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Descrição Sumária 
 

O meu projeto consiste na construção de uma ponte móvel e programação dos mecanismos 

da mesma. Esta tem um motor, para mover o tabuleiro superior da ponte, dois semáforos 

para servir de indicação de quando a ponte muda, a partir de uma placa Arduino Uno. Para 

realizar este projeto recorri a vários materiais como MDF, alumínio e K-line, uma placa Arduino 

Uno, servomotores, uma fonte de alimentação entre outros componentes, para construir uma 

ponte móvel funcional em miniatura. 
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1. Introdução 
 

Este projeto surgiu a partir da sugestão de vários professores, e fez parte da minha FCT, apesar 

de ter sido recriado de raiz na PAP, por falta de qualidade do projeto anterior. 

1.1 Objetivos 
 

Este projeto tem como objetivo criar a representação de uma ponte móvel, sendo esta controlada 

por Arduino. 

1.2 Planeamento do projeto 

 

Imagem 1 – O cronograma do projeto  
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2. Descrição Técnica 
  

2.1 Recursos 
 Hardware – Eletrónica: 

o Arduino; 

o Fonte de Alimentação 12V; 

o Cabos; 

o Servomotores; 

o LEDs; 

o Outros componentes eletrónicos; 

 Hardware – Material para construção/decoração estética: 

o MDF; 

o Tubos e chapa em alumínio; 

o Parafusos e porcas(de vários tipos e tamanhos); 

o Cabo de aço; 

o Abraçadeiras para tubos; 

o Dobradiças; 

o K-line; 

 Software: 

o Arduino IDE; 
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2.2 Desenvolvimento 
 

O meu projeto foi executado seguindo as seguintes etapas: 

1. Revisão da programação/Testes em Arduino 

1.1 Revisão de programas feitos em Arduino para a ponte realizada em FCT 

1.2 Teste da placa Arduino Uno 

2. Esquematização/Verificação do material 

2.1 Início da esquematização da ponte 

2.2 Aquisição dos materiais necessários 

3. Montagem e programação da ponte 

3.1 Cortar e ajustar os materiais, perante as medidas planeadas 

3.2 Montagem da respetiva estrutura 

3.3 Teste do Arduino e programação inicial 

3.4 Soldagem e cablagem do circuito 

3.5 Testes aos servomotores 

3.6 Processo de pintura da ponte 

3.7 Finalização da parte física 

3.8 Desenvolvimento dos programas 
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Montagem 

Imagem 2 – O esquema inicial da ponte. Este esquema foi criado para termos uma ideia de como queríamos que a ponte fosse, 

tanto a nível de medidas como a um nível estético (ou seja, a forma que a ponte iria ter). 
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Começamos por criar um esquema com as medidas e a estrutura da ponte. Após isso, cortamos 3 

pedaços de madeira a partir das medidas definidas, furando-os depois para poderem ser 

aparafusados perpendicularmente, para poder aparafusar abraçadeiras para fixar os tubos de 

alumínio, e também para poder aparafusar dobradiças metálicas. 

 

 
Imagem 3 – As tábuas utilizadas para formar a estrutura da ponte. 

 

A 2ª fase da construção da ponte foi criar as plataformas móveis, a partir de K-line. Começamos 

por cortar o K-line e, de seguida, prendemos as dobradiças na madeira com parafusos e anilhas, e 

depois fizemos o mesmo no K-line, além de usar cola para ajudar a fixar. 

 
Imagem 4 – Criação das plataformas da ponte 
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Na 3ª fase temos os motores, aos quais aparafusamos chapas cortadas de dissipadores de fontes 

de alimentação com ângulos retos para que pudessem ficar perpendiculares à tábua. 

 

 
Imagem 5 – Criação de suportes para os servomotores e montagem dos mesmos 

 

Na 4ª fase colocou-se um braço plástico com agrafos em cada um dos servomotores, para ser 

mais fácil mexer as plataformas. 

     

 

 
Imagem 6 – Criação do braço para ser utilizado no Arduino 

 

Finalmente, depois de concluídos todos os elementos da parte funcional, procedeu-se à 

montagem dos tubos e dos cabos de aço, aparafusando-se também a fonte de alimentação e a 

placa Arduino Uno. Depois disso, deu-se início à criação dos programas, que serão expostos 

abaixo. 
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Programação 
Potenciómetro 

Nesta parte do programa faz-se a inclusão da 

library para os servomotores e declaram-se 

variáveis tanto para os servomotores como 

para o potenciómetro (indicando onde esse 

está ligado [potpin] e outro para indicar o 

valor do servo motor (em graus) [val] 

 

Depois, usam-se as variáveis declaradas para 

os servomotores para indicar em que pinos 

esses servomotores estão ligados, de forma a 

ser mais fácil identificá-los. 

 

Finalmente, inicia-se um ciclo em que o 

Arduino efetuará a leitura do potenciómetro, 

fazendo depois a tradução para um valor entre 

0º e 90º, com intervalos de 30 milissegundos. 
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Demonstração/Automático 

Este programa começa por incluir a 

library de controlo de servomotores, 

declarando depois variáveis para os leds 

dos semáforos, posições dos 

servomotores e indicação dos 

respetivos pinos dos servomotores 

 
Este ciclo segue a seguinte sequência: 

1. Os LEDs verdes acendem e 

sucede um intervalo de 5 

segundos; 

2. De seguida, apaga os LEDs 

verdes e acende os amarelos. 

Surge depois um outro 

intervalo, de 2 segundos, para o 

qual se segue o apagamento dos 

LEDs amarelos e se acendem os 

vermelhos. 

3. Após isso, segue-se um ciclo em 

que o servomotor vai subindo 

(até ter uma rotação de 90º). 

Depois é feito um intervalo de 7 

segundos e ocorre um outro 

ciclo que inverte a rotação. 
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3. Reflexão crítica 
 

As minhas maiores dificuldades deram-se na esquematização da ponte e no desenvolvimento dos 

programas.  

Não considero alterar muito mais este projeto, sendo que dado a natureza do mesmo, não vejo 

muito ponto onde progredir, poderia apenas concluir o mesmo. 

Considero ter conseguido fazer um bom trabalho na parte física da ponte, juntamente com a 

ajuda dos meus pais. Na parte lógica não tive tão bom desempenho, mas penso ter conseguido 

desenvolver bons programas de qualquer forma. 

Referências 
 

https://www.arduino.cc/en/tutorial/knob 

https://www.arduino.cc/en/tutorial/sweep 

 

  

https://www.arduino.cc/en/tutorial/knob
https://www.arduino.cc/en/tutorial/sweep
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Anexos 

AnexoI potenciómetro 
#include <Servo.h> 

Servo sm1; 

Servo sm2; 

int potpin = 1; 

int val; 

 

void setup() { 

  sm1.attach(9); 

  sm2.attach(10); 

} 

 

void loop() { 

  val = analogRead(potpin); 

  val = map(val, 0, 1023, 0, 90); 

  sm1.write(val-15); 

  sm2.write(val); 

  delay(30); 

} 

AnexoII demonstração 
 

#include <Servo.h> 

Servo sm1; 

Servo sm2; 

const int Vd = 4; 

const int Am = 5; 

const int Vm = 6; 

int LEDpin; 

int pos = 15;  

void setup() { 

  sm1.attach(9); 

  sm2.attach(10); 

  for (LEDpin = 4; LEDpin < 6; LEDpin++) { 

    pinMode(LEDpin, OUTPUT); 

    digitalWrite(LEDpin,LOW); 

    sm1.write(0); 

    sm2.write(0); 

  } 

} 

void loop() { 

  digitalWrite(Vd, HIGH); 

  delay(5000); 

  digitalWrite(Vd, LOW);  

  digitalWrite(Am, HIGH); 
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  delay(2000); 

  digitalWrite(Am, LOW); 

  digitalWrite(Vm, HIGH);  

  for (pos = 15; pos <= 90; pos += 1) { 

    sm1.write(pos-30); 

    sm2.write(pos); 

    delay(30); 

  } 

  delay(7000); 

  for (pos = 90; pos >= 15; pos -= 1) { 

    sm1.write(pos-30); 

    sm2.write(pos); 

    delay(30); 

  } 

} 


