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MODULE DESCRIPTION

A computação física significa criar ou utilizar dispositivos que 
interagem com o mundo físico que os rodeia. 

Com este módulo pretendemos encorajar o pensamento 
interdisciplinar e empreendedor e fomentar a criatividade dos 
estudantes, ao mesmo tempo que os motivamos a colaborar e 
promover o pensamento computacional.

Vamos explorar alguns dos componentes eletrónicos que fazem 
parte do kit Play2Learn, como a breadboard, luzes LED e botões 
e mostrar como podemos usar um sensor ultrassónico e um ecrã 
LED para resolver alguns problemas físicos.
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO



LEARNING OUTCOMES

•Conhecer os componente do kit Play2Learn;

•Saber usar uma breadboard;

•Compreender a função das resistências e o seu código de cores;

•Saber o que são cabos jumper e como funcionam;

•Compreender como conectar uma lâmpada LED a um Raspberry Pi;

•Fazer uma luz LED piscar usando Python;

•Comprender como ligar um botão a um Raspberry Pi;
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APRENDIZAGENS:



LEARNING OUTCOMES

•Escrever informação no ecrã carregando num botão;

•Ligar o sensor ultrassónico HC-SR04 ao pin GPIO;

• Aprender como se medem distâncias usando a velocidade do som;

• Criar um programa em Python que meça a distância, em centímetros, 
a um determiando objeto;

• Ligar o Módulo I2CLCD1602 aos pins GPIO;

• Aprender como funciona um ecrã LCD;

• Criar um programa em Python que mostre a informação no ecrã LCD.
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APRENDIZAGENS:



TOPICS

• Tópico 1 – Componentes da Computação Física

• Tópico 2 – Piscar uma luz LED

• Tópico 3 – Ligar um botão e uma campaínha

• Tópico 4 – Medir a distância com um sensor ultrassónico

• Tópico 5 – Enviar informação para um ecrã LCD
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TÓPICOS



LEARNING OUTCOMES

No final deste modulo deverás ser capaz de:

• Conhecer os compenentes do kit Play2Learn;

• Saber como usar uma breadboard;

• Compreender a função das resistências e o seu código de cores;

• Saber o que são cabos jumper e como funcionam.

Componentes da Computação Física1
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APRENDIZAGENS



• Kit Play2Learn

Neste kit encontras:

Componentes da Computação Física1
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• Luzes LED

• Cabos jumper

• Interruptores

• Botões

• Jumper rails

• Capas de botões

• Campaínha

• Resistências



• Breadboard

Componentes da Computação Física1
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As breadboards estão normalmente divididas em quatro 
secções: duas secções externas e duas secções internas.  

Cada fila de cinco tomadas nas secções interiores estão 
ligadas eletricamente entre si.  As duas secções exteriores 
da breadboard são normalmente utilizadas exclusivamente 
para alimentação elétrica.  

Em muitas breadboards estas tomadas serão etiquetadas 
com cores que indicam tensão positiva (geralmente 
vermelho) e terra (preto ou azul).  É importante notar que 
em muitas breadboards as linhas elétricas só funcionam 
em metade do comprimento da tábua .

Será necessário passar um cabo entre estas duas secções 
para enviar energia de uma extremidade para a outra.



• Como usar uma Breadboard

Componentes da Computação Física1
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As breadboars permitem que os principiantes se 
familiarizem com os circuitos sem necessidade de 
soldar.

O número e as letras marcadas na placa de pão 
estão lá para o ajudar a orientar na construção dos 
seus circuitos. Se alguma vez utilizou um programa 
de folha de cálculo como o Microsoft Excel® ou o 
Google Sheets™, o conceito é o mesmo.



• Função das resistências

Componentes da Computação Física1
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As resistências restringem o fluxo da corrente elétrica. 
Por exemplo, uma resistência é colocada em série com 
um díodo emissor de luz (LED) para limitar a passagem 
de corrente através do LED, uma vez que este 
dispositivo é muito delicado.

As resistências podem ser ligadas de qualquer forma 
porque não são polarizadas (sem negativo ou positivo). 
Não são danificadas pelo calor durante a solda.

A resistência é medida em ohms, o símbolo para ohm é 
um omega -.



• Código de cores das resistências

Componentes da Computação Física1
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Os valores das resistências são normalmente 
mostrados usando bandas coloridas. Cada cor 
representa um número.

A maioria das resistências tem 4 bandas:

•A primeira banda dá o primeiro dígito.

•A segunda banda dá o segundo dígito.

•A terceira banda indica o número de zeros.

•A quarta banda é utilizada para mostrar a tolerância 

(precisão) da resistência. (Ouro é 5%, Prata é 10% e 

Nenhum é 20%)

Image source: shutterstock.com



• Exemplo do Código de cores das resistências

Componentes da Computação Física1
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Esta resistência tem bandas vermelhas (2), violetas 
(7), azuis (6), pretas (no zeros) e douradas.

Então, o seu valor é 276  ± 5%= 276 ± 5%.

Normalmente nos diagramas o ± 5% é omitido e assim, o 
valor será 276  .



• Cabos jumper

Componentes da Computação Física1
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Os cabos jumper são fios que são usados 
para fazer ligações numa breadboard. Têm 
pontas rígidas que são fáceis de empurrar 
para os buracos da breadboard. Há várias 
opções diferentes disponíveis na compra de 
cabos jumper.

Estes cabos vêm normalmente em 
embalagens de cores variáveis. Isto facilita a 
codificação por cores dos circuitos.



LEARNING OUTCOMES

No final deste módulo deverás ser capaz de:

•Compreender como ligar uma luz LED a um Raspberry Pi

•Fazer uma luz LED piscar usando Python

2 Piscar uma luz LED

APRENDIZAGENS:

MÓDULO 3 – Computação Física



Para ligar a luz LED ao Raspberry PI 
precisas:

- Kit Play2Learn

- Breadboard

- Cabos Jumper

- Resistências

- Luzes LED

Piscar uma luz LED2

MÓDULO 3 – Computação Física

• Ligar uma luz LED



Prender o LED e a resistência ao pino 8 da GPIO no 
Raspberry Pi. A resistência e o LED precisam de 
estar em série, tal como mostra o diagrama ao lado. 
Para encontrar a resistência certa use o código de 
cor da resistência - para uma resistência de 100 
ohm precisa de ser castanha-preto-castanha. 

Ao ligar o circuito, notar a polaridade do LED. Notará 
que o LED tem uma ponta longa e outra curta. O 
condutor longo é o lado positivo também chamado 
de ânodo, o condutor curto é o lado negativo 
chamado de cátodo. O longo deve ser ligado à 
resistência e o condutor curto deve ser ligado à terra 
através do cabo jumper azul e do pino 6 do 
Raspberry Pi, como se mostra no diagrama.

Piscar uma luz LED2
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• Conectar uma luz LED



Abrir o Python.

Criar um novo ficheiro clicando em New.

Carregar em save para guardar o novo ficheiro nomeando-o: gpio_led.py

Escrever o seguinte código:

Guardar o ficheiro e corer o Código clicando em Run.

O LED deverá piscar. Para parar o programa carregar em Stop.

Piscar uma luz LED2
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• Escrever o programa em Python para que a luz LED pisque



LEARNING OUTCOMES

No final deste módulo deverás ser capaz de:

•Compreender como ligar um botão a um Raspberry Pi

•Escrever informação no ecrã carregando num botão

3
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Ligar um botão

APRENDIZAGENS:



Ligar um botão3
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Para ligares um botão ao teu Raspberry Pi 
precisas de:

- Kit Play2Learn

- Breadboard

- Cabos Jumper

- Resistências

- Botão



A ligação das portas de entrada de uso 
geral do Raspberry Pi (GPIO) a um botão de 
pressão tátil momentâneo é um circuito 
simples.

Ligamos um dos lados do botão a um pino 
de entrada no Raspberry Pi, neste caso 
usamos o pino 10. O outro lado do botão 
ligamos a 3,3V no pino 1, utilizando uma 
resistência. A resistência é usada como 
uma resistência limitadora de corrente para 
proteger o nosso pino de entrada, limitando 
a quantidade de corrente que pode fluir.
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Ligar um botão3

Image source: https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/



Utiliza a tua Consola PLAY2LEARN e abre o programa Python.

Abre o programa e cria um novo ficheiro, clicando em New.

Guarda o novo ficheiro clicando em Save. Podes nomear o novo ficheiro 
gpio_button.py.

Agora vais precisar da classe Button e dizer-lhe que o botão está no pino 2. Escreve o 
seguinte código no teu novo ficheiro:

Agora podes fazer com que o teu programa faça algo quando o botão é premido. 
Adiciona estas linhas:

Guarda e corre o código.

Carrega no botão e o texto aparece.
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Ligar um botão3



LEARNING OUTCOMES

O tópico 4 fornece a configuração do hardware, bem como a 
codificação para ligar e programar, usando Python, um sensor 
ultrassónico para medir a distância a um objeto.

No final deste módulo deverás ser capaz de:

•Ligar o sensor ultrassónico HC-SR04 ao pin GPIO;
• Aprender como se medem distâncias usando a velocidade do 

som;

• Criar um programa em Python que meça a distância, em 
centímetros, a um determiando objeto;

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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APRENDIZAGENS:



• O que vai ser necessário – componentes.

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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Criar o circuito:

O que vai ser necessário:

a. 1 Placa de extensão GPIO 
b. 1 Full + Breadboard
c. 1 sensor ultrassónico– HC SR04
d. 4 Cabos Jumper (Macho-fêmea)



• Como conectar?

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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• O VCC será conectado ao pino 5V

• Trig será conectado ao GPIO 23 

• Echo será conectado ao GPIO 24

• GND será conectado ao GROUND 
pino (pino TERRA)



• Como funciona - Teoria

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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TRIG   
 

ECHO

10 μs
0.00001 s

Tempo do Eco

8 ciclos de ondas sónicas

GPIO OUT

GPIO IN



• Como funciona - Teoria

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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8 ciclos de 
ondas sónicas

Distância - d

Velocidade = 340m/s

Velocidade = distância / tempo

340 = 2d / tempo

d = 170 * tempo



• O código Python

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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import RPi.GPIO as GPIO         # Dá acesso aos pinos GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        # Define o esquema numérico da plana começando em 1 até 40 
                                                          (à esquerda é 1 e á direita é 2)
import time                     # Dá acesso ao modulo time

trigPin = 16                    # Localização do pino trigger
echoPin = 18                    # Locaização do pino echo
maxDistance = 400               # Esta é a medida máxima da distância em contrímetros que o sensor                
       consegue medir 
timeOut = maxDistance*58.82     # Calcula o tempo limite de acordo com a distância máxima de medição/o 

tempo que o sensor demorará a deixar de esperar por um sinal se a 
distância de um objeto for maior do que o máximo.



• O código Python

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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def pulseIn(pin,level,timeOut): # Obter o tempo de pulsação de um pino em timeOut
    time0 = time.time()
    while(GPIO.input(pin) != level):
        if((time.time() - time0) > timeOut*0.000001):
            return 0;                                   # Voltar ao 0 se o tempo for maior que o tempo de espera
    time0 = time.time()
    while(GPIO.input(pin) == level):
        if((time.time() - time0) > timeOut*0.000001):
            return 0;                                   # Voltar a 0 se o tempo for maior do que o timeout
    pulseTime = (time.time() - time0)*1000000           # Calcula o tempo de pulsação
    return pulseTime



• O código Python

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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def getResponce():                                  # Obtém a medida do modulo ultrassónico em centímetros
    GPIO.output(trigPin,GPIO.HIGH)                  # Definir trigPin como output 10us at HIGH level
    time.sleep(0.00001)                             # Espera 10us
    GPIO.output(trigPin,GPIO.LOW)                   # Definir trigPin como output at LOW level
    pingTime = pulseIn(echoPin,GPIO.HIGH,timeOut)   # uardar o tempo de pulsação do echoPin
    distance = pingTime * 340.0 / 2.0 / 10000.0     # Calcular a distância usando a velocidade do som: 340m/s
    # Devolver a distância



• O código Python

Medir a distância com um sensor ultrassónico4
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def setup():
    print ('The Ultrasonic Sensor program is starting...’)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Usar a numeração física GPIO
    GPIO.setup(trigPin, GPIO.OUT)   # Definir  trigPin para o modo OUTPUT
    GPIO.setup(echoPin, GPIO.IN)    # Definir echoPin para o modo INPUT

def main_loop():
    while(True):
        distance = getResponce()                        # Obter a distância de um objeto
        print ("The distance is : %.2f cm"%(distance))  # Mostrar a distância
        time.sleep(0.5)

if __name__ == '__main__':     # Program 
    setup()
    try:
        main_loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Carregar CTRL+C para parar o programa
        GPIO.cleanup()         # Libertar o recursos do GPIO



EXAMPLES

• EXEMPLO 1 – Distância do objeto~ 8cm

• Example 2

• Example 3

• …etc.

One example per slide.

You can add additional slides based on your needs.
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EXEMPLOS:



EXAMPLES

• Exemplo 2 – Distãncia do objeto~ 15cm
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EXEMPLOS:



LEARNING OUTCOMES

O Tópico 5 fornece a configuração do hardware, bem como a 
codificação de modo a ligar e programar usando o Python um 
Visor LED com a finalidade de produzir vários resultados para 
um utilizador.

No final deste módulo deverás ser capaz de:

• Ligar o Móduloo I2CLCD1602 aos pins GPIO;

• Aprender como funciona um ecrã LCD;
• Criar um programa em Python que mostre a informação no 

ecrã LCD.

Enviar informação para um ecrã LCD5
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• O que vai ser necessário – componentes.

Enviar informação para um ecrã LCD5
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Criar o circuito:

O que vai ser necessário:

a. 1 Placa de extensão GPIO
b. 1 Full+ Breadboard
c. 1 ecrã LCD – I2CLCD1602 
d. 4 Cabos Jumper (Macho - 

Fêmea)



• Como conectar?

Enviar informação para um ecrã LCD5
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• GND será conectado ao pino 
GROUND (pino TERRA)

• The VCC (Voltage - Voltage Common 
Collector) será conectado ao pino 5V

• SDA será conectado ao SDA1

• SCL será conectado ao SCL1

GND

VCC

SDA

SCL



• Como funciona um ecrã LCD

Enviar informação para um ecrã LCD5

MÓDULO 3 – Computação Física

A forma como os cristais líquidos (Liquid Crystal Displays) 
funcionam é através da obstrução da luz. A forma como um LCD é 
feito é através da utilização de dois pedaços de vidro polarizado 
que contém substância de cristais líquidos colada entre eles. Uma 
luz de fundo gera luz que passa através da primeira camada. Ao 
mesmo tempo, as correntes elétricas provocam o alinhamento das 
moléculas do cristal líquido e permitem que diferentes níveis de 
luz passem para a segunda camada e criem a imagem final que 
vemos.

Um Pixel é o elemento de imagem mais pequeno que pode ser 
desenhado e só pode ter uma cor de cada vez. (Elemento de 
imagem individual).
O nosso ecrã LCD tem uma baixa densidade de pixels e podemos 
facilmente distinguir cada pixel (Ver imagem à esquerda)
Mas nos ecrãs dos computadores, televisões e telemóveis o 
tamanho dos pixels é tão pequeno que não podemos distingui-los, 
pelo que as imagens criadas parecem ser um só objeto mas na 
realidade estão comprometidas por milhares ou mesmo milhões 
de pixels



• Como funciona - Teoria

Enviar informação para um ecrã LCD5
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O PCF8574 utiliza o protocolo I2C para a comunicação 
I2C é um protocolo de comunicação em série, pelo que os 
dados são transferidos bit a bit ao longo de um único fio (a 
linha SDA). Tal como o SPI, o I2C é síncrono, pelo que a 
saída de bits é sincronizada com a amostragem de bits 
por um sinal de relógio partilhado entre o mestre e o 
escravo. O sinal do relógio é sempre controlado pelo 
mestre.

• O Módulo I2CLCD1602 consiste em duas partes 
• O LCD 1602 que tem 16 pinos
• O PCF8574 com 16 pinos de entrada e 4 pinos de 

saída
• Isto permite connectar apenas 4 pinos em vez de 

16 no nosso circuito, diminuindo a confusão e 
simplificando o código do circuito.

Os 16 pinos do LCD 1602

PCF8574 with 16 pin input

PCF8574 with 
4 pin output



• Como funciona - Teoria

Enviar informação para um ecrã LCD5
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• Os dois últimos pinos do PCF8574 são chamados 
Serial Data - SDA e Serial Clock - SCL

• O pino SCL transmite o sinal do relógio que 
sincroniza a transferência de dados entre os 
dispositivos no bus I2C e é gerado pelo dispositivo 
mestre, ou seja, o Raspberry Pi.

• O SCL transfere basicamente o sinal que diz ao 
dispositivo a hora exata para o envio dos dados

• O outro pino é o pino SDA que transporta os dados 
reais que o ecrã LCD irá exibir



• Instalação e ativação do I2C e dos protocolos Smbus

• O protocolo I2C e o seu derivado o protocolo Smbus não são 
ativados por defeito no SO Rasbian

• Para os ativar e poder utilizar o Módulo I2CLCD1602 teremos 
primeiro de seguir os seguintes passos

Enviar informação para um ecrã LCD5
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1. Abrir o terminal window

Enviar informação para um ecrã LCD5
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2. Escrever: sudo raspi-config

3. Aparece o seguinte menu:

4. Seleciona a 5ª opção

Enviar informação para um ecrã LCD5
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5. Seleciona P5 I2C

6. Reiniciar o Raspberry Pi

Enviar informação para um ecrã LCD5
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7. Abrir o terminal e escrever o seguinte comando, de forma a 
confirmer se o modulo I2Cestá ativo:

Lsmod | grep i2c

8. Se estiver ativo, aparece o seguinte ecrã:

9.Para instalar a ferramenta I2C precisamos de escrever: 

sudo apt-get install i2c-tools

Enviar informação para um ecrã LCD5
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10. De forma a detetar os dispositivos I2C conetados ao Raspberry Pi, 
escrever: 

i2cdetect –y 1

11. Então 27(HEX) é o endereço I2C do módulo PCF8574

12. Finalmente, para instalar o Protocolo Smbus, escrever:

sudo apt-get install python-smbus

Enviar informação para um ecrã LCD5
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• Dois programa que são usados em cojunto no nosso Código e 
que devem ser incluídos no programa principal:

Enviar informação para um ecrã LCD5
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• Adafruit_LCD1602.py

• A função de mensagem pode ser 
utilizada para escrever uma 
sequência de texto no visor 
(incluindo suporte para quebras 
de linha). 

• A função clear limpa  ecrã

• As funções show_cursor e pisca-
pisca especificam se o cursor é 
mostrado ou se deve piscar

• PCF8574.py

• Providencia a comunicação i2c 

• Define e nomeia as portas que 
serão usadas.



• O código Python
from PCF8574 import PCF8574_GPIO # Importar a configuração do pino a partir do programa PCF8574.py

from Adafruit_LCD1602 import Adafruit_CharLCD # Importar os métodos do programa 
Adafruit_LCD1602.py

from time import sleep

def main_loop():

    mcp.output(3,1)     # Ligar a retroiluminação do LCD

    lcd.begin(16,2)     # Definir o número de linhas e colunas LCD

    while(True):

        lcd.setCursor(0,0)  # Definir a posição inicial do cursor

        lcd.message('   WELCOME TO '+'\n')

        lcd.message('   PLAY2LEARN ')

        sleep(1)            # Esperar 1 segundo

        lcd.clear()         # Limpar o conteúdo do ecrã LCD

        sleep(1)           # Esperar 1 segundo

Enviar informação para um ecrã LCD5
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• O código Python

PCF8574_address = 0x27   # O endereço I2C do chip PCF8574

# Criar o adaptador PCF8574 GPIO

try:

    mcp = PCF8574_GPIO(PCF8574_address)

except:

    print ('I2C Address Error !')

    exit(1)

# Criar o objeto LCD, passando no adaptador MCP GPIO 

lcd = Adafruit_CharLCD(pin_rs=0, pin_e=2, pins_db=[4,5,6,7], GPIO=mcp)

if __name__ == '__main__':

    print ('The Play2Learn LCD program is starting... ')

    try:

        main_loop()

    except KeyboardInterrupt:

         lcd.clear()

Enviar informação para um ecrã LCD5
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EXAMPLES

• O resultado do código anterior será:
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EXEMPLOS:



CONCLUSION

• Aprendemos quais são os componentes eletrónicos do kit 
PLAY2LEARN.

• Aprendemos a usar esses mesmos compenentes.

• Aprendmos como conectar uma luz LED a um circuito 
elétrónico.

• Aprendemos como conectar um botão a um circuito eletrónico.

• Aprendemos como medir a distância de um objeto.

• Aprendemos como enviar informação para um ecrã LCD

MÓDULO 3 – Computação Física
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GLOSSARY

Termo Descrição

LED Light-Emitting Diode (LED) - Um diodo emissor de luz

Breadboard Maneira de inserir facilmente componentes electrónicos para criar um 
circuito electrónico

GPIO General Purpose Input/Output - Entrada/saída para fins gerais

Resistor Componente eléctrica que reduz a corrente eléctrica

Button Pequeno mecanismo que completa um circuito eléctrico quando se 
pressiona sobre ele

HC-SR04 Um componente sensor ultrassónico utilizado com o Raspberry Pi

LCD Liquid Crystals Display - Exibição de cristais líquidos

i2c Um protocolo de comunicação utilizado entre o Raspberry Pi e outros 
dispositivos

I2CLCD1602 Um componente de ecrã LCD utilizado com Raspberry Pi

Pixel Elemento de imagem mais pequeno 
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REFERENCES

• Como usar uma breadboard:

https://www.instructables.com/id/Breadboard-How-To/

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/
how-to-use-a-breadboard#jumper-wires

• Resistências:

https://schoolworkhelper.net/resistors-function-color-code/

https://www.daenotes.com/electronics/basic-electronics/resistor
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REFERENCES

• Como ligar uma luz LED:

https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry
-pi-and-python/

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/4

• Como conectar um botão:

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/9

https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gp
io/
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REFERENCES

• Como funcionam os monitores LCD

https://computer.howstuffworks.com/monitor5.htm

• Pixel

https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel

• Sensor Ultrassónico HC-SR04

https://components101.com/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet

• I²C LCD1602 – Ecrã LCD

http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=I%C2%B2C_LCD1602
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EXTRA RESOURCES

• https://learn.adafruit.com/adafruit-io-home-security

• https://www.raspberrypi.org/blog/tag/internet-of-things/

• https://www.codemag.com/Article/1607071/Introduction-to-IoT-U
sing-the-Raspberry-Pi

• https://www.raspberrypi.org/blog/getting-started-with-iot/
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