTIFICATIVA :

Todas as escolas públicas e
privadas do Brasil devem incluir o
ensino de música em suas grades
curriculares.  A  exigência  surgiu
com  a  lei  nº  11.769,  sancionada
em  18  de  agosto  de  2008,  que
determina que a música deve ser
conteúdo  obrigatório  em  toda  a
Educação Básica. O objetivo não é
formar  músicos,  mas desenvolver
a criatividade, a sensibilidade e a
integração dos alunos.

 Todavia,  essa  lei  não vem
sendo cumprida. Um dos principais
problemas   é  o  alto  preço  dos
instrumentos  ficando  inacessível
aos  alunos  praticarem  a  música,
deixando o ensino muito abstrato
ou inacessível. Nosso projeto visa
resolver  o problema da educação
musical  em  escolas  públicas  ,
construindo  um  mini-teclado
portátil  de baixo custo controlado
pelo MSP430.  

II. OBJETIVOS SMART:

● Construir um instrumento musical
que  permita  o  ensino  da  teoria
básica da música a um baixo custo
e  utilizando  os  conhecimentos
adquiridos  na  disciplina  de
microprocessadores  e
Microcontroladores.

● Utilizar  a  tecnologia,  mais
especificamente,  um  sistema
microcontrolado,  para  construir
um teclado musical que aumente o
interesse pelos alunos e  reduza a
deficiência  em  música  no  Ensino
Fundamental do país.

III. BENEFICIOS (FUTURO):

A ideia principal não é a de
formar músicos, mas trazer para o
mundo  da  escola,  a  música.
Facilitando  o  aprendizado,
formando  cidadãos  mais  cultos  e
conscientes,  capazes  de  valorizar
e promover a diversidade cultural.

Por  meio  da  música,  a
criança expressa emoções que não
consegue expressar com palavras.
Ela  auxilia  o  desenvolvimento
motor,  pois  trabalha  com  a
sincronia de movimentos, promove
a sociabilidade e a expressividade
e faz  bem para  a  autoestima do
aluno,  já  que  alimenta  a
criatividade.

Nosso projeto será capaz de
suprir  uma  demanda  educacional
a um baixo custo e a longo prazo
ajudara  a  muitos  alunos  a
desenvolverem  suas  capacidades
e aptidões musicais.

IV. PRODUTO:

Nosso produto é um teclado
de  baixo  custo  construído  com
MSP430 , sua estrutura é feita de
folhas  de  EVA(Espuma  Vinílica
Acetinada).  Suas  dimensões  são:
12  cm  de  largura  45  cm  de
comprimento,  1,5  cm  de  altura,
nas  camadas  internas  possui  os
contatos das teclas feito de papel
alumínio, fios de cobre ,resistores
e  um  MSP430.  Esse  mini-teclado
possui  12  teclas,  as  teclas
comumente  brancas   do  teclado
foram feitas de EVA amarelo elas
representam as notas naturais do
teclado  ,  os  acidentes  (bemóis  e
sustenidos)  foram  mantidos  na
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coloração  original  preta,  como  é
mostrado na figura abaixo.

Figura 01: Teclado musical 

V. REQUISITOS:

 O  teclado  deve  ser  de  fácil
manuseio do professor e do aluno.
O  aluno  deve  ter  cuidado  ao
utilizar  o  instrumento.  A  lista  de
materiais  utilizado  para  a
contrução  do  teclado  é  descrita
abaixo: 

3 metros de EVA(preto, amarelo e 
vermelho)

1 MSP430 Launchpad 

Fios e Jumpers

13 resistores de 5.6k Ω

1/2 metro de Papel alumínio

1 Pistola de Cola Quente

4 refil para pistola de Cola quente

1 Ferro de Solda

1 Tubo de estanho de solda

Os  materiais  descritos
acima são de baixo custo e fáceis

de  se  encontrar  no  mercado,
fazendo  com  que  fabricação  do
teclado seja de baixo custo e fácil
de  se  construir.O  produto
apresenta  um  baixo  consumo  de
energia.  Para  a  construção  do
software  do  teclado,  precisa  de
conhecimento em C e na utilização
do microcontrolador MSP430.

VI. STAKEHOLDERS EXTERNOS E FATORES

EXTERNOS

Um  dos  nossos  principais
potenciais  stakeholders  externo é
o  governo  brasileiro,  pois  a
exigência  do  ensino  de  música
surgiu  com  a  lei  nº  11.769,
sancionada  em  18  de  agosto  de
2008, que determina que a música
deve ser conteúdo obrigatório em
toda a Educação Básica e não vem
sendo  comprida.  Outros
stakeholders  são  os  professores
das escolas de nível  fundamental
que podem apoiar o nosso projeto
e os pais do alunos que podem se
interessar em adquirir um teclado
de baixo custo.

VII. EQUIPE 

Luan Guimarães 6° semestre de 
Engenharia de Software com 
enfase em eletrônica 

VIII. PREMISSA:

Concluir  o  projeto  em  2
semanas(data de entrega: 01/07)

Conseguir  o  material  necessário
para a construção da estrutura e
da  parte  eletrôncia  do  teclado
(fios,resistores , EVAs ou madeira).
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O produto  operar  corretamente e
apresentar  um  sistema  confiável
sem erros. Protótipo final ser feito
em um baixo custo.

O  nosso  modelo  do  hardware  e
modelagem  do  software  fazendo
integração  com  o  pure  data
funcionará corretamente .

O  professor  estará  à  disposição
para esclarecer quaisquer dúvidas
sobre o projeto proposto.

IX. GRUPO DE ENTREGA:

1. Proposta do projeto Teclado aceita 
pelo professor (24/06/15)

2. Pesquisa e compra dos materiais 
necessários para construção do 
projeto

3. Desenvolvimento do código 
4. Integração hardware e  Software 

junto com o pure data
5. Testes
6. Documentação do projeto
7. Apresentação final (03/07/2015)

X. RESTRIÇÕES

Entrega do produto até o dia 
03/07/2015

Custo e tempo limitados

Trabalho em equipe quase diários 

Todos os membros do grupo muito 
atarefados com outras matérias da
faculdade

Todos os softwares deverão ser 
desenvolvidos utilizando a 
linguagem C .

XI. RISCOS

Complexabilidade  do  código,  não
conseguindo  terminar  a  tempo  o

projeto  levando  uma  redução  na
avaliação do projeto e um fracasso
nos resultados.

Mal  funcionamento  do  programa.
Efeito:  não  cumprir  os  requisitos
definidos no projeto

Mal funcionamento da estrutura do
Teclado de baixo custo.

Erro  de  montagem  e  integração
entre  o  hardware  e  Software
corretamente.  Efeito:  produto
defeituoso.

Cliente  final  não  ser  atraído  pelo
produto final levando o projeto ao
não  cumprimento  do  objetivo
proposto.

Cenário  econômico  brasileiro
instável e dificuldade de vender ou
implementar  o  nosso  projeto  no
sistema de educação básica.

Não  conseguir  apoio  dos
professores pro nosso projeto.

XII. LINHA DO TEMPO

24/06- Projeto aceito pelo 
professor

25/06 - Pesquisa e compra dos 
materiais.

26-02/07 - Desenvolvimento do 
código

26-02/07 - Integração hardware e  
Software

26-02/06 - Integração hardware e  
Software/Testes

01-02/07 - Documentação final

03/07 - Apresentação final 
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Custos

Os custo dos componentes estão 
descritos abaixo:

3 metros de EVA(preto, amarelo e 
vermelho) - R$ 10,00 

1 MSP430 Launchpad - R$ 30,00

Fios e Jumpers - R$ 1,00

13 resistores de 5.6k Ω  - R$ 

1,30

1/2 metro de Papel alumínio - R$ 
2,89

1 Pistola de Cola Quente - R$ 
17,50

4 refil para pistola de Cola quente -
R$  2,20

1 Ferro de Solda - R$ 30,90

1 Tubo de estanho de solda R$ 
6,49

XIII. BIBLIOGRAFIA:

http://www.ufpb.br/inova/sites/defa
ult/files/Plano%20de%20Neg
%C3%B3cios_Como
%20Elaborar_Sebrae_2013.pdf

http://educarparacrescer.abril.com.
br/politica-publica/musica-escolas-
432857.shtml

http://paginacultural.com.br/o-
ensino-de-musica-nas-escolas/

http://educarparacrescer.abril.com.
br/politica-publica/musica-escolas-
432857.shtml

XIV. ANEXOS

1) Esquemático de Montagem :

2) Fotos de Montagem 
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