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RESUMO 

 
 
 

Este trabalho apresenta uma abordagem para a construção de um equipamento de 
baixo custo que auxilie o processo de ensino e aprendizagem da Física. Discute um 
artefato que, através de um exercício prático, possibilita obter experimentalmente o 
valor da constante definida para velocidade da luz. Expõe os conceitos teóricos 
envolvidos no projeto, as etapas seguidas para a confecção e os diferentes materiais 
e componentes utilizados. 
 
Palavras-chave: Luz. Sensor. Laser. Física.  



ABSTRACT 
 
 
 

This paper presents an approach for building a low-cost equipment to assist the 
process of teaching and learning Physics. It discusses a device that, through a 
practical exercise, allows to obtain experimentally the value to the defined constant of 
the speed of light. It outlines the theoretical concepts involved in the project, the 
steps followed for the fabrication and the different materials and components used. 
 
Keywords: Light. Sensor. Laser. Physics. 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Diagrama de blocos do artefato. .............................................................. 10 

Figura 2 – Espectro contínuo versus espectro discreto do laser. .............................. 12 

Figura 3 – Mudanças de estado de um átomo em um laser ..................................... 13 

Figura 4 – Modelo de uma junção p-n ....................................................................... 15 

Figura 5 – Corrente em uma junção p-n .................................................................... 16 

Figura 6 – Montagem do projeto. .............................................................................. 19 

Figura 7 – Código do arduíno usado no circuito emissor. ......................................... 20 

Figura 8 – Pinagem do Arduino utilizada no circuito emissor .................................... 20 

Figura 9 – Circuito receptor. ...................................................................................... 21 

Figura 10 – Diagram de blocos das etapas do projeto. ............................................. 23 

Figura 11 – Defasagem entre circuito emissor e receptor no Osciloscópio. .............. 25 

  



LISTA DE SIGLAS 

 

CI Circuito Integrado 

GPIB General Purpose Interface Bus 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 9 
2 LUZ .............................................................................................................. 11 
3 LASER ......................................................................................................... 12 
3.1. Características ............................................................................................. 12 

3.2. Funcionamento ............................................................................................ 13 
4 FOTODIODO ............................................................................................... 15 
4.1. Diodos Semicondutores ............................................................................... 15 
4.2. Fotodiodos Semicondutores ........................................................................ 16 
4.3. Fototransistores ........................................................................................... 17 

4.4. Materiais ...................................................................................................... 17 
4.5. Fotodiodos “acidentais” ................................................................................ 17 

5 OSCILOSCÓPIO ......................................................................................... 18 
6 PROJETO .................................................................................................... 19 
6.1. Componentes............................................................................................... 19 
6.2. Circuito ......................................................................................................... 20 

6.2.1. Circuito emissor .......................................................................................... 20 
6.2.2. Circuito receptor .......................................................................................... 21 

7 METODOLOGIA .......................................................................................... 22 
8 RESULTADOS ............................................................................................. 25 
9 TRABALHOS FUTUROS ............................................................................. 27 

10 CONCLUSÃO .............................................................................................. 28 
REFERÊNCIAS .................................................................................................... 30 

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A influência crescente dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea 

para o entendimento do funcionamento de aparelhos e artefatos atuais, bem como 

fenômenos cotidianos é evidente [1]. O uso de atividades experimentais tem sido 

apontado como uma das formas mais proveitosas de se reduzir as dificuldades de 

aprendizado e ensino da Física de modo significativo e consistente [2]. Dessa forma, 

cresce a necessidade de abordar tais conteúdos de maneira dinâmica e que facilite 

seu entendimento. 

A experimentação, especialmente quando realizada com materiais simples 

que o aluno tem condições de manipular e controlar, desperta o interesse e provoca 

uma atitude de investigação por parte do estudante. Contudo, ainda hoje apenas 

uma pequena minoria dos professores realiza atividades experimentais de Física 

com seus alunos. Entre os obstáculos está a falta de familiaridade com exercícios 

experimentais que possam ser realizados em sala de aula com materiais comuns, 

além da crença de que são muito trabalhosos, exigem tempo excessivo, espaço e 

materiais específicos [3]. 

Diante desse quadro, surge a necessidade de criar novos artefatos, de baixo 

custo e fácil manuseio para aplicação no ensino da Física. O trabalho proposto 

envolve material comum em universidades e alguns poucos componentes de preço 

reduzido. É também um dispositivo de fácil utilização, sendo uma boa alternativa 

para aprimorar práticas de Física em salas de aula, em especial os conteúdos que 

dizem respeito à Ondulatória, e Física Moderna. 

O foco do projeto é a elaboração de um artefato que permita um exercício 

prático para obter experimentalmente a constante da velocidade da luz (Figura 1). 

Com o auxílio de um osciloscópio, obtém-se a defasagem entre a emissão de um 

sinal por um laser (circuito emissor) e sua a recepção por um fotodiodo (circuito 

receptor). Conhecendo-se a distância percorrida pelo feixe, é possível determinar a 

velocidade.  
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Figura 1 – Diagrama de blocos do artefato. 

Fonte: Autoria própria 

  

Os principais componentes utilizados para a elaboração do artefato foram um 

fotossensor receptor que é estimulado pela radiação do diodo emissor laser. Os 

componentes foram escolhidos devido a algumas características específicas 

apresentadas nas seções seguintes. 

Outro foco deste trabalho é a elaboração do projeto com equipamentos e 

componentes de baixo custo, sendo possível demonstrar o valor aproximado da 

velocidade da luz em quaisquer condições que possibilitem a montagem do artefato.  

Será apresentado um breve resumo dos principais conceitos envolvidos no 

processo de pesquisa e os fundamentos de alguns componentes envolvidos na 

montagem dos circuitos.  
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2 LUZ 

 

Houve várias teorias e tentativas de medições para aferir o que hoje é 

considerado uma constante da velocidade da luz. Em torno de 1665, surgiram as 

primeiras evidências de suas propriedades ondulatórias [4]. 

Até o século XVII acreditava-se que a velocidade da luz era infinita, e foi 

Galileu quem discutiu essa questão, em seu trabalho "Diálogos sobre Duas Novas 

Ciências". Foi atribuída a ele a primeira tentativa de aferir a velocidade da luz [5]. 

Após Galileu, em 1676, o astrônomo dinamarquês Ole Roemer conseguiu 

deduzir, através de observações astronômicas no Observatório de Paris, que a 

velocidade da luz é finita[5]. Em 1678, Huygens apresentou uma teoria ondulatória 

que explicava as leis da reflexão e refração em termos de ondas e atribuía um 

significado físico ao índice de refração [6]. 

Em 1729, James Bradley, utilizou uma técnica baseada na luz das estrelas e 

chegou ao primeiro valor para a velocidade da luz, medindo 3x108 m/s[5]. Nos anos 

seguintes vários autores fizeram experimentos e chegaram cada vez mais perto da 

constante hoje definida. 

A primeira medida terrestre bem-sucedida foi feita em 1849 pelo cientista 

francês Armand Fizeau, que usou um feixe de luz cortado por uma roda dentada 

girando[5]. Esse experimento foi repetido mais tarde, de forma mais refinada, por 

Foucault na França e por Michelson nos Estados Unidos. [4]Maxwell, em 1873 fez a 

previsão da existência das ondas eletromagnéticas e calculou a sua velocidade de 

propagação [4]. 

Mais tarde, qualquer tentativa de medir a velocidade da luz esbarrava no fato 

de que antes de 1983 a definição de metro era conhecida com uma precisão menor, 

cerca de quatro partes em um bilhão. Por isso em novembro de 1983 a Conferência 

Geral de Pesos e Medidas redefiniu o metro mediante a definição da velocidade da 

luz no vácuo como sendo precisamente 299.792.458 m/s [4]. 
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3 LASER 

 

O laser surgiu no início da década de 1960 como mais uma das contribuições 

da física quântica para a tecnologia. A palavra laser é o acrônimo de light 

amplification by simulated emission of radiation, em português: “amplificação da luz 

por emissão estimulada de radiação”[6]. A seguir são apresentadas as 

características e o funcionamento do laser. 

 

3.1. Características 

 

O feixe de luz produzido por um laser é quase totalmente monocromático [4], 

pois as linhas espectrais produzidas por ele são muito mais estreitas que as de uma 

lâmpada incandescente[6], ou seja, a luz de um laser tem uma faixa muito pequena 

de comprimentos de onda [7], como pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Espectro contínuo versus espectro discreto do laser. 

Fonte: [8] 

  

Outra propriedade importante é a coerência: os raios de luz individuais em um 

feixe de laser mantém uma relação de fase fixa entre si, sem nenhuma interferência 

destrutiva [7]. Além disso, a divergência do feixe produzido por um laser é muito 

pequena mesmo em grandes distâncias; os raios só não são perfeitamente paralelos 

por causa da difração sofrida no orifício de saída [6]. 
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3.2. Funcionamento 

 

Considerando um átomo isolado, existem três processos pelos quais ele pode 

passar de um estado de menor energia (estado fundamental) de energia E0 para um 

estado de maior energia (estado excitado) de energia Ex ou vice-versa [6] (Figura 3).  

Se o átomo é submetido a uma radiação eletromagnética de frequência f,pode 

absorver em fóton a energia hf da radiação e passar para um estado excitado. Este 

processo é chamado de absorção. [6] 

Um átomo que se encontra em um estado excitado e não é submetido a 

nenhuma radiação, depois de algum tempo, passa espontaneamente para o estado 

fundamental, emitindo um fóton de energia hf. Esse processo é chamado de 

emissão espontânea e a direção e a fase do fóton emitido são aleatórias [4]. 

Normalmente o tempo que os átomos passam em estados excitados (tempo de vida) 

é da ordem de 10-8s. Alguns estados, porém, tem um tempo de vida que pode 

chegar a 10-3s e são chamados de metaestáveis [6]. 

No processo de emissão estimulada, cada fóton de energia hf incidente pode 

estimular um átomo que se encontra em um estado excitado a passar para o estado 

fundamental emitindo outro fóton [4]. O processo recebe o nome de emissão 

estimulada. O fóton emitido é igual ao fóton que estimulou a emissão; tem a mesma 

frequência, energia, fase, polarização e direção de propagação [6]. Dessa forma, 

emergem simultaneamente como radiação coerente [4]. 

 

Figura 3 – Mudanças de estado de um átomo em um laser 

Fonte: [6] 
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Uma amostra que contém um grande número de átomos em equilíbrio térmico 

à temperatura T, antes de ser submetida a qualquer radiação, possui 𝑁0 átomos no 

estado fundamental, com energia 𝐸0, e 𝑁𝑥  em um estado excitado, com energia 

𝐸𝑥[6]. Ludwig Boltzmann mostrou que a relação entre 𝑁𝑥  e 𝑁0 é dada por: 

𝑁𝑥 = 𝑁0𝑒
−(𝐸𝑥−𝐸0)/𝑘𝑇  (1) 

onde k é a constante de Boltzmann.Quanto maior a temperatura maior o número de 

átomos excitados pela agitação térmica (colisões com outros átomos). Além disso, 

como 𝐸𝑥>𝐸0 a equação (1) prevê que 𝑁𝑥<𝑁0, isto é, se as populações 𝑁0 e 𝑁𝑥  forem 

determinadas exclusivamente pela agitação térmica,sempre haverá menos átomos 

no estado excitado que no estado fundamental [6].  

Quando os átomos são submetidos a uma radiação, alguns fótons são 

absorvidos pelos átomos no estado fundamental, mas novos fótons são produzidos 

por emissão estimulada [6]. Einstein demonstrou que as probabilidades dos dois 

processos são iguais. Dessa forma, como existem mais átomos no estado 

fundamental, o efeito total é a absorção de fótons. 

Para que um laser produza luz é preciso que o número de fótons emitidos 

seja maior que o número de fótons absorvidos, isto é, a emissão estimulada deve 

ser dominante. Assim, é preciso que existam mais átomos no estado excitado que 

no estado fundamental: a inversão de população [6]. 

Cada tipo de laser usa uma forma diferente para obter a inversão de 

população. Em um laser de semicondutor, a inversão de população é obtida por 

meio da condução de elétrons e lacunas em uma junção p-n. Em um laser químico, 

uma reação forma moléculas em estados metaestáveis. No laser dinâmico de 

dióxido de carbono gasoso, é utilizada uma rápida expansão de gás. E no laser de 

raios X, a inversão é causada por pequenas explosões nucleares [4]. 
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4 FOTODIODO 

 

Um fotodiodo consiste em uma junção p-n encapsulada em um plástico 

transparente, na qual a radiação pode atingir uma superfície e faz variar uma 

corrente. Para entender melhor o fotodiodo, é necessário apresentar a ideia de um 

diodo semicondutor [9]. 

4.1. Diodos Semicondutores 

Um diodo semicondutor é normalmente formado por uma junção p-n, que 

pode ser obtida ao se fazer a junção de dois cristais, normalmente silício e 

germânio. Esses cristais são propositalmente dopados com impurezas aceitadoras 

de um lado e doadoras do outro. Essa junção é feita por íons doadores, pois eles 

“doam” um elétron, se tornando um íon positivo e os íons aceitadores, pois eles têm 

uma lacuna capaz de aceitar um elétron, tornando-os negativos. Essa característica 

está representada na Figura 4. Inicialmente, só existem lacunas no anodo e elétrons 

no catodo. Como há um gradiente de densidade através da junção, lacunas vão se 

deslocar para o catodo e elétrons para o anodo da junção, com a passagem da 

corrente. Como resultado da interação entre as cargas, um campo elétrico é 

estabelecido na junção, alcançando o equilíbrio quando for suficientemente grande 

para conter o processo de difusão. 

 

Figura 4 – Modelo de uma junção p-n 

Fonte: Autoria própria 

O importante sobre a junção p-n é que ela permite uma fácil passagem de 

corrente em uma direção, mas contém a corrente quando polarizada inversamente 

(Figura 5). Existe apenas uma pequena corrente na polarização inversa, dado que 

alguns pares eletrón-lacuna são gerados por efeito da energia térmica, fazendo 

assim a corrente de saturação reversa variar conforme a temperatura. 
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Figura 5 – Corrente em uma junção p-n 

Fonte: [10] 

  

Num circuito retificador, o diodo é empregado com a função de transformar a 

corrente alternada em corrente contínua. Ele é usado também para controlar a 

direção da corrente em circuitos de corrente contínua, fazendo com que ela circule 

em uma só direção [11]. 

4.2. Fotodiodos Semicondutores 

Nos fotodiodos, aproveita-se a ideia de que uma junção p-n reversamente 

polarizada varia sua corrente de acordo com a luminosidade na junção. A corrente 

inversa é produzida pelos portadores minoritários (lacunas) gerados termicamente. 

Esses portadores vão decrescendo perto da junção, impedindo a passagem dos 

portadores majoritários (elétrons). Se a luz atinge a superfície, mais pares de 

portadores minoritários são gerados. Como a concentração de portadores 

majoritários é muito maior que a de minoritários, o aumento percentual dos 

portadores majoritários é muito menor que o dos minoritários, que se movem pela 

junção criando uma corrente ainda maior. 

Essa corrente inversa é muito pequena (da ordem de micro ampères), mas 

ainda assim perceptível, dado que a função da junção é de restringir a passagem no 

sentido inverso com sua resistência na ordem de mega ohms. A corrente aumenta 

de acordo com a difusão dos portadores minoritários para a junção. Se a radiação 

atinge um lugar mesmo que pouco distante da junção, os portadores minoritários 

poderão se recombinar antes de passar pela junção, obtendo-se uma corrente muito 

menor [9]. 
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4.3. Fototransistores 

Os fototransistores mais atuais usam uma junção p-n-p, que é muito mais 

sensível à iluminação.Numa junção p-n-p, independente do sentido da corrente, os 

elétrons poderão se mover para qualquer região n sem problemas, porém, as 

lacunas ficarão presas na parte p, por causa da energia potencial gerada pelas duas 

junções. 

Fazendo-se a escolha certa dos materiais, essa corrente adicional gerada 

pode ser aproximadamente cem vezes maior do que na junção p-n, tornando-o 

muito mais sensível e rápido que o fotodiodo semicondutor [9]. 

4.4. Materiais 

Os materiais usados para fazer a junção influenciam bastante na eficiência do 

componente. Os mais comuns são o silício e o germânio, que detectam radiação de 

comprimentos de onda de aproximadamente 190-1100nm e 700-1700nm 

respectivamente [11]. 

4.5. Fotodiodos “acidentais” 

Como os CIs e transistores são feitos com semi-condutores, é comum os 

componentes serem isolados o máximo possível da luz e de outras formas de 

radiação, não sendo incomum o mau funcionamento de um CI por causa de uma 

foto sensibilidade elevada [11]. 
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5 OSCILOSCÓPIO 

 

O osciloscópio é um instrumento de medida eletrônico. A utilização dele para 

este projeto é de fundamental importância devido ao fato de que através dele será 

determinada a diferença de tempo entre emissão e recepção do sinal do laser. 

Utilizando essa diferença, será feito o cálculo prático para a determinação 

aproximada da constante da velocidade da luz. Cada circuito será ligado em um 

canal diferente para conseguir obter cada sinal separadamente.  

O osciloscópio usado pela equipe para testes foi o TDS2002 da Tektronix. 

Seu uso foi considerado adequado por possibilitar 5ns (nanossegundos) por divisão, 

podendo operar em até 60MHz e também sendo capaz de detectar a pequena 

variação de tensão gerada pela corrente inversa do fotodiodo [12]. 
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6 PROJETO 

 

O projeto consiste basicamente em dois circuitos: um emissor e um receptor 

de sinal. O osciloscópio é ligado em ambos para auxiliar na medição da diferença de 

tempo entre emissão e recepção (Figura 6). 

 

Figura 6 – Montagem do projeto. 

Fonte: Autoria própria 

 
 

6.1. Componentes 

Os componentes a serem utilizados são: 

 Fotossensor receptor (PHFT580); 

 Resistores de 50 Ω, 10 kΩ; 

 Diodo emissor laser; 

 Diodo 1N4148; 

 Capacitor de 10 nF; 

 Arduino. 
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6.2. Circuito 

 

6.2.1. Circuito emissor 

O circuito emissor foi feito utilizado um Arduino para controlar os pulsos do 

laser. O código implementado é exibido na Figura 7: 

/*(Baseado em Blink) 

  Liga o Laser por meio segundo e desliga por meio segundo, 

repetidamente.*/ 

void setup() {                 

  pinMode(13, OUTPUT);  // inicializa o pino digital como uma saída.    

} 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);  // liga o laser 

delay(500);              // espera meio segundo 

  digitalWrite(13, LOW);   // desliga o laser 

  delay(500);              // espera meio segundo 

} 

Figura 7 – Código do arduíno usado no circuito emissor. 

Fonte: Autoria própria 

  

Nesse código, é possível alterar o tempo de emissão e desligamento, 

alterando o parâmetro em “delay” para a medida desejada em milissegundos. A 

Figura 8 mostra os pinos do Arduino que foram conectados ao laser: pino 13 é o 

responsável pelo clock e o GND é o terra. 

 

Figura 8 – Pinagem do Arduino utilizada no circuito emissor 

Fonte: Autoria própria 
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6.2.2. Circuito receptor 

O circuito receptor (Figura 9) possui como parte principal o fotodiodo receptor 

PHFT580. Ele é o componente que vai receber o estímulo do sinal gerado pelo laser 

e foi escolhido como substituto ao BPX65. O PHFT580 era o único disponível no 

mercado durante a compra dos materiais, embora o BPX65 fosse o ideal, por ter 

uma velocidade de resposta muito alta. 

 

Figura 9 – Circuito receptor. 

Fonte: Autoria própria 
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7 METODOLOGIA 

 

A estruturação do projeto seguiu as seguintes etapas: 

 Escolha do tema do projeto; 

 Contato com os Professores orientadores; 

 Discussão das possibilidades de projeto; 

 Levantamento das peças: verificar o que será, à princípio, utilizado; 

 Compra das peças que existem para venda em Curitiba; 

 Tentativa de importação de peças não existentes em Curitiba; 

 Utilização de peças alternativas para montagem do circuito; 

 Montagem do circuito; 

 Testes com o osciloscópio, ajustes e remontagem; 

 Cálculo da velocidade da luz; 

 Estimativa da variância do resultado alcançado; 

 

Um diagrama de blocos dessas etapas é mostrado na Figura 10. 
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Figura 10 – Diagram de blocos das etapas do projeto. 

Fonte: Autoria própria 

 

Cada um dos circuitos (emissor e receptor) é conectado a um canal do 

osciloscópio. O circuito emissor é responsável por gerar o clock para um feixe de 

laser. Esse feixe é emitido em direção a um espelho e o raio refletido é recebido pelo 

circuito receptor. Devido à distância percorrida pelo feixe, há uma diferença de 

tempo entre a geração do sinal pelo laser e a chegada dele no fotosensor. Essa 

diferença pode ser observada no osciloscópio através das formas de onda de cada 

um dos canais.  

Considerando que é conhecida a distância percorrida pelo feixe de luz, a 

velocidade da onda pode ser obtida pela Equação 2, onde 𝑣 é a velocidade, 𝑑 é a 

distância e 𝑡 é o tempo. 

𝑣 =
𝑑

𝑡
 (2) 
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Como a velocidade da luz é uma constante definida e seu valor é 

consideravelmente alto, pode haver uma diferença considerável no resultado final do 

experimento e o que é esperado. 
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8 RESULTADOS 

 

Após a montagem dos circuitos, não foi obtido o resultado esperado. As 

razões para isso foram analisadas e um dos obstáculos começa com a base de 

tempo do osciloscópio. A partir disso foram feitos cálculos: supondo uma distância 

de 1 metro do feixe do laser, e sabendo que a velocidade da luz é de 299.792.458 

m/s [4], seria necessário encontrar uma defasagem de tempo no osciloscópio de 

aproximadamente 3,3 nanosegundos. Não é possível medir essa defasagem, pois a 

base de tempo não chega a um valor tão pequeno e seria necessário que ele 

suportasse uma frequência maior do que os seus 60 MHz[12]. 

Após, foi elaborado o experimento com uma distância maior, cerca de 4,5 m 

de trajeto para o feixe de laser. Com esta medida, conseguiu-se observar no 

osciloscópio uma leve defasagem (Figura 11), porém não foi possível encontrar um 

valor próximo ao esperado para a velocidade da luz. 

 

 

Figura 11 – Defasagem entre circuito emissor e receptor no Osciloscópio. 

Fonte: Autoria própria 

 

Com os dados obtidos chegou-se a 123.626,3736 m/s para a velocidade da 

luz, o que está muito fora do previsto. Conseguiu-se ao menos verificar o atraso 

entre a emissão e a recepção do sinal. 
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De acordo com o artigo "Determinação da velocidade da luz" [13] publicado 

pelo portal "Ciência Viva" de Portugal, a distância percorrida pelo feixe de laser 

deveria ser de pelo menos 40m, usando um sistema de espelhos. Ainda assim, 

apesar da grande distância, observou-se um erro na velocidade da luz de 12,9% 

[13]. 
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9 TRABALHOS FUTUROS 

 

Primeiramente seria necessária a construção de um sistema de espelhos para 

ampliar a distância percorrida pelo feixe de laser, tornando o experimento viável 

dentro das limitações do osciloscópio. Outra alternativa seria utilizar um osciloscópio 

cuja frequência seja maior que 60 MHz. 

Tendo os primeiros objetivos de trabalhos futuros concluídos, sugere-se a 

criação de uma interface que receba a defasagem de tempo obtida no osciloscópio 

e, já tendo como parâmetro a distância, exiba a velocidade da luz obtida pelo 

experimento. Para isso poderia ser usado o padrão GPIB (IEEE-488), um 

barramento desenvolvido para conectar e controlar instrumentos programáveis, e 

fornecer uma interface padrão para comunicação entre instrumentos de diferentes 

fontes. [14] 
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10 CONCLUSÃO 

 

Embora o projeto não tenha apresentado êxito na parte prática, as pesquisas 

e a busca por soluções trouxeram um enriquecimento muito grande. Examinando as 

falhas e realizando novas tentativas após investigações, foi possível agregar 

conhecimento e desenvolver um espírito de análise. 

Alguns problemas iniciais surgiram na importação de peças que pretendiam 

ser usadas. Elas não estavam disponíveis no Brasil e não puderam ser importadas. 

A empresa fornecedora não deu satisfação a respeito dos motivos. Dessa forma, 

optou-se por utilizar componentes mais simples e que tivessem disponibilidade 

imediata. 

Em seguida, houve a desistência de um dos integrantes da equipe realizadora 

quando já havia começado o desenvolvimento. Esse fato teve seu peso no 

andamento do projeto, porém o cronograma das atividades foi reestruturado e o 

restante da equipe deu continuidade ao trabalho. 

Após, houve falha no funcionamento do laser que estava em uso na 

montagem do circuito emissor. Não foi possível diagnosticar o motivo pelo qual o 

aparelho falhou e agilizou-se a obtenção de outro laser para dar seguimento às 

atividades. Além disso, durante a montagem dos circuitos, verificou-se que os 

resultados esperados não foram obtidos devido à taxa de aquisição do osciloscópio. 

Foi encontrado um valor para a velocidade da luz de aproximadamente 

123.626,3736 m/s com o exercício prático elaborado, o que inviabiliza, no momento, 

seu uso como forma didática, devido a grande diferença entre o valor obtido e o 

esperado. 

Contudo, muito foi aprendido sobre junções p-n, na montagem dos circuitos 

parte do grupo pode conhecer e entender a base do funcionamento dos CIs, do 

diodo zener e do transformador (usados em testes e montagens anteriores dos 

circuitos). Nas pesquisas sobre laser foi possível rever conceitos como emissão 

estimulada, inversão de população, entre outros.  

Finalmente, o projeto proporcionou, além uma oportunidade para pesquisar e 

desenvolver, uma interação entre os integrantes do grupo, um ensejo para trabalhar 
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com a gestão de conflitos, uma ocasião para desenvolver o senso de negociação e o 

tratamento de contingências. 
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