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RESUMO 

O projeto Snitch, referente ao sexto período do curso de Engenharia de 

Computação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná propõe o 

desenvolvimento de um dispositivo preso ao teto, capaz de detectar o nível sonoro 

do local acima do mesmo, registrando esses eventos em um computador e 

armazenando em arquivo texto. 

Palavras-chave: som, áudio, registro   



 
 

ABSTRACT 

The Snitch project, in reference to the sixth semester of the Computer 

Engineering course from the Pontifical Catholic University of Paraná proposes the 

development of a device attached to a roof, capable of detecting the sound level of 

the place above, registering these events in a computer and storing in a text file. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos objetivos de um Engenheiro de Computação é buscar resolver 

problemas recorrentes tendo como base a tecnologia e seus conhecimentos 

adquiridos. Dessa forma, uma das direções tomadas pela equipe neste semestre foi 

tentar resolver um desses problemas da melhor maneira. 

Assim sendo, a equipe procurou a solução para um problema comum em 

edifícios habitacionais, tais como hotéis e apartamentos. Nesses locais, as regras de 

respeito aos níveis máximos de som são difíceis de serem mantidas e cumpridas 

simplesmente por falta de provas. Portanto, algo que monitorasse os níveis de som 

nesses locais seria interessante, ao mesmo tempo em que assegure aos usuários 

de que o sistema protegeria a privacidade. 

Sob este ideal nasceu o projeto Snitch. Ele é composto por um dispositivo 

com uma placa única, possuindo um microfone de eletreto a fim de obter os níveis 

de som; um acelerômetro para detectar mudanças de posicionamento do Snitch, 

podendo assim evitar que algum usuário mal-intencionado remova ou mova o 

dispositivo de seu lugar; uma bateria para casos de emergência; uma fonte de 

alimentação externa; um LED para mostrar que o Snitch está ligado e por fim, um 

microcontrolador PIC18F2455 com a função de realizar os cálculos necessários para 

o microfone e acelerômetro, além da comunicação com o computador. A 

programação do PIC foi realizada em C e a programação da interface PC foi 

realizada em C#.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 GERAIS 

Construir um projeto que integre os conhecimentos obtidos nas disciplinas 

tidas até o momento sob o curso de Engenharia de Computação, com ênfase na 

disciplina de Microprocessadores II. 

2.2 ESPECÍFICOS 

1. Estudar e testar o funcionamento dos microcontroladores da família 

PIC; 

2. Estudar e implementar a programação em C (PIC); 

3. Estudar o funcionamento de um acelerômetro; 

4. Implementar um acelerômetro no projeto; 

5. Implementar um microfone no projeto; 

6. Programar o PIC de modo que ele consiga detectar mudanças na 

posição do acelerômetro e níveis de som acima de 80dB; 

7. Programar uma interface no computador em C# a fim de receber as 

informações do PIC e salvar em disco com data e hora; 

8. Construir uma placa para o microcontrolador, com circuito de bateria 

para emergência. 
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3. MATERIAIS UTILIZADOS 

 30x65x125mm de plástico PVC para o invólucro; 

 01 amplificador operacional TL082; 

 01 regulador de tensão 7805; 

 01 diodo 1N4007; 

 02 capacitores eletrolíticos 2.2uF @ 50V; 

 01 capacitor eletrolítico 10uF @ 50V; 

 03 capacitores cerâmicos 100pF; 

 02 capacitores cerâmicos 15pF; 

 01 cristal oscilador 10MHz; 

 01 acelerômetro MMA7361; 

 01 microcontrolador PIC18F2455; 

 01 microfone de eletreto 9V; 

 Resistores de 2.2K, 470, 1K, 10K, 100K; 

 Placa de fibra de vidro; 

 Barra de pino; 

 Fonte genérica 12V @ 600mA. 
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4. MÓDULO DESENVOLVIDO 

O Snitch é composto por uma placa alimentada externamente com um 

adaptador 12V, além de uma bateria 9V para casos de emergência. Uma vez que 

ocorre queda de energia, por conta de um diodo a bateria assumiria 

automaticamente o controle do microcontrolador, acelerômetro, regulador de tensão 

e demais componentes do circuito, não havendo qualquer desligamento. O circuito é 

dotado de um microcontrolador PIC18F2455, encapsulamento DIP 28 pinos 

conectado a um cristal oscilador de 10MHz. 

Figura 1 – Diagrama do circuito 

O circuito também possui um microfone de eletreto, o qual converte para 

uma tensão em corrente alternada o volume em decibéis que ele captura. Para 

amplificar o sinal e assim obter resultados mais eficazes, um amplificador 

operacional limitado a +9V foi conectado na saída do microfone. Além disso, para 

respeitar a tensão máxima de saída suportada pela porta de leitura do PIC (5V), um 

divisor de tensão foi conectado na saída do amplificador operacional. 
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Figura 2 – Placa do circuito 

Um acelerômetro também foi conectado para a proteção de todo o 

equipamento, sendo esta função melhor explicada nas páginas seguintes. O 

acelerômetro é alimentado com 5V, possuindo três portas de saída de dados 

utilizadas para a leitura do PIC, referentes aos eixos X, Y e Z. O acelerômetro possui 

uma tensão de saída em cada uma das portas tendo-se em vista sua posição. Se o 

acelerômetro estiver com os pinos apontados para baixo, a porta Z terá como saída 

2.45V, referente a uma leitura de -1g. Se os pinos estiverem apontados para cima, a 

porta Z terá como saída 0.85V (+1g). Se estiverem de lado, 1.65V (0g). 

A fim de se utilizar para a comunicação serial, os pinos RX e TX do PIC 

também se encontram em uso. É importante salientar que as portas de leitura do 

microcontrolador referentes ao microfone e ao acelerômetro são portas analógicas, 

desenvolvidas em específico para esta finalidade. Algumas portas do PIC 

encontram-se livres e disponíveis para utilização futura. 
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5. DESCRIÇÃO GERAL 

5.1 HISTÓRIA DO PROJETO 

A ideia inicial da equipe era um projeto mais compacto tendo-se em vista 

que os trabalhos anteriores envolviam muitas conexões e a complexidade 

relacionada a cabos e sensores era muito grande, aumentando assim as chances de 

ter algum problema de solda e afins, além de também aumentar a dificuldade de se 

depurar algum problema. 

Aliada à esta ideia também surgiu a alternativa de se projetar algo que 

solucionasse algum problema recorrente e que possuísse aplicação prática, além de 

também buscar a utilização de componentes que não havíamos experiência ainda. 

Nesta união, em uma reunião com o professor Afonso surgiu uma aplicação 

interessante: em hotéis e apartamentos, há o problema de respeito às normas de 

som e de provar quaisquer descumprimentos dessas ordens. Assim, um dispositivo 

eletrônico que constantemente vigiasse esses limites, alertando o síndico ou gerente 

de hotel em seu computador quanto a algum descumprimento aos limites sonoros 

definidos seria uma opção interessante. 

Verificando a sua viabilidade, o projeto Snitch começou a ser desenvolvido. 

5.2 HARDWARE 

Desenvolvendo melhor a ideia, optou-se por utilizar o Snitch preso ao teto 

por dois motivos: diminuir vandalismos e detectar melhor os níveis de som, tendo em 

vista que o som que uma pessoa faz incomoda aqueles que residem próximos a ele 

e principalmente embaixo. Dessa forma, é interessante detectar o nível de som que 

chega nos locais adjacentes mesmo com as paredes, e não do mesmo local. 

Outra preocupação foi justamente o vandalismo. Uma pessoa mal-

intencionada pode remover o Snitch do lugar, removendo seus componentes ou até 

mesmo buscar abafar o microfone. Portanto, um acelerômetro foi encomendado a 

fim de detectar quaisquer movimentações de lugar. 



7 
 

 

Além disso, teve-se como ideia utilizar para a transmissão de dados um 

módulo de radiofrequência APC220, o qual é composto por duas antenas com seus 

circuitos. Os circuitos são compostos por um chip, um microcontrolador e um cristal 

oscilador para o microcontrolador. Os três em conjunto convertem de ou para a 

antena um sinal para os pinos TX e RX do módulo, conforme visto pela figura 1. 

 

Figura 3 – Módulo APC220 

O módulo também possui um adaptador USB, podendo ser conectado ao 

computador. Assim sendo, no Snitch ele seria composto por um transmissor, 

conectado diretamente ao PIC, e um receptor, conectado ao adaptador USB que por 

sua vez se conecta ao computador. 

Ambos os módulos foram encomendados de Hong Kong – assim como o 

acelerômetro – no mês de agosto. Tendo em vista que tais componentes 

demorariam algumas para chegar e portanto inviabilizando quaisquer testes com os 

mesmos, logo após a compra deles prosseguiu o desenvolvimento da alimentação 

da placa. 

Uma das preocupações do começo do projeto era a alimentação. Como a 

ideia era a de que o Snitch fizesse uma vigilância ininterrupta, em caso de queda ou 

falta de energia elétrica seria necessário um circuito de alimentação reserva. Assim, 

optou-se por utilizar uma bateria recarregável de 3.3V. 
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O professor Ivan Jorge Chueiri, das disciplinas de Eletrônica I e II sugeriu um 

circuito para esta bateria. Infelizmente, com o passar do tempo e após vários testes 

não foi possível colocar em pleno funcionamento o circuito. Tendo em vista que o 

tempo era curto, o professor Afonso sugeriu uma bateria de 9V, visto que o 

microfone não teria um funcionamento adequado com uma tensão baixa como 3.3V. 

Dessa forma, foi desenvolvido um circuito de alimentação com uma bateria 

de 9V. Após alguns testes, percebeu-se que na prática ocorria que a alimentação 

alternava entre a externa e a reserva com o desligamento do fornecimento externo 

de energia e seu religamento, porém a transição não era instantânea, fazendo com 

que o Snitch ficasse desligado por uma fração de segundo. Isto ocorreu porque no 

projeto inicial para alternar o fornecimento utilizou-se um relé, e apesar dele realizar 

seu trabalho com sucesso, ele tinha um tempo longo de resposta. Para sanar este 

problema, um circuito mais simples, com diodo, foi adotado. 

 

Figura 4 – Primeiro modelo de placa para o Snitch 

Uma vez que a alimentação estava funcionando adequadamente, os 

trabalhos relacionados a circuitos mudaram de rumo, indo para o microfone. Desde 

o começo a ideia era a utilização de um microfone de eletreto, tendo em vista que 
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ele gera uma tensão de saída correspondente ao nível de áudio lido por ele. Com a 

alimentação de 9V e com leituras do osciloscópio notou-se que a tensão 

correspondente ao nível de som possuía muito ruído, mesmo com o uso de 

capacitores. Isto ocorre em grande parte porque a tensão de saída se situava na 

faixa dos milivolts. Dessa forma, um amplificador operacional foi adotado, cuja 

alimentação era de 9V como a da bateria. Assim, o sinal de saída foi amplificado 

para a ordem dos volts. Com testes fazendo uso de decibelímetro e osciloscópio, um 

som acima de 80dB teria na saída do amplificador operacional uma tensão acima de 

+1.7V ou abaixo de -1.3V. Além disso, com o amplificador o ruído passou a não 

interferir mais nos processos de leitura de dados. 

 

Figura 5 – Placa do Snitch com os componentes já instalados 

Ao longo do processo, os trabalhos relacionados ao invólucro também 

caminhavam. Desde o começo a intenção era criar uma caixa pequena, de cor 

branca a fim de não interferir no ambiente e com o mínimo de interação com o 

exterior. Assim, um projeto do mesmo foi criado com o Google SketchUp pelo 

integrante Renan para utilização interna. Tendo em vista que todos os integrantes da 

equipe aprovaram o projeto, este desenho foi mantido até o design final. Utilizou-se 

plástico do tipo PVC para a estrutura do mesmo. 
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Figura 6 - Snitch 

Com o circuito de alimentação e microfone funcionais, o acelerômetro 

chegou. Ele possui 14 pinos, dos quais X, Y e Z estão conectados ao PIC de modo 

que ele faça as leituras, Sleep e VCC estão sendo alimentados por 5V e Gnd ligado 

ao terra. 

 

Figura 7 – Pinagem do acelerômetro 

 Com todos os componentes, iniciaram-se os trabalhos no software. 
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Figura 8 – Visão inferior do Snitch com o microfone à mostra 

5.3 SOFTWARE 

Antes da chegada dos componentes importados, o integrante Wellington se 

preparou para a programação do acelerômetro e do módulo de radiofrequência, o 

qual usa o protocolo de comunicação serial. Este estudo se fez eficaz por reduzir o 

tempo de programação consideravelmente. 

A programação foi realizada em duas partes. A primeira, no PIC18F2455 

utilizando o software MPLAB sob a linguagem C, começou a ser desenvolvida na 

parte do acelerômetro. No caso, a posição dos eixos X, Y e Z era obtida a cada ciclo 

do programa. Se houvesse uma diferença de até 80mV em algum dos eixos 

(correspondente a um toque no mesmo), ele acenderia um LED. Porém, o que 

ocorreu foi que este modelo de programação não funcionava como deveria, 

acusando que ele foi mexido quando isto não havia ocorrido ou não acusando 

movimentação quando isto acontecia. Este problema foi resolvido com duas 

soluções em conjunto: a primeira é o PIC aguardar 3 segundos – tempo suficiente 

para a obtenção de valores sem os ruídos causados pelo ligamento do circuito – 

para obter dados, e a segunda é ele obter após estes tempo os valores do 

acelerômetro, os quais seriam os valores iniciais, e a partir de então todos os valores 

a serem obtidos futuramente seriam comparados com o valor inicial. 

Após isto, com um decibelímetro e osciloscópio utilizados também no 

projeto de hardware programou-se a detecção de som. Dessa forma, se o som 
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ultrapassasse 80dB, um LED também acenderia alertando. A programação do 

microfone foi relativamente simples. 

Tanto os pinos do acelerômetro como do microfone conectados ao PIC 

utilizaram suas portas analógicas. Uma vez que os dois componentes estavam 

funcionando adequadamente, o LED, o qual mostrava que um evento ocorreu, foi 

trocado pela comunicação serial. Programado para 9600bps, o PIC enviaria o 

caractere „a‟ caso o PIC detectasse que o Snitch foi movido de lugar pelo 

acelerômetro, e enviaria o caractere „m‟ se o volume detectado pelo microfone fosse 

acima de 80dB. Tendo em vista que em meados de outubro ainda não haviam 

chegado os módulos transmissor e receptor de radiofrequência, o professor Afonso 

permitiu que fosse utilizada a transmissão com fio, via cabo serial e RS232, até por 

conta do modo de comunicação que é similar ao APC220, sendo este último apenas 

sem fio. 

Os valores foram determinados via portas lógicas. Como na configuração 

dela uma tensão entre 0 e 5V teria um valor entre 0 e 1024, então uma unidade seria 

equivalente a 4,88mV. Baseando-se neste conceito que todos os valores foram 

calculados, conforme visível no código-fonte disponível nas próximas páginas. 

Assim, o invólucro do Snitch foi dotado de quatro pinos para TX, RX, VCC e 

GND a serem conectados no RS232. Os caracteres são enviados pelo cabo e 

recebidos pelo computador. 

 

Figura 9 – Janela de controle do Snitch 
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A programação na parte do computador foi realizada com o software Visual 

Studio 2010 na linguagem C#. Ele possui uma interface gráfica conforme figura 

abaixo, com dois botões. Uma vez que se clica no botão para iniciar, ele 

automaticamente cria (ou continua, caso já exista) um arquivo de registro de eventos 

com data e hora. A cada evento registrado, ele mostra tanto na janela do Snitch 

como também armazena em arquivo, fechando o log ilustrando também a data e 

hora de fechamento caso o programa seja finalizado. 

 

Figura 10 – Exemplo de registro de eventos do Snitch 
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6. PROBLEMAS APRESENTADOS E SUAS SOLUÇÕES 

Problemas Soluções 

O Snitch possuía apenas alimentação 

proveniente da fonte de 12V que seria 

ligada a rede elétrica, fazendo com que 

em casos de quedas de energia o 

mesmo ficasse vulnerável a furtos e 

vandalismos. 

Para que o Snitch nunca fique sem 

energia, foi adicionada uma bateria a 

qual assume a alimentação de todo o 

circuito quando houver queda de 

energia. 

Assim como todo o circuito, o microfone 

e o amplificador operacional estavam 

alimentados com 5V fornecidos  pelo 

regulador de tensão, porém o sinal do 

microfone não respondia conforme 

desejado. 

A bateria de suporte para o Snitch, a 

qual é de 9V, passou a alimentar o 

amplificador operacional e o microfone, e 

um divisor de tensão na saída do 

amplificador para que o PIC recebesse 

uma tensão compatível e não 

queimasse. 

A ideia inicial para a bateria era da 

utilização de uma bateria de celular 

recarregável de 3.3V, fazendo com que 

todos os circuitos tivessem que ser 

adaptados para esta tensão. Além de 

não encontramos reguladores de tensão 

de 3.3V comercialmente, estava inviável 

alimentar o microfone com esta tensão. 

A bateria recarregável de 3.3V foi 

trocada por uma de 9V. O fato da bateria 

substituta não ser recarregável não 

atrapalha o intuito da mesma do circuito 

nem impacta de alguma forma no seu 

desenvolvimento. 

Para a comunicação com o computador, 

o Snitch usaria um transmissor RF que 

estaria um acoplado na própria placa, e 

outro em um módulo USB no 

computador. Esses módulos foram 

encomendados de Hong Kong, no mês 

de agosto. Porém, devido à greve dos 

correios, apenas um dos módulos 

chegou a tempo. 

Por conta da demora, optou-se pela 

comunicação serial. Ela se torna uma 

boa opção por possuir programação 

análoga à programação do RF no 

microcontrolador. 
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A primeira placa que seria usada como 

versão definitiva funcionou 

adequadamente durante alguns minutos, 

porém após isso a mesma parou de 

funcionar completamente. 

Uma segunda versão desta placa foi 

desenvolvida para que as trilhas 

ficassem um pouco mais afastadas, 

dando maior estabilidade ao projeto. 

Tabela 1 – Problemas apresentados e suas respectivas soluções 
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7. CONCLUSÕES 

Provou-se possível o desenvolvimento de um projeto com o microcontrolador 

PIC sob a linguagem de programação C utilizando acelerômetro, microfone e o 

conceito de portas lógicas. Além disso, mais importante ainda foi verificara 

possibilidade de adequar estes conceitos à solução de um problema recorrente e 

com aplicação real. 

Dessa forma, os conhecimentos obtidos se farão certamente essenciais no 

futuro seguindo a carreira na área da Engenharia da Computação, tendo em vista 

que a utilização dos microcontroladores da família PIC na indústria é em larga 

escala. 
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8. DICIONÁRIO DE TERMOS 

Acelerômetro: O acelerômetro é um instrumento para medir a aceleração. Existem 

vários tipos de acelerômetros; os mais simples são dispositivos eletro-mecânicos 

(“micro electro-mechanical systems” ou MEMS), que incluem uma série de estruturas 

similares a agulhas, que detectam os movimentos, gerando as leituras que são 

então transmitidas ao circuito principal. 

Campo elétrico: Pode ser entendido como sendo uma entidade física que transmite 

a todo o espaço a informação da existência de um corpo eletrizado (Q) e, ao 

colocarmos uma outra carga (q) nesta região, será constatada a existência de uma 

força F de origem elétrica agindo nesta carga (q). É importante neste momento, 

fazer uma analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional de um planeta. 

Ao redor de um planeta, existe um campo gravitacional devido a sua massa, análogo 

ao campo elétrico que existe em torno de uma esfera eletrizada. Percebemos então, 

uma analogia entre as grandezas físicas de massa e carga elétrica, como sendo 

responsáveis por gerar os campos gravitacional e elétrico respectivamente. 

Para definir, matematicamente, o campo elétrico é necessário definirmos uma 

grandeza física que o represente. Esta grandeza é o vetor campo elétrico. 

Considerando a definição utilizada anteriormente, o vetor campo elétrico é dado por: 

 ⃗  
  

 
 (lembrando que E e F são vetores, E é o campo elétrico, medido em N/C 

(newton/coulomb); F é a força elétrica, medida em newtons (N), e q é a carga 

elétrica, medida em coulombs (C)). 

A força F, à qual a carga q fica submetida será atrativa ou repulsiva, 

dependendo do sinal de q. 

A direção do vetor campo elétrico terá a mesma direção da reta que une o 

ponto considerado e a carga de geradora (Q). Já o sentido do vetor campo elétrico, 

depende do sinal da carga geradora (Q): o campo elétrico gerado por uma carga 

elétrica (Q) positiva é de afastamento e, o campo elétrico gerado por uma carga 

elétrica (Q) negativa é de aproximação. O sentido do campo elétrico independe do 

sinal da carga (q) que sofre a ação da força F. 
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Capacitor: O capacitor se parece um pouco com uma bateria. Embora funcionem de 

maneira totalmente diferente, tanto os capacitores como as baterias armazenam 

energia elétrica. Uma pilha (ou uma bateria, de modo mais genérico) possui dois 

pólos (ou terminais). Dentro da pilha, reações químicas produzem elétrons em um 

terminal e absorvem elétrons no outro.  

O capacitor é um dispositivo muito mais simples, e não pode produzir novos 

elétrons - ele apenas os armazena. 

Como a pilha, o capacitor possui dois terminais. Dentro do capacitor, os 

terminais conectam-se a duas placas metálicas separadas por um dielétrico. O 

dielétrico pode ser ar, papel, plástico ou qualquer outro material que não conduza 

eletrecidade e impeça que as placas se toquem. É possível fazer facilmente um 

capacitor a partir de dois pedaços de papel alumínio e um pedaço de papel. Não 

seria um capacitor muito bom em termos de capacidade de armazenamento, porém 

funcionaria.  

Quando se conecta um capacitor a uma pilha, a placa do capacitor 

conectada ao terminal negativo da pilha aceita os elétrons que a pilha produz, e 

a placa do capacitor conectada ao terminal positivo da pilha perde os elétrons 

para a pilha. 

Depois de carregado, o capacitor possui a mesma tensão que a pilha (1,5 

volts na pilha significa 1,5 volts no capacitor). Em um capacitor pequeno, a 

capacidade é pequena. Porém capacitores grandes podem armazenar uma carga 

considerável. É possível encontrar capacitores do tamanho de latas de refrigerante, 

por exemplo, que armazenam carga suficiente para acender o bulbo de uma 

lâmpada de flash por um minuto ou mais. Quando são vistos relâmpagos no céu, o 

que se vê é um imenso capacitor onde uma placa é a nuvem e a outra placa é o 

solo, e o relâmpago é a liberação da carga entre essas duas "placas". Obviamente, 

um capacitor tão grande pode armazenar uma enorme quantidade de carga.  

Quando se conecta uma pilha, uma lâmpada e um capacitor, ocorre outra 

coisa. Se o capacitor for grande, dá para notar que, quando conecta a pilha, a 

lâmpada se acenderá à medida que a corrente flui da pilha para o capacitor e o 

carrega. A lâmpada diminuirá sua luminosidade progressivamente até finalmente 

apagar, assim que o capacitor atingir sua capacidade. Então pode-se remover a 
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pilha e substituí-la por um fio elétrico. A corrente fluirá de uma placa do capacitor 

para a outra. A lâmpada acenderá e então começará a diminuir cada vez mais sua 

luminosidade, até apagar assim que o capacitor estiver totalmente descarregado (o 

mesmo número de elétrons nas duas placas).  

Os capacitores são utilizados de várias maneiras em circuitos eletrônicos: 

algumas vezes, os capacitores são utilizados para armazenar carga para utilização 

rápida. É isso que o flash faz. Os grandes lasers também utilizam esta técnica para 

produzir flashes muito brilhantes e instantâneos; os capacitores também podem 

eliminar ondulações. Se uma linha que conduz corrente contínua (CC) possui 

ondulações e picos, um grande capacitor pode uniformizar a tensão absorvendo os 

picos e preenchendo os vales; e também um capacitor pode bloquear a CC. Se você 

conectar um pequeno capacitor a uma pilha, então não fluirá corrente entre os pólos 

da pilha assim que o capacitor estiver carregado (o que é instantâneo se o capacitor 

é pequeno). Entretanto, o sinal de corrente alternada (CA) flui através do capacitor 

sem qualquer impedimento. Isto ocorre porque o capacitor irá carregar e descarregar 

à medida que a corrente alternada flutua, fazendo parecer que a corrente alternada 

está fluindo. 

A unidade de capacitância é o farad. Um capacitor de 1 farad pode armazenar 

um coulomb de carga a 1 volt. Um coulomb é 6,25E18 (6,25 * 10^18, ou 6,25 bilhões 

de bilhões) de elétrons. Um ampère representa a razão de fluxo de elétrons de 1 

coulomb de elétrons por segundo, então, um capacitor de 1 farad pode armazenar 1 

ampère-segundo de elétrons a 1 volt.  Vale reiterar que o ampère é a unidade de 

medida para corrente elétrica, e o coulomb, para carga. 

Um capacitor de 1 farad seria bem grande. Ele poderá ser do tamanho de 

uma lata de atum ou de uma garrafa de 1 litro de refrigerante, dependendo da 

tensão que ele pode suportar. Então, normalmente, os capacitores são medidos em 

microfarads (milionésimos de um farad).  

Para ter uma idéia de quanto é um farad, pode-se pensar assim: uma pilha 

alcalina AA comum contém aproximadamente 2,8 ampère-hora. Isto significa que 

uma pilha AA pode produzir 2,8 ampères durante uma hora a 1,5 volts 

(aproximadamente 4,2 watts-hora - uma pilha AA pode acender uma lâmpada de 4 

watts por pouco mais de uma hora). O valor de 1 volt será utilizado como exemplo 
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para melhor entendimento. Para armazenar a energia de uma pilha AA em um 

capacitor, seriam necessários 3.600 * 2,8 = 10.080 farads para manter, pois um 

ampère-hora é 3.600 ampères-segundo.  

Se é necessário algo do tamanho de uma lata de atum para manter um farad, 

então 10.080 farads precisariam de MUITO mais espaço que uma única pilha AA. 

Obviamente, não é possível utilizar capacitores que armazenam uma quantidade 

significativa de energia, a menos que isto seja feito em altas tensões.  

Carga elétrica: No núcleo do átomo – unidade invisível ao olho nu na qual toda 

matéria é formada - estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno deste núcleo 

estão os elétrons. Um próton em presença de outro próton se repele, o mesmo 

ocorre com os elétrons, mas entre um próton e um elétron existe uma força de 

atração. Desta maneira, atribuímos ao próton e ao elétron uma propriedade física 

denominada carga elétrica. Enquanto que os prótons possuem carga elétrica 

positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa. Ambos possuem a mesma 

quantidade de carga elementar (e), medida em coulombs (C), a diferença entre 

prótons e elétrons está apenas no sinal atribuído. Para descobrir a carga elétrica de 

um corpo (corpo este no qual é formado por vários elétrons), a fórmula  é 

aplicada, na qual Q é a quantidade da carga elétrica desse corpo, n é o número de 

elétrons em falta, ou em excesso, e e é a carga elementar, a qual vale 1,6.10-19 C. 

Circuito Integrado (CI): é um circuito eletrônico (ou vários circuitos) dentro de uma 

única pastilha de silício. É o principal responsável pela miniaturização dos circuitos 

eletrônicos. Dentro de um CI tem normalmente transístores, diodos e resistores ou 

até outros componentes como filtros de cerâmica. 

Corrente elétrica: é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. 

Sabe-se que, microscopicamente, as cargas livres estão em movimento aleatório 

devido à agitação térmica. Apesar desse movimento desordenado, ao 

estabelecermos um campo elétrico na região das cargas, verifica-se um movimento 

ordenado que se apresenta superposto ao primeiro, o que acaba por criar uma 

corrente, medida em ampères (A). Este fluxo sempre ocorrerá na existência de uma 

ddp entre dois pontos distintos. 
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Diferença de potencial (ddp): Também conhecida como tensão, ou sob a 

nomenclatura de voltagem (cujo uso é condenado na Engenharia), é medida em 

volts (V). A ddp é a diferença do potencial elétrico entre dois pontos distintos em um 

campo elétrico, que pode ser uma pilha, por exemplo. Esta pilha mantém uma falta 

de elétrons em uma de suas extremidades e sobra em outra. Esta falta em um pólo 

e excesso em outro acaba criando uma ddp, ou tensão elétrica. Um aparelho elétrico 

só funciona se houver ddp entre os dois pontos em que estiver ligado para que as 

cargas elétricas possam se deslocar, criando também uma corrente elétrica. 

Energia potencial: É o nome dado a forma de energia quando está “armazenada”, 

isto é, que pode a qualquer momento manifestar-se. Por exemplo, sob a forma de 

movimento. A energia hidráulica e a energia nuclear, são exemplos de energia 

potencial, dado que consistem em energias que estão "armazenadas". 

Força elétrica: regida pela Lei de Coulomb, a qual é dada por   
   

  
, onde F é a 

força de interação entre as duas partículas, medida em newtons (N); k é uma 

constante do meio (9.109, no vácuo), medida em Nm2/C2, Q e q são as cargas 

elétricas da primeira e segunda partículas, respectivamente, ambas medidas em 

coulombs (C); e d é a distância que separa as duas partículas, medidas em metros 

(m). O físico Charles Coulomb utilizou para estudar estas forças um equipamento 

que ele mesmo desenvolveu, a balança de torção. Este equipamento consiste em 

um mecanismo que calcula a intensidade do torque sofrido por uma partícula que 

sofre repulsão. As cargas elétricas positivas são atraídas pelas cargas elétricas 

negativas e as cargas com mesmo nome se repelem. A lei de Coulomb diz que a 

intensidade da força eletrostática entre duas cargas elétricas é diretamente 

proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da 

distância que as separa, e esta equação é dada no início da definição. Em ambas as 

cargas é inserido apenas o valor numérico, sem o sinal (ou seja, valor em módulo). 

 Utilizando tal lei, pode-se concluir por exemplo, que: 

*mantendo-se a distância entre os corpos e dobrando-se a quantidade de carga 

elétrica de cada um, a força elétrica será multiplicada por quatro. 
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*mantendo-se as cargas elétricas e dobrando-se a distância a força elétrica será 

dividida por quatro. 

LED: Do inglês Light Emissor Diode (diodo emissor de luz). Sua funcionalidade 

básica é a emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente 

a sua utilização no lugar de uma lâmpada (pelo baixo consumo ou por emitir menos 

energia térmica). Especialmente utilizado em produtos de microeletrônica como 

sinalizador de avisos, também pode ser encontrado em tamanho maior, como em 

alguns modelos de semáforos. 

Microcontrolador: é um chip no qual dentro de seu invólucro reside um computador 

contendo processador, memória, e funções de entrada e saída. É um 

microprocessador que prioriza alta integração, em contraste com outros 

microprocessadores de propósito geral (como os utilizados nos PCs). Relacionando 

os elementos usuais de lógica e aritmética dos microprocessadores convencionais, o 

microcontrolador integra elementos adicionais em sua estrutura interna, como 

memória de leitura e escrita para armazenamento de dados, memória somente de 

leitura para armazenamento de programa, EEPROM para armazenamento 

permanente de dados, dispositivos periféricos como conversores analógico/digitais 

(ADC), conversores digitais/analógicos (DAC) em alguns casos; e, interfaces de 

entrada e saída de dados. Com uma velocidade de clock em geral na casa dos 

poucos MHz (Megahertz) ou talvez menos, os microcontroladores operam a uma 

freqüência muito baixa se comparados com os microprocessadores atuais, no 

entanto são adequados para a maioria das aplicações usuais como por exemplo 

controlar uma máquina de lavar roupas ou uma esteira de chão de fábrica. Por conta 

de possuir um poder de processamento bem mais baixo em comparação com os 

PCs, também possuem um consumo muito baixo, geralmente na casa dos miliwatts. 

Potencial elétrico: é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar 

trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. O potencial elétrico é 

calculado por   
  

 
, onde V é o potencial elétrico, medido em volts (V), Ep é a 

energia potencial, medida em joules (J), e q é a carga, medida em coulombs (C). 

Resistência elétrica: é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de 

corrente elétrica pelo mesmo, quando existe uma diferença de potencial aplicada. 
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Seu cálculo é dado pela Lei de Ohm, dada por V=RI (onde V é a diferença de 

potencial, medida em volts; I é a corrente do circuito, medida em ampères, e R é o 

valor da resistência a qual segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI), é 

medida em ohms). 

O cálculo da resistência elétrica para circuitos paralelos entre dois resistores é 

dada por     
     

      
, e com três ou mais resistores, 

 

   
 

 

  
 

 

  
   

 

  
, onde 

Req é a resistência equivalente, e R1, R2, R3, Rn são os resistores utilizados. Em 

um circuito em série, vale a fórmula                  . 

Resistor: Resistores são elementos que apresentam uma resistência à passagem 

de eletricidade. Sua função é transformar energia elétrica em energia térmica, porém 

é utilizado com mais frequência para limitar a intensidade da corrente elétrica que 

chega aos elementos conectados posteriores à ele. Esta limitação à passagem da 

corrente se denomina resistência elétrica. Os resistores possuem faixas de cores, as 

quais são determinadas na seguinte ordem: primeira faixa, primeiro dígito do valor 

da resistência do resistor (medida em ohms); segunda faixa, segundo dígito; terceira 

faixa, multiplicador, cujo número correspondente à cor é o valor do expoente da 

potência de dez. Ou seja, se a terceira faixa for da cor vermelha, o multiplicador é 

10². Por último, a quarta faixa representa a tolerância do valor real em relação ao 

valor nominal. Se não houver uma quarta faixa, considera-se que há uma tolerância 

de 20%. Ou seja, se o resistor tiver um valor nominal de 1000 ohms, o valor real 

pode variar de 800 a 1200 ohms caso não exista uma quarta faixa. Segue abaixo a 

tabela de cores: 
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Tabela 2 – Tabela de cores de resistores 

Assim sendo, se houver um resistor com as faixas na seguinte ordem: 

amarelo-violeta-marrom-dourado, sabemos que é um resistor de 470 ohms com 

tolerância de 5%. Sabemos que a primeira faixa é a amarela e não a dourada pelo 

simples fato da dourada só ser utilizada na 4ª faixa. Vale lembrar que as douradas 

são as mais utilizadas no mercado atualmente, e portanto, foram utilizadas neste 

projeto como padrão. 

Existe também o resistor variável – não utilizado neste projeto – que é um 

resistor cujos valores podem ser ajustados por um movimento mecânico, por 

exemplo, rodando manualmente. Os resistores variáveis podem ser de volta simples 

ou de múltiplas voltas com um elemento helicoidal. Alguns têm um display mecânico 

para contar as voltas. Tradicionalmente, resistores variáveis são não-confiáveis, 

porque o fio ou o metal podem se corroer ou se desgastar. Alguns resistores 

variáveis modernos usam materiais plásticos que não corroem. Outro método de 

controle, que não é exatamente um resistor, mas se comporta como um, envolve um 

sistema sensor fotoelétrico que mede a densidade ótica de um pedaço de filme. 

Desde que o sensor não toque o filme, é impossível haver desgaste. 

Tensão: Ver diferença de potencial. 
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9. CÓDIGO-FONTE 

#include <p18f2455.h> 
#include <delays.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#define ACCELLIMITX 16 
#define ACCELLIMITY 16 
#define ACCELLIMITZ 16 
 
int i = 0; 
int start = 0; 
 
int mic1 = 0; 
int mic2 = 0; 
int xH = 0; 
int yH = 0; 
int zH = 0; 
int xL = 0; 
int yL = 0; 
int zL = 0; 
int oldxH = 0; 
int oldyH = 0; 
int oldzH = 0; 
int oldxL = 0; 
int oldyL = 0; 
int oldzL = 0; 
 
int origxH = 0; 
int origyH = 0; 
int origzH = 0; 
int origxL = 0; 
int origyL = 0; 
int origzL = 0; 
int detect = 0; 
 
void UART_putc(unsigned char c){ 
  TXSTAbits.TXEN=0;   // disable transmission 
  TXREG=c;              // load txreg with data 
  TXSTAbits.TXEN=1;      // enable transmission 
  while(TXSTAbits.TRMT==0); // wait here till 
transmit complete 
} 
 
void main(void){ 
 TRISB = 0;    //sets port B as output 
 ADCON1 = 0b00001011; //VSS,VDD ref. AN0, AN1, 
AN2, AN3 analog only 
 ADCON2 = 0b10001001; 
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    TRISCbits.TRISC7=1; //Make UART RX pin input 
    TRISCbits.TRISC6=0; //Make UART TX pin output 
 BAUDCONbits.BRG16=1;//1 = 16-bit Baud Rate 
Generator – SPBRGH and SPBRG     
 SPBRG = 0x03;  //baud rate 
 SPBRGH = 0x01; 
    TXSTAbits.SYNC=0; //0 = Asynchronous mode 
    TXSTAbits.BRGH=1; //1 = High speed  
    TXSTAbits.TXEN=1; //1 = Transmit enabled 
 RCSTAbits.CREN=1;   //1 = Enables receiver 
    RCSTAbits.SPEN=1;   //1 = Serial port enabled 
(configures RX/DT and TX/CK pins as serial port pins) 
     
 RCSTA = 0b10000000; 
  
 //wait 3 seconds 
 Delay10KTCYx(250); 
 Delay10KTCYx(250); 
 Delay10KTCYx(250); 
  
 ADCON0bits.ADON = 1;   //turn on the A/D 
module 
 
 ADCON0 = 0b00000011;   //clear ADCON0 to 
select channel 0 (AN0), enable A/D module and start 
conversion 
 while(ADCON0bits.GO_DONE != 0); //Loop here 
until A/D conversion completes 
 origxL = ADRESL; 
 origxH = ADRESH; 
 
 ADCON0 = 0b00000111;   //clear ADCON0 to 
select channel 1 (AN1), enable A/D module and start 
conversion 
 while(ADCON0bits.GO_DONE != 0); //Loop here 
until A/D conversion completes 
 origyL = ADRESL; 
 origyH = ADRESH; 
 
 ADCON0 = 0b00001011;   //clear ADCON0 to 
select channel 2 (AN2), enable A/D module and start 
conversion 
 while(ADCON0bits.GO_DONE != 0); //Loop here 
until A/D conversion completes 
 origzL = ADRESL; 
 origzH = ADRESH; 
 //now that we got the values for that place, the 
next values will use this one as comparison 
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 //infinite loop 
 while(1){ 
  detect = 0;      //turning 
off the detect flag 
 
  ADCON0 = 0b00000011;   //clear ADCON0 
to select channel 0 (AN0), enable A/D module and 
start conversion 
  while(ADCON0bits.GO_DONE != 0); //Loop here 
until A/D conversion completes 
  xL = ADRESL; 
  xH = ADRESH; 
 
  ADCON0 = 0b00000111;   //clear ADCON0 
to select channel 1 (AN1), enable A/D module and 
start conversion 
  while(ADCON0bits.GO_DONE != 0); //Loop here 
until A/D conversion completes 
  yL = ADRESL; 
  yH = ADRESH; 
 
  ADCON0 = 0b00001011;   //clear ADCON0 
to select channel 2 (AN2), enable A/D module and 
start conversion 
  while(ADCON0bits.GO_DONE != 0); //Loop here 
until A/D conversion completes 
  zL = ADRESL; 
  zH = ADRESH; 
 
  //setup the mic 
  ADCON0 = 0b00001111;   //select 
channel 3 (AN3) 
  while(ADCON0bits.GO_DONE != 0); 
  mic1 = ADRESL; 
  mic2 = ADRESH; 
 
  //tests the values 
  if(origxH != xH || origyH != yH || origzH != 
zH){ 
    UART_putc('a'); 
    detect=1; 
    Delay10KTCYx(250); 
    Delay10KTCYx(250); 
  } 
 
  if(xL - origxL < 0){ 
   if(origxL - xL > ACCELLIMITX){ 
    UART_putc('a'); 
    detect=1; 
    Delay10KTCYx(250); 



28 
 

 

    Delay10KTCYx(250); 
   } 
  }else{ 
   if(xL - origxL > ACCELLIMITX){ 
    UART_putc('a'); 
    detect=1; 
    Delay10KTCYx(250); 
    Delay10KTCYx(250); 
   } 
  } 
 
  if(detect==0){ 
   if(yL - origyL < 0){ 
    if(origyL - yL > ACCELLIMITX){ 
     UART_putc('a'); 
     detect=1; 
     Delay10KTCYx(250); 
     Delay10KTCYx(250); 
    } 
   }else{ 
    if(yL - origyL > ACCELLIMITX){ 
     UART_putc('a'); 
     detect=1; 
     Delay10KTCYx(250); 
     Delay10KTCYx(250); 
    } 
   } 
  } 
 
  if(detect==0){ 
   if(zL - origzL < 0){ 
    if(origzL - zL > ACCELLIMITX){ 
     UART_putc('a'); 
     detect=1; 
     Delay10KTCYx(250); 
     Delay10KTCYx(250); 
    } 
   }else{ 
    if(zL - origzL > ACCELLIMITX){ 
     UART_putc('a'); 
     detect=1; 
     Delay10KTCYx(250); 
     Delay10KTCYx(250); 
    } 
   } 
  } 
 
  //if voltage is lesser than 1.30V or greater 
than 1.70V (~80dB) 
  if(mic2 == 1 && detect == 0){ 



29 
 

 

   if(mic1 < 10 || mic1 > 92){ 
    //TRANSMISSION 
    UART_putc('m'); 
    Delay10KTCYx(250); 
    Delay10KTCYx(250); 
   } 
  } 
 } 
 
 return; 
}  
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