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RESUMO 

 

 

O estudo da Engenharia Eletrônica, assim como qualquer outra, requer várias horas 
de estudo teórico, como também de prático. Contudo, equipamentos de laboratório 
podem possuir alto custo. Assim, é importante desenvolver kits de eletrônica com 
circuitos básicos, os quais iniciantes no curso possam montar e utilizar. Deste modo, 
eles não só adquirirão conhecimento de montagem, mas também poderão realizar 
estudos práticos em casa, sem a dependência das instalações da faculdade. 
Este trabalho apresenta kits de estudo autônomo baseados em circuitos de simples 
montagem e fácil entendimento, para iniciantes no estudo de Eletrônica. O foco é 
dado a disciplinas iniciais do curso, tais como Sistemas Digitais I. Foram escolhidos 
para o kit um gerador de onda quadrada, uma ponta de prova lógica e um testador 
de continuidade, os quais serão alimentados por uma fonte de tensão USB 5V.  
 

 

Palavras-chave: kit, eletrônica, faça-você-mesmo, estudo prático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 
The study of Electronic Engineering, as well as any other, requires several hours of 
theoretical study, but also practical. However, laboratory equipment may be expensive. 

Thus, it is important to develop electronic kits with basic circuits, which newcomers to 
the course may mount and use. Thus, they not only acquire assembly knowledge, but 

also carry out practical studies at home, without the dependence of college facilities. 
This paper presents self-study kits based on circuits that are easily assembled and 

understood, for beginners in the the study of electronics. The focus is given to early 
course subjects such as Digital Systems I. The kit includes a square wave generator, 

logic probe and a continuity tester, all powered by a USB 5V supply voltage. 
 

 

Keywords: kit, electronic, do-it-yourself, practical study 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os cursos de Engenharia no Brasil são, de uma maneira geral, muito voltados 

para o conhecimento teórico. Durante os cinco anos do curso, os alunos têm que 

encarar várias horas semanais de aula teórica, provas, trabalhos, sendo que 

pouquíssimas destas horas – em geral, menos da metade da carga horária – são 

destinadas à prática. Tendo isto em vista, é interessante que os estudantes de 

eletrônica tenham um meio de estudar a prática em casa, sem depender da 

universidade. 

Desta forma, destaca-se a importância de um incentivo para o estudo 

autônomo de Engenharia, contudo equipamentos de laboratórios possuem custo 

muito elevado e ocupam bastante espaço, o que impossibilita a maioria dos 

estudantes de adquiri-los. 

Com estas problemáticas em vista, se propõe desenvolver kits do-it-yourself 

(faça-você-mesmo), de modo que os próprios estudantes consigam montá-los e 

utilizá-los para estudo autônomo e até mesmo em laboratório. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Gerais 

Este trabalho tem como objetivo projetar circuitos simples para ajudar alunos 

no estudo de Engenharia Eletrônica. Esses circuitos são projetados de maneira que 

sejam factíveis tecnicamente e financeiramente. Por exemplo, os circuitos não 

podem ser complexos, visto que o público-alvo destes são alunos iniciando o estudo 

da Eletrônica, os quais, em sua maioria, não possuem muito conhecimento prévio da 

área. Além disso, os kits devem ser  financeiramente acessíveis, para que alunos de 

diversas classes sociais sejam capazes de obter os componentes necessários. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Este trabalho visa projetar circuitos necessários para que um aluno iniciante 

de Engenharia Eletrônica possa realizar experimentos básicos de maneira 

autônoma. Para isso, alguns requisitos foram levantados: 



 

  

✓ Não permitir que erros típicos de alunos alterem o experimento, ou 

danifiquem o circuito; 

✓ Sejam práticos e auto intuitivos ao serem utilizados 

 

1.3. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 

No capítulo 2, é apresentada uma breve história da Eletrônica, enfatizando a 

importância de se obter um conhecimento prático durante o curso. Em seguida, o 

capítulo 3 traz detalhes da metodologia para o cálculo dos parâmetros dos circuitos, 

simulações e a prototipagem dos circuitos. No capítulo 4, os resultados são 

analisados e discutidos. Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões e 

considerações finais do projeto, bem como os passos futuros para este Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

  



 

  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. UMA BREVE HISTÓRIA DA ELETRÔNICA 

A eletricidade, principal energia para a eletrônica, foi estudada durante 

centenas de anos. Textos egípcios de 2750 AC se referem a peixes elétricos como o 

Trovão do Nilo. Peixes elétricos também são mencionados milênios depois, pelos 

gregos, romanos e árabes. Contudo, o estudo mais aprofundado da eletricidade e, 

consequentemente, da eletrônica, só foi desenvolvido a partir do século XVIII, 

período no qual a maioria dos experimentos foi realizada.[1] 

Durante esta época, vários cientistas se destacaram no estudo da 

eletricidade. Um dos mais notórios foi Benjamin Franklin (1706 – 1790), que não só 

foi o primeiro cientista a descobrir o princípio de conservação de carga, como 

também, em 1750, propôs um experimento para mostrar que o raio é formado por 

eletricidade[2]. O experimento consistia em estender um condutor até uma nuvem 

com potencial de se soltar um trovão. Caso existisse eletricidade na nuvem, ela seria 

extraída pelo condutor. Este experimento foi realizado dois anos depois pelo 

cientista Thomas-François Dalibard (1709 – 1778), na França. 

Em 1800, Alessandro Volta (1745 – 1827) desenvolveu o que é hoje se 

considera a primeira bateria. Ela era constituída de dois eletrodos (feitos um a partir 

de zinco e outro a partir de cobre) e entre os eletrodos foi colocado um eletrólito, que 

era uma solução de água e ácido sulfúrico, resultando em uma solução de sulfato 

(SO4
2−) e hidrogênio (2H+). Nestas condições, o zinco reage com o sulfato e os íons 

positivos de hidrogênio capturam os elétrons de cobre[3], formando gás hidrogênio 

(H2). Desta forma, a ponta de zinco se torna o eletrodo negativo e a ponta de cobre, 

o eletrodo positivo, formando, portanto, dois terminais, cuja conexão acarretará em 

uma corrente elétrica. O arranjo desenvolvido por Volta pode ser visto na Figura 1. 



 

  

 

Figura 1. Esquemático da pilha de Volta[17] 

André-Marie Ampère (1775 – 1836) foi outro cientista importante para o 

estudo do eletromagnetismo. Suas pesquisas sobre os fenômenos elétricos e 

magnéticos foram publicadas em 1826, em sua obra Teorias Matemáticas dos 

Fenômenos Eletrodinâmicos, com resultados unicamente experimentais[4]. Seus 

experimentos consistiam em utilizar um fio percorrido por uma corrente I próximo a 

um outro fio de teste curto com uma corrente I’, e assim investigar a força exercida 

no fio de teste. O experimento de Ampère é ilustrado na Figura 2. 

 



 

  

 

Figura 2. Experimento de Ampère[18] 

 

Deste modo, Ampère descobriu que a força sobre o fio de teste é diretamente 

proporcional ao seu comprimento[4]. Ampère também notou que se a corrente do fio 

de teste percorre paralelamente à do fio central, os fios de atraem. Por outro lado, se 

a corrente do fio de teste está invertida, os dois fios de repelem. 

Durante os anos 1825 e 1826, Georg Simon Ohm (1789 – 1854) estudou a 

resistência elétrica dos materiais e deduziu empiricamente a relação mais importante 

para o estudo da eletrônica, a Lei de Ohm, declarando que a corrente que passa por 

dois pontos de um condutor é diretamente proporcional à diferença de voltagem 

entre esses dois pontos[5]. Deste modo, Ohm introduziu a constante de 

proporcionalidade, a resistência elétrica, e a fórmula que descreve esta relação: 

      Equação 1 

onde I é a corrente que percorre o condutor, medida em Ampères, V é a diferença de 

potencial, medida em Volts, e R é a resistência do condutor, medida em Ohms. 

Um dos nomes mais importantes no estudo de eletromagnetismo, Michael 

Faraday (1791 –1867) descobriu a indução eletromagnética. Em 1831, ele realizou 

um experimento que mostrava a indução entre duas espiras[6]. Como indicado na 

Figura 3, a bateria (à direita) produz uma corrente que flui da espira menor (A), 

criando um campo magnético. Quando estacionárias, as espiras não produzem 



 

  

corrente, porém, ao mover a menor espira para fora da maior (B), o fluxo magnético 

varia dentro desta última, induzindo uma corrente, a qual é medida pelo 

Galvanômetro (G). 

 

Figura 3. Experimento de Faraday[19] 

 

Gustav Robert Kirchhoff (1824 – 1887) introduziu as duas leis que regem a 

distribuição de correntes em um determinado circuito, hoje conhecidas como as Leis 

de Kirchhoff. A primeira Lei de Kirchhoff, a Lei dos Nós, diz que em qualquer nó de 

um circuito, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes 

que saem do nó[5]. A segunda Lei de Kirchhoff, a Lei das Malhas, diz que a soma 

das quedas de tensões de uma malha é igual à soma das tensões fornecidas à essa 

malha.[5] 

Sir Charles Wheatstone (1802 – 1875) contribuiu de diversas formas para a 

eletrônica: trabalhou no telégrafo, na fotografia e até em instrumentos musicais. 

Entretanto, sua maior contribuição para a eletrônica foi o desenvolvimento de um 

circuito chamado Ponte de Wheatstone, mostrado na Figura 4. Este circuito é 

utilizado para medir uma resistência elétrica desconhecida por meio do 



 

  

balanceamento da Ponte. Na Figura 4, Rx é uma resistência desconhecida a ser 

medida R1, R2 e R3 são resistores de resistência conhecida, sendo R3 variável. 

 

 

Figura 4. Ponte de Wheatstone 

Se a razão de balanceamento 

     Equação 2 
 

for respeitada, a tensão Vab será nula e não haverá corrente no galvanômetro ligado 

a esses pontos. Da mesma forma, se a Ponte estiver desbalanceada, a direção da 

corrente indica se R3 possui um valor muito alto ou muito baixo em relação a Rx. 

Desta maneira, a resistência R3 é variada até se obter uma tensão Vab nula.  

A Ponte de Wheatstone ilustra um conceito diferente em realizações de 

medidas e pode ser bastante precisa. Consequentemente, a Ponte de Wheatstone é 

utilizada até hoje, principalmente como circuitos condicionadores de sinal, de 

maneira a se ter transdutores. 

Durante o século XIX, vários cientistas desenvolveram lâmpadas 

incandescentes, porém todas se mostravam impráticas e economicamente inviáveis, 

tendo vida útil extremamente curta, alto custo de produção e alto consumo de 

corrente. Porém, em 1878 Thomas Alva Edison (1847 –1931) percebeu que, para 

reduzir o consumo de corrente, a lâmpada deveria ter uma alta resistência e 

funcionar a uma baixa tensão[7]. Depois de vários experimentos, no ano seguinte, 

Edison utilizou um filamento de carbono dentro de um bulbo de vidro com uma 



 

  

mistura de gases inertes a uma baixa pressão, de maneira que seu último modelo 

atingiu uma vida útil de mais de 1500 horas. 

Em 1886, o inventor e engenheiro Nikola Tesla (1856 – 1943) desenvolveu o 

uso prático do campo magnético rotativo, base para a corrente alternada[8], o que 

possibilitou que energia elétrica fosse enviada por milhares de quilômetros com 

muito menos perdas do que a corrente contínua.  

 

 

Figura 5. Alternador de Tesla, capaz de produzir corrente alternada[20] 

Além da corrente alternada, Tesla também criou o primeiro motor de 

indução[8], cujo princípio de funcionamento se baseia na corrente alternada. Quando 

o estator é alimentado, é gerado fluxo magnético na espira, devido à corrente na 

própria. Os enrolamentos do rotor são dispostos de maneira que este fique em curto-

circuito com ele mesmo. Assim, o fluxo do estator penetra na espira do rotor e, como 

este está em curto, de acordo com a Lei de Faraday, gera um fluxo de corrente na 

espira do rotor. Quando a corrente flui, um outro fluxo magnético é gerado no rotor, 

obtendo, assim, dois fluxos: um do estator e outro do rotor, que estará atrasado em 

relação ao fluxo do estator. Consequentemente, o rotor sofrerá um torque, fazendo-o 

girar na mesma direção do fluxo magnético rotativo. 



 

  

 

Figura 6. Motor de Indução[21] 

Sir John Ambrose Fleming (1849 – 1945) foi responsável pela invenção do 

primeiro diodo (a válvula de Fleming)[9], um componente bastante utilizado em 

circuitos eletrônicos. A válvula consiste em um bulbo de vidro, contendo dois 

eletrodos: um cátodo em forma de filamento, similar ao filamento de uma lâmpada, e 

um ânodo, que consistia em uma placa de metal. 

Em funcionamento, uma corrente flui pelo cátodo, aquecendo-o. Assim, 

alguns elétrons do metal escapam de seus átomos. Se a placa possui uma voltagem 

positiva em relação ao filamento, os elétrons são atraídos para ela e a corrente flui 

do filamento para a placa. De outro modo, caso a placa esteja mais negativa que o 

filamento, os elétrons não são atraídos, não havendo corrente dentro do bulbo. 

Assim sendo, a corrente só passa pela válvula por uma direção. 



 

  

 

Figura 7. Válvula de Fleming[22] 

Por fim, um componente de extrema importância para a eletrônica moderna, o 

transistor bipolar de junção (TBJ), foi concebido por três cientistas: William Bradford 

Shockley Jr. (1910 – 1989), Walter Houser Brattain (1902 —1987) e John Bardeen 

(1908 —1991). Um TBJ consiste na união de três regiões semicondutoras (emissor, 

base e coletor), cada qual conectada um terminal[10]. A Figura 8 mostra uma 

estrutura simplificada de um TBJ.  



 

  

 

Figura 8. Estrutura simplificada de um transistor[23] 

Uma corrente no terminal base controla a corrente que flui entre o terminais 

coletor e emissor. Isto permite que o transistor possa desempenhar funções 

extremamente úteis, como, por exemplo, de chaveamento ou de amplificação.[11] 

2.2 TEORIA DE CIRCUITOS 

A teoria de circuitos é a mais fundamental para um estudante de Engenharia 

Eletrônica[12], além de ser um ótimo ponto de partida para o estudo da Eletrônica. O 

conhecimento da teoria de circuitos permite reduzir um circuito complexo para um 

circuito com apenas os componentes essenciais, prever o comportamento desses 

circuitos, especificar parâmetros etc[10]. A Figura 9 demonstra uma simples redução 

de circuito, aonde o circuito da Figura 9(a) é reduzido para o da Figura 9(b). Esta 

redução é muito útil, por exemplo, para se calcular a potência consumida pelo 

circuito da Figura 9(a). 

 

Figura 9. Exemplo de uma simplificação de um circuito. O circuito (a) pode ser reduzido ao circuito (b) para uma análise mais 
rápida. 



 

  

Começa-se o estudo de circuitos considerando-se apenas componentes 

passivos, isto é, elementos que não são capazes de fornecer energia a um circuito. 

Os três principais componentes passivos a serem estudados são[12]: 

✓ Resistores: Dissipam a energia elétrica em forma de calor. São 

usados principalmente para a redução de tensão e corrente e ajuste de 

sinais. 

✓ Capacitores: Armazenam energia elétrica na forma de um campo 

elétrico. São usados no armazenamento de energia, filtros e 

condicionamento de sinais. 

✓ Indutores: Armazenam energia em forma de campo magnético. São 

amplamente utilizados em circuitos de corrente alternada, 

especialmente em circuitos de rádio. 

 

2.2.1 Leis Básicas 

Determinar de forma efetiva algumas variáveis básicas de um circuito, como 

corrente, tensão e potência, requer o entendimento de algumas leis fundamentais, 

anteriormente comentadas: a Lei de Ohm e as Leis de Kirchhoff[12]. Essas leis são a 

base que constitui a análise de circuitos. A Lei de Ohm permite montar relações de 

corrente e tensão dos componentes resistor, capacitor e indutor, respectivamente: 

     Equação 3 

    Equação 4 

     Equação 5 

As Leis de Kirschhoff – as Leis dos Nós e das Malhas – implicam, 

respectivamente em: 

    Equação 6 

    Equação 7 

onde N é o número de ramos conectados ao nó, IN é a n-ésima corrente que 

entra ou sai do nó, M é o número se tensões em uma malha e VM é a m-ésima 

tensão. 

 

2.2.2 Teoremas 



 

  

Componentes de circuitos podem ser variáveis ou fixos. Para evitar analisar o 

circuito por completo a cada vez que o elemento variável for alterado[10], pode-se 

aplicar dois teoremas semelhantes, mas de extrema importância. São eles os 

Teoremas de Thévenin e Norton. 

O Teorema de Thévenin estabelece que, do ponto de vista de qualquer par de 

terminais, um circuito linear pode ser sempre substituído por uma fonte de tensão 

em série com uma resistência, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10. Teorema de Thévenin 

De maneira similar, o Teorema de Norton estabelece que um circuito linear de 

dois terminais pode ser sempre substituído por uma fonte de corrente em paralelo 

com uma resistência, como indica a Figura 11. 

 

Figura 11. Teorema de Norton 

 

2.2.3 Princípio da superposição 

O Princípio da Superposição é amplamente utilizado para se determinar um 

valor de uma variável específica – tensão ou corrente – quando um circuito possui 

duas ou mais fontes independentes[12][13]. Calcula-se, então, a contribuição de cada 

fonte para a tensão entre quaisquer dois pontos ou a corrente que passa por um 

determinado ponto do circuito, substituindo todas as outras fontes por suas 



 

  

respectivas resistências internas. A tensão ou corrente total será a soma algébrica 

das contribuições individuais dessas fontes. 

Entretanto, para se aplicar o Princípio da Superposição é necessário 

considerar uma fonte independente por vez[12], enquanto as demais são 

consideradas desligadas, substituindo cada fonte de tensão por um curto-circuito e 

cada fonte de corrente por um circuito aberto. Além disso, as fontes dependentes 

não devem ser desligadas, pois elas são controladas por variáveis do circuito. 

  



 

  

 

3.METODOLOGIA 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a metodologia adotada ao longo 

do trabalho para a confecção de kits de estudo autônomo. Serão abordados os 

requisitos para os circuitos, bem como seus esquemáticos e os cálculos dos valores 

dos componentes 

 

3.1. PESQUISA INICIAL 

Primeiramente, foi feito uma pesquisa na Faculdade UnB Gama com diversos 

professores e estudantes, a fim de listar os diversos erros típicos de alunos durante 

as aulas experimentais. Dentre eles os mais citados foram: 

✓ Não limitar corrente máxima; 

✓ Utilizar o testador de continuidade com o circuito alimentado; 

✓ Utilizar pinagem errada de componentes e CIs; 

✓ Não fazer sistemas grandes por partes; 

✓ Não conferir continuidade de fios; 

✓ Conectar fontes simétricas de forma errada. 

 

Em seguida, foi feita uma pesquisa para se determinar os equipamentos 

básicos usados em laboratórios em universidades e laboratórios comunitários 

(conhecidos como hackerspaces, hacklabs e makerspaces). Os equipamentos 

básicos, indispensáveis para o estudo de Eletrônica são: osciloscópio, gerador de 

sinais e fonte de alimentação[14]. No entanto, a aquisição destes equipamentos pode 

ser inviável para alunos, devido ao alto custo dos mesmos. 

Como este projeto é voltado para alunos de início de curso, decidiu-se 

desenvolver equipamentos simples e de baixo custo: um medidor de nível lógico, um 

gerador de onda quadrada com frequências de 0,5 Hz a 10 kHz e um medidor de 

continuidade, para o estudante testar fios e verificar possíveis curto-circuitos. Optou-

se por utilizar como fonte de alimentação a porta USB de 5 V, presente em 



 

  

computadores, carregadores de celulares, e tablets, dentre outros. O aluno também 

pode usar seu celular ou tablet como osciloscópio, com base em aplicativos que 

forneçam esta função.  

3.2 ALIMENTAÇÃO E MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE 

Como o medidor de continuidade necessita que o circuito a ser testado esteja 

desligado, foi proposto um circuito onde o medidor de continuidade é separado do 

circuito a ser alimentado por uma chave seletora, como mostra a Figura 12. A chave 

seletora de três posições não permite que o testador e o circuito sejam ligados 

simultaneamente, e possui uma posição neutra, onde nenhum dos dois circuitos são 

alimentados. Além disso, foi instalado um fusível antes da chave, visando proteger o 

circuito contra correntes elevadas (acima de 0,5 A). 

 

Figura 12. Diagrama de blocos do circuito de alimentação e teste de continuidade 

O circuito projetado para o medidor de continuidade é apresentado na Figura 

13. Havendo curto entre os terminais, o LED é aceso, e caso os terminais não se 

conectem, o LED permanecerá desligado. Ligando-se uma resistência entre os 

terminais, o LED acenderá com uma baixa luminosidade. Juntando-se o circuito 

medidor de continuidade com o circuito de alimentação, obtém-se o circuito da 

Figura 14. 



 

  

 

Figura 13. Esquemático do circuito medidor de continuidade. 

 

Figura 14. Esquemático do circuito medidor de continuidade e alimentação 

 

3.3 PONTA DE PROVA LÓGICA 

Para o circuito da ponta de prova lógica, foi utilizado o modelo representado 

na Figura 15.  



 

  

 

Figura 15. Esquemático da ponta de prova lógica 

O circuito funciona da seguinte forma: quando o circuito está ligado, corrente 

passa por ambos transistores, ligando os dois LEDs. Quando a ponta de prova é 

posta em nível baixo, o transistor NPN fica na zone de corte, e o LED 1 é desligado, 

enquanto o transistor PNP permite a passagem de corrente, deixando o LED 2 

ligado. Por outro lado, ao se colocar a ponta de prova em nível alto, os transistores 

se invertem: o PNP passa a estar em corte, enquanto o NPN conduz. Assim, o LED 

1 se acende, e o LED 2 permanece apagado. 

 

3.4 GERADOR DE ONDA QUADRADA 

Utilizou-se o CI LM555 como base para o circuito do gerador de onda 

quadrada. O modelo utilizado foi o do datasheet do próprio CI, onde ele opera de 

maneira astável. Desta forma, o circuito é um multivibrador, com o duty cycle 

variável, de acordo com os valores de RA e RB
[15]. 



 

  

 

Figura 16. Circuito esquemático do gerador de onda quadrada 

O tempo de carregamento, isto é, quando a saída está em nível alto, é dado 

pela fórmula: 

   Equação 8 

 

O tempo de descarga, ou seja, o tempo em que a saída se encontra em nível 

baixo é dado por: 

   Equação 9 

 

Portanto, o período é dado por: 

  Equação 10 

A frequência de oscilação é dada por: 

   Equação 11 

 

 

Por fim, o duty cycle é determinado por: 

    Equação 12 

 



 

  

É fácil observar que, caso RA for muito menor do que RB, o duty cycle de 

aproxima de 50% e variando RB, varia-se diretamente a frequência de oscilação. 

Assim sendo, para que o gerador oscile entre 0,5 Hz e 10 kHz e utilizando um valor 

de RA de 100 Ω, tem-se que: 

    Equação 13 

 

Para frequências mais altas, o valor de RB deve ser o menor possível, por 

isso, considera-se zero. Deste modo: 

    Equação 14 

 

Assim, obtém-se o valor de C = 14,4 µF. Utilizando de novo a Equação 11 

para o cálculo de RB no limite inferior de 0,5 Hz: 

  Equação 15 

 

Assim, o valor calculado de RB é de aproximadamente 1 MΩ. 

  



 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. ALIMENTAÇÃO E MEDIDOR DE CONTINUIDADE 

A caixa contendo o circuito de alimentação e medidor de continuidade pode 

ser visto pela Figura 17. Três cabos saem da parte traseira da caixa: dois para as 

pontas de prova e um para a alimentação. Na parte superior da caixa, dois jacks 

fêmeas para alimentação de até dois circuitos simultaneamente. 

 

Figura 17.. Caixa contendo o circuito de alimentação e medidor de continuidade 

Após a confecção do circuito, alguns testes foram executados. Primeiramente, 

um teste com o fio, onde o LED indicou continuidade com alta iluminação (Figura 

18). Em seguida, foi feito o mesmo teste com um resistor (Figura 19) e observou-se 

que o LED, apesar de aceso, produz um brilho fraco, indicando que há uma 

resistência. Por último, mudou-se a posição da chave seletora, de maneira que a 

alimentação fosse para as saídas p2, em vez do medidor de continuidade e, como 

esperado, o LED permaneceu desligado (Figura 20). 



 

  

 

Figura 18. Teste do medidor de continuidade com um fio 



 

  

 
Figura19. Teste do medidor de continuidade com um resistor 

 
Figura 20. Teste do medidor de continuidade com a alimentação direcionada para o circuito 



 

  

 

4.2. PONTA DE PROVA LÓGICA 

Visando a praticidade, os componentes do circuito foram soldados de maneira 

a encaixá-lo em uma caneta transparente[16], como mostra a Figura 21. O circuito é 

alimentado através de um jack fêmea p2 e para ponta de prova – a ponta da caneta 

– foi utilizada uma pequena haste de metal, para poder ser encaixada em 

protoboard, ou apenas encostada nos componentes. 

É importante frisar que, devido ao espaço reduzido de uma caneta, é de 

extrema importância que se use algum tipo de isolante[16], para evitar contatos 

indesejados entre os componentes, causando possíveis curto-circuitos. Neste caso, 

foi utilizado esmalte de unha como isolante, pois o pincel facilita sua aplicação no 

circuito, além de ser um produto de fácil acesso a todos. Ressalta-se que ao aplicar 

o esmalte, é essencial que espere que este esteja seco antes de encaixá-lo na 

caneta, pois o esmalte pode ser removido ao entrar em contato com o plástico da 

caneta, deixando o circuito exposto e propício a curto-circuitos. Recomenda-se 

esperar o esmalte secar por 24 horas antes de encaixar o circuito na caneta. 

É interessante, também, que seja usada uma caneta com o maior diâmetro 

possível, pois, deste modo, o encaixe do circuito se tornará mais fácil e dificultará a 

quebra de pernas de componentes e fios. As Figuras 22 e 23 mostram o 

funcionamento do circuito 



 

  

 
Figura 21. Ponta de prova lógica inserido em uma caneta 

 

 
Figura 22. Caneta indicando nível baixo 



 

  

 

Figura 23 Caneta indicando nível alto 

4.3. GERADOR DE ONDA QUADRADA 

Ao testar o gerador de onda quadrada, foi obtida uma onda com duty cycle 

muito próximo de 50%, apresentado na Figura 24. A Figura 25 mostra a caixa 

contendo o circuito soldado em placa. Um potenciômetro controla a frequência de 

oscilação e um jack p2 fêmea para a saída do circuito. Na parte traseira deste, outro 

jack p2 fêmea alimenta o circuito. 

 

 

 

Figura 24. Onda quadrada gerada com duty cycle de 50% 



 

  

 

 

Figura 25. Circuito do gerador de onda quadrada 

  



 

  

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS E PASSOS FUTUROS 

Como dito antes, experimentos são de suma importância para o entendimento 

da Eletrônica. Por isso, este trabalho propõe a confecção de kits de estudo 

autônomo, levando em consideração as principais dificuldades dos alunos. 

Estes kits trazem um grande suporte para análise de circuitos, respeitando os 

limites de custo e complexidade, bem como mantendo a praticidade e a facilidade de 

manuseio dos produtos. 

Para a continuação deste trabalho, desenvolver-se-á um circuito 

condicionador de sinais para ser usado juntamente com tablets e smartphones, de 

modo a protegê-los contra altas tensões. Além disso, também serão desenvolvidas 

fontes e geradores inteligentes. Além disso, pretende-se ter estes circuitos testados 

por alunos da disciplina Sistemas Digitais I da Faculdade do Gama. 
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