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Sensor de distância – parte 1
Tempo médio:  60 min                                                          

Introdução teórica: Sensor de distância e sonorizador (buzzer)

Sensores  são  dispositivos  eletrônicos  que  fazem  leituras  do  meio
ambiente. Podem ser dos mais diferentes tipos. O sensor usado na presente
prática é o sensor ultrassônico de distância HC-SR04. Veja figura 01. 

 O sensor ultrassônico emite som, numa sequência de pulsos, pelo emissor
chamado de “Trigger”. Esse mesmo pulso ultrassônico retorna após colidir com
um obstáculo e é captado pelo “Echo”, conforme mostrado na figura 02. Esses
pulsos percorrem uma distância de ida e volta num certo intervalo de tempo.
Sendo  a  velocidade  do  som  no  ar  igual  a  340  m/s  (aproximadamente)  e
conhecendo-se o intervalo de tempo do som ir  e voltar,  pode-se calcular a
distância usando v= d/t ou d=v.t. OBS: O tempo é dividido por 2, considerando que
queremos saber apenas a distância de ida (ou de volta) e não a distância total percorrida.

Materiais:

• 1 arduino

• 1 sensor de distância

• 1 protoboard

• jumpers 

Procedimentos :

Fig.01 - Sensor ultrassônico de distância
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1. Montar o circuito conforme o esquema fornecido na figura 2. Os quatro 
pinos do sensor ultrassônico devem ser ligados da seguinte maneira, no 
Arduino, utilizando a protoboard:

◦ Vcc → no 5V do Arduino;

◦ Trig → no pino 8;

◦ Echo → no pino 9;

◦ Gnd → no Gnd.

2. Abra o ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino (IDE) e faça a 
programação que segue:

Fig. 2-Conexões Arduino e sensor ultrassônico

/* Este codigo eh para uso com sensor de distancia 
e leitura na porta serial do Arduino*/ 
#define PinTrig 8         //Pino 8 envia o pulso para gerar o echo 
#define PinEcho 9        //Pino 9 recebe o pulso do echo  
 
void setup() 
{  
   Serial.begin(9600);                      // inicia a porta serial  
   pinMode(PinTrig, OUTPUT);     // define o pino 8 como saida 
   pinMode(PinEcho, INPUT);       // define o pino 9 como entrada 
  }  
   void loop()  
{  
  digitalWrite(PinTrig, LOW);                          //pino 8 desligado 
    delayMicroseconds(2);                                  //espera 2 microssegundos 
  digitalWrite(PinTrig, HIGH);                          //pino 9 ligado 
    delayMicroseconds(10);                                 //espera 10 microssegundos  
  digitalWrite(PinTrig, LOW);                            //pino 8 desligado   
    long percurso = pulseIn(PinEcho,HIGH);      //pulseIn lê o tempo entre duas emissoes sonoras
    long distancia = percurso /29 / 2 ;       //Esse calculo é baseado em v = d/t, dividido por 29 
                                                                 //para apresentar as medidas em centímetros.
                                                                 //Lembrando que o tempo é dividido por 2 porque o 
                                                                 //tempo medido é o tempo de ida e volta do ultrassom  
    Serial.print("Distância em cm: ");  // a porta serial vai mostrar a distância em cm
    Serial.println(distancia);                  // os valores serão colocados um abaixo do outro (println)
    delay(100);                                      //espera 0,1 segundo para fazer a leitura novamente  
}  
 



3. Conecte o Arduino com o computador, atraveś de cabo USB. Verifique se o código está 
correto clicando no botão Verificar (verific) e, em seguida, passe o código (faça o 
upload)para o Arduino. 

                                 

4. Abra o Serial Monitor, clicando no ícone à direita e acima, no IDE do Arduino. Abre-se 
uma janela onde se visualiza as medidas feitas pelo sensor de distância.

5. Aproxime e afaste um obstáculo do sensor ultrassônico e observe, no serial monitor, as 
distâncias do sensor ao obstáculo.

6. PERGUNTAS:
1. Que você descobriu com essa prática?
2. Como foi medido o tempo do percurso? Com que instrumento? Essa é pra pensar!!!!
3. Essas medidas, em cm, são reais? Conferem com uma medida usando régua?
4. Que ideias você tem para usar esse sensor em projetos específicos? Liste-as:
5. Que dificuldades foram encontradas durante a prática?
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