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Apresentamos uma proposta para a realização de medidas de tempo em experiências 
didáticas de Física usando a entrada digital da porta de jogos do microcomputador. Nossa 
proposta se baseia numa perspectiva construtivista em que o aprendiz participa das diversas 
etapas da aquisição automática de dados, desde a construção do sensor de medida de tempo, 
para o que fornecemos os elementos técnicos necessários. Disponibilizamos um software para 
o registro dos dados coletados, mas também fornecemos os elementos indispensáveis para que 
o aprendiz elabore seu próprio software, se assim o desejar. Os dados coletados são analisados 
em uma planilha eletrônica. Finalmente, são apresentas sugestões de atividades e experiências 
a serem trabalhadas no ensino médio. 

I. INTRODUÇÃO 

O microcomputador é um versátil instrumento no laboratório didático de Física, 
permitindo a aquisição automática de dados nas mais diferentes áreas, desde a Mecânica à 
Física Moderna e Contemporânea. A aquisição automática é especialmente desejável, e 
muitas vezes indispensável, quando se requer grandes quantidades de dados ou medidas feitas 
em pequenos intervalos de tempo. Também o tratamento de dados se torna mais eficiente com 
o uso do microcomputador. Apesar desta imensa potencialidade, seu uso nos laboratórios 
didáticos de Física do ensino médio ainda é muito insatisfatório. Em parte, esta lacuna se deve 
ao fato de que os sistemas de aquisição de dados comercialmente disponíveis incluem 
interfaces externas aos microcomputadores, importadas e caras; só muito recentemente 
começaram a surgir ofertas nacionais. Um alternativa, barata e didaticamente rica, é usar a 
própria placa de som do microcomputador para a conversão dos dados analógicos em digitais, 
dispensando qualquer interface externa. 

A propósito, é curioso que no ensino fundamental, através da robótica, elementos de 
aquisição automática estejam sendo inseridos em ritmo mais acelerado do que no ensino 
médio. 

Dois elementos deverão ter grande contribuição para a atualização dos laboratórios de 
nível médio: 
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i) a possibilidade de aquisição via placa de som do microcomputador, aliada à chegada 
dos microcomputadores à rede pública; 

ii) as diversas iniciativas de desenvolvimento de sistemas de aquisição, e respectivo 
material didático, que têm sido feitas em diferentes regiões do país; veja, por exemplo, as 
referências [CAVALCANTE, TAVOLARO, 2000; AGUIAR, 2000; MONTARROYOS, 
MAGNO, 2001; HAAG, 2001; CAVALCANTE et al, 2002]. Estes trabalhos se embasam 
numa premissa semelhante à nossa: é possível e indispensável envolver os estudantes em 
diversas etapas do processos de aquisição e interpretação de dados, evitando que a 
automatização se transforme numa "caixa-preta". Em particular, em relação ao uso da entrada 
digital do microcomputador para medida de tempo, outros autores [AGUIAR, LAUDARES, 
2001] usam sistema semelhante ao nosso, para medidas do período e velocidade máxima de 
um pêndulo simples, usando a linguagem LOGO. Aqui apresentamos outras sugestões de 
atividades e experiências dirigidas para o ensino médio, e disponibilizamos um programa em 
VISUALBASIC. 

II. ENTRADA DIGITAL DA PORTA DE JOGOS 

A entrada de jogos ou entrada de joystick, como é mais conhecida, é na realidade uma 
interface entre o microcomputador e o mundo externo. O microcomputador compreende 
apenas uma linguagem, a linguagem digital, que possui apenas duas letras em seu alfabeto, o 
bit alto (1) e o bit baixo (0). A entrada de jogos permite que o computador receba informações 
digitais do mundo externo por quatro entradas digitais simultaneamente. Além destas, há mais 
quatro entradas analógicas. Neste trabalho, utilizamos apenas as entradas digitais (botões 
1,2,3 e 4) para determinação temporal de eventos físicos. Na Fig. 1 é apresentado o diagrama 
da pinagem do conector de joystick tipo DB 15, que está presente na placa de som do 
microcomputador. Além das entradas analógicas (sticks) e digitais (botões), existe um sinal de 
5 volts que pode ser utilizado para alimentar um circuito eletrônico externo. Ao leitor 
interessado em mais detalhes sobre o funcionamento da porta de jogos,  recomendamos as 
referências [HAAG, 2001; AGUIAR, 2002]. 

Figura 1: Diagrama da pinagem do conector de joystick.  

II.1. Conectando um sensor ótico à entrada digital da porta de joystick 

Existem diversos sensores que podem ser conectados diretamente na entrada digital 
(botões) do joystick [AGUIAR, LAUDARES, 2001].Conectamos na entrada de joystick um 
sensor ótico à base de um par de fotodiodos, um emissor, que é alimentado pela própria placa 
de som, e um receptor, conectado a uma entrada digital. Ambos fotodiodos operam na faixa 
do infravermelho e são facilmente encontrados em lojas de componentes eletrônicos ou 
podem ser retirados de um mouse fora de uso. Conforme é ilustrado na Fig. 2, além do par de 
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fotodiodos, o sensor ótico inclui: i) uma resistência em série com o fotodiodo emissor, cuja 
função é limitar a corrente que passa pelo emissor e ii) um transistor (BC 547) em paralelo 
com o receptor, a fim de ampliar o sinal na entrada digital. Na Fig. 2 o circuito receptor está 
ligado na entrada digital correspondente ao botão 1 (pino 2). Qualquer uma das outras 
entradas digitais (pinos 7, 10 ou 14) pode ser usada, inclusive mais de uma simultaneamente. 
A figura também mostra um fio conectando os pinos 3, 6, 11 e 13, pois as entradas analógicas 
não devem permanecer em aberto, para que o software que utilizamos faça as leituras das 
entradas digitais corretamente. 

 

Figura 2: Circuito típico da entrada de jogos da placa de som do PC. No lado  direito da 
figura é mostrado o sensor ótico, constituído por um conjunto emissor/receptor, 

conectado aos pinos 1 e 4 e aos pinos 2 e 4, respectivamente. 

O princípio de funcionamento deste sistema ótico é simples: enquanto o receptor 
recebe o feixe luminoso do emissor, o sistema permanece em nível baixo (0); se houver 
bloqueio do sinal luminoso, o receptor passa para o nível alto (1). Dispondo-se de um 
software apropriado, pode-se registrar se o sistema está no estado alto ou baixo em função do 
tempo e, então, determinar o tempo de bloqueio. A Fig. 3 sugere um modo para montagem do 
sensor ótico. 
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Figura 3: Sugestão para suporte dos fotodiodos, presos a hastes de alumínio 
(~10cm de comprimento), em um bloco de madeira. 

 

II. 2. Software para registro e análise dos dados 

É necessário um software para ler o estado lógico da entrada digital e registrá-lo, 
juntamente com o tempo em que a leitura foi executada. O próprio microcomputador possui 
um relógio interno que pode ser usado para registrar o tempo. Na linguagem QBASIC e 
VISUALBASIC este relógio pode ser lido usando o comando TIMER. No entanto, é preciso 
tomar cuidado com uma séria limitação que existe na leitura do relógio interno do PC: a 
leitura não é contínua, sendo realizada em intervalos da ordem de vários milisegundos. Então, 
se a leitura de tempo for feita a cada leitura de estado lógico, vários valores repetidos de 
tempo serão obtidos, conforme pode ser visto na Tabela 1. Nesta tabela, a primeira coluna 
corresponde a um contador interno do software, a segunda e terceira colunas contém o valor 
do relógio interno e do estado lógico, 1 ou 0. Esta limitação pode ser contornada utilizando 
um contador interno no software, associado a cada leitura do estado lógico, e usando o relógio 
interno do PC apenas para determinar o tempo total das leituras (T), ou seja, o tempo 
transcorrido entre o início e o final das leituras. Obviamente o intervalo de tempo entre cada 
medida de estado lógico será o número total de medidas dividido pelo tempo T. Deste modo 
conseguimos cerca de 2000 leituras da entrada digital por segundo; valor apropriado para 
medidas de tempo em laboratórios didáticos de Física. O software escrito na linguagem 
VISUALBASIC 6.0 está livremente disponível em [HAAG, 2003]. Seu segmento mais 
relevante consta do Apêndice e o código fonte pode ser fornecido por solicitação aos autores. 
Aguiar e Laudares. apresentam um software que cumpre estas mesmas funções, escrito em 
linguagem LOGO [AGUIAR, LAUDARES, 2001]. 

Nosso programa de coleta de dados simplesmente gera um arquivo do tipo texto, 
porque entendemos que tem muito maior valor educacional o tratamento dos dados com uma 
planilha, do que gerá-los automaticamente no próprio aplicativo de coleta de dados,  como 
ocorre com muitas das ofertas comerciais (de alto custo).  

III. APLICAÇÕES 

Aplicamos este sistema em medidas de tempo em fenômenos da mecânica, 
especialmente para auxiliar a compreensão de conceitos relevantes da cinemática, como 
velocidade e aceleração e, posteriormente, para tomadas de medidas em experiências usuais 
da mecânica. 
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Tabela 1: Exemplo de valores obtidos com um software escrito em VISUALBASIC para 
leitura da entrada digital. A primeira coluna apresenta o valor de uma contador interno, 

associado a cada medida, a segunda apresenta o valor do tempo interno do PC, obtido 
com a função TIMER, e a terceira mostra o estado lógico.  

Contador tempo interno do PC estado lógico 
992 .499999999998543 1 
993 .499999999998543 1 
994 .499999999998543 1 
995 .499999999998543 0 
996 .499999999998543 0 
997 .499999999998543 1 
998 .499999999998543 1 
999 .499999999998543 1 
1000 .499999999998543 1 

 

III.1. Atividades para facilitar a compreensão do sistema e de conceitos físicos básicos 

Ratificando nossa convicção de que a aquisição de dados só desempenha papel 
relevante na formação do aluno se lhe for possível compreender seu processo de 
desenvolvimento, ao invés de ser tomada como uma "caixa-preta", propomos que as primeiras 
atividades em nível de ensino médio sejam dirigidas no sentido de dar oportunidade para que 
o aluno: 

 i) "brinque" com o sistema e se convença que quando o feixe está bloqueado o estado 
lógico registrado no arquivo de dados é 1 e quando o feixe luminoso atinge o receptor o 
estado lógico é zero; 

ii) use um cronômetro ou seu próprio relógio para medir o tempo de bloqueio e 
compará-lo com o valor obtido do arquivo de dados. Explore a forma gráfica de representação 
dos dados, extraindo o tempo de bloqueio.  

iii) determine a velocidade de um carrinho que tem preso à sua parte superior um 
bloqueador para o feixe. A Fig. 4 mostra resultados típicos. No eixo das abscissas está 
representado o contador da medida; no eixo das ordenadas o estado lógico, 0 ou 1. No 
bloqueio, a entrada digital passa para o nível alto (1) e se observa um pulso no gráfico. Para a 
obtenção da largura do pulso em segundos é preciso conhecer o tempo total das medidas; 
neste exemplo, 3000 medidas em 1,54 s. (O gráfico só mostra parte destas medidas.) Do 
gráfico, ou mais claramente do arquivo de dados, obtém-se o tempo de bloqueio igual a 0,079 
s. Dada a largura do bloqueador do feixe, 1,9 cm, chega-se ao módulo da velocidade, 24,0 
cm/s. Este tipo de atividade é importante para que o aluno se familiarize com o sistema e pode 
auxiliá-lo a desenvolver o conceito de velocidade, na medida em que precisa trabalhar com os 
conceitos fundamentais que levam à velocidade (deslocamento e tempo) ao invés de 
meramente ler valores em um instrumento que já lhe forneça os valores para a velocidade. 
Várias outras atividades relacionadas podem ser sugeridas, inclusive uma competição em que 
os alunos usem seu  próprio dedo como interruptor para determinar qual deles consegue 
mover o dedo mais rapidamente.  
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iv) faça experiências com um carrinho que tem dois bloqueadores de mesma largura, 
observando em que circunstâncias o tempo de interrupção nos dois bloqueadores é o mesmo  
e em que circunstâncias difere.  Use o tempo nos dois bloqueadores para obter a aceleração do 
objeto. 

III.2. Conservação de momentum linear em colisões 

Diversas experiências podem ser propostas para o estudo de conservação do 
momentum linear em colisões, com uma montagem experimental como ilustrada na Fig. 5. 
Nesta montagem são usados dois sensores óticos dispostos de modo que permitam a 

determinação da velocidade do carrinho de massa m1, quando este se move em direção ao 
carrinho de massa m2, em repouso, e a determinação da velocidade dos dois carrinhos depois 
do choque.  

Figura 4: Exemplo típico de dados obtidos pelo bloqueio do sensor, por duas vezes, 
durante certo intervalo de tempo. A largura do pulso contém informação sobre o tempo 

de bloqueio.  

Figura 5: Esquema da montagem experimental para o estudo de colisões e conservação 
do momentum linear. 

Na Fig. 6 são apresentados resultados típicos obtidos com este arranjo em situações 
em que m1 vai de encontro a m2, que está parado; como m1 >> m2, os dois carrinhos se 
movem no mesmo sentido depois do choque. O primeiro pulso corresponde à passagem do 
carrinho 1 pelo sensor da esquerda; o segundo e terceiro pulsos à passagem dos carrinhos 2 e 
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1 pelo sensor da direita, respectivamente. Do gráfico se pode extrair os tempos de bloqueio 
em unidades arbitrárias ou em segundos, usando o fator de conversão que leva em conta o 
tempo total gasto para fazer as medidas. Se os bloqueadores têm todos a mesma largura, a 
razão entre os módulos das velocidades é inversamente proporcional à razão entre os tempos 
de bloqueio tomados diretamente da Fig. 6. 

Figura 6. Resultado obtido para uma experiência em que m1 se move no sentido de m2, 
parado, e após a colisão ambos de movem no mesmo sentido. 

Com este mesmo arranjo experimental é interessante realizar outras experiências em 
que os carrinhos apresentam diferentes razões entre as massas, por exemplo, m1 = m2 e m2 >> 
m1 (inclusive provocando a colisão do carrinho 1 com uma parede.). Também experiências 
com diferentes fatores de elasticidade no choque, colocando em um dos carrinhos uma mola, 
ou imãs em ambos os carrinhos de modo a criar uma força repulsiva e evitar que eles se 
toquem na colisão, e fita de velcro em ambos, para produzir um choque perfeitamente 
inelástico. 

III. 3. Outras aplicações 

Em geral, todas as experiências que envolvem determinação de velocidades e/ou 
acelerações podem ser beneficiadas por um sistema deste tipo. Por exemplo: 

i) determinação da aceleração da gravidade, usando uma régua que contém tarjas 
pretas regularmente espaçadas (Fig. 7.a); 

ii) determinação da velocidade e da aceleração de um carrinho que se move num plano 
inclinado. Pode-se colocar sobre o carrinho um interruptor ótico constituído de várias tarjas 
opacas de modo que com um único sensor ótico pode-se obter várias medidas das velocidade 
do carrinho ao longo do tempo; 

iii) determinação da velocidade angular e aceleração angular. Para tanto usam-se 
polias vazadas que permitem a passagem do feixe luminoso (Fig. 7.b).  

 

Figura 7: Régua tarjada que pode ser usada para medida da aceleração da gravidade (a) 
e polia que permite fazer medidas de grandezas angulares da cinemática (b). (A régua e 

a polia não estão na mesma escala.) 
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Uma experiência especialmente criativa e instrutiva é a investigação da variação do 
período de um pêndulo simples em função da amplitude, como proposto por Aguiar e 
Laudares em [AGUIAR, LAUDARES, 2001]. O pêndulo é solto de grandes amplitudes e 
oscila até parar. O sensor ótico é colocado de modo que é bloqueado quando o pêndulo passa 
pela posição vertical. O arquivo de dados permite que se extraia a velocidade máxima do 
pêndulo em cada oscilação e também o período de cada oscilação. Obviamente observa-se 
que o período só é constante para pequenas amplitudes. Sob o ponto de vista de formação, é 
muito mais instrutivo instigar o aluno a trabalhar com um problema desta natureza, ainda que 
ele não vá tratá-lo formalmente, do que deixar que ele se acomode decorando uma fórmula 
que lhe informa qual o período do pêndulo para pequenas amplitudes e nem mesmo se 
questione como seria para grandes amplitudes.  (Será que ele sequer compreende o que 
significa grandes e pequenas amplitudes?) 

IV. COMENTÁRIOS FINAIS 

Os principais motivos para a introdução do microcomputador nos laboratórios 
didáticos de Física são seu versátil potencial na aquisição e análise de dados, e sua aplicação 
em modelagem dos fenômenos físicos. Nos dias atuais a aquisição pode ser feita a custos 
muito reduzidos, desde que se disponha de um microcomputador e utilize a placa de som do 
PC como interface analógico/digital. O maior argumento a favor do uso da própria placa de 
som, ao invés de sistemas externos comerciais usados como "caixas-pretas", é que pode-se 
desenvolver todo o sistema de aquisição com a participação direta de alunos e professores nas 
diversas etapas de construção - de hardware a software -, de modo que o microcomputador 
assim usado na aquisição automática passa a ser valioso na formação do aluno e não apenas 
mais um instrumento de medida no laboratório.  

Aqui nos concentramos em medidas de tempo através da entrada digital da porta de 
jogos do microcomputador. Fornecemos os elementos técnicos necessários  para que os 
interessados construam seu próprio sistema e apresentamos sugestões de atividades dirigidas 
para o ensino médio. Nosso objetivo maior é disseminar a idéia de que o microcomputador 
pode e deve ser levado para dentro do laboratório de Física.  Outras sugestões de aquisição 
automática de dados, nesta mesma perspectiva construtivista, podem ser encontradas no 
material que disponibilizamos na web [VEIT et al., 2003] e em várias publicações [AGUIAR, 
LAUDARES, 2001; AGUIAR, LAUDARES, 2003; CAVALCANTE et al., 2002; HAAG, 
2001; MONTARROYOS, MAGNO, 2001; MONTARROYOS, MAGNO, 2002]. 

 

Agradecimentos ao Prof. Silvio L. S. Cunha, coordenador do Centro de Referência para o 
Ensino de Física, IF-UFRGS, onde este trabalho tem sido desenvolvido, pelo sistemático 
apoio que nos tem dado. 

APÊNDICE  

Neste apêndice consta o segmento mais relevante do software para leitura da entrada 
digital do joystick, escrito em VISUALBASIC. Este software lê o estado lógico da entrada 
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digital e escreve em um arquivo de dados os valores do contador interno (variável uu), tempo 
do relógio interno em segundos (variável ta) e o estado lógico da entrada digital (variável yy).  

'********************************************** 
' abre o arquivo temporal e de leitura 
'********************************************** 
ti = Timer                                                                  ‘ lê o valor do relógio interno 
  For uu = 1 To xx                                                     ‘ contador interno 
    ji.dwSize = Len(ji) 
     ji.dwFlags = JOY_RETURNALL 
      rc = joyGetPosEx(JOYSTICKID1, ji) 
        mask = 1 
          For i = 0 To (caps.wNumButtons - 1) 
If (ji.dwButtons And mask) Then button(i).Value = 1 Else button(i).Value = 0 
   mask = mask * 2 
     If (ji.dwButtons) Then yy = 1 Else yy = 0 
       ta = Timer – ti                              ‘ calcula a diferença entre o tempo inicial e o 

atual 
        If (GetKeyState(vbKeyA) And KEY_DOWN) Then 
End 
  End If 
    Next 
Write #1, uu, ta, yy                    ‘ escreve no arquivo de dados os valores das variáveis 
   Next 
     Close #1 
intPress = MsgBox("Deseja coletar novos dados?", vbQuestion + vbYesNo, "NTEF - 

CREF") 
If (intPress = 7) Then 
  End 
    End If 
      Loop 
End Sub 
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