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ementa

➔ Revisão de conceitos básicos de eletricidade e de programação com 
arduino

➔ Novos conceitos de programação
➔ Sensores
➔ Motores
➔ Desenvolvimento do projeto final



Revisão
eletricidade



Revisão: eletricidade

➔ Um circuito elétrico obedece a Lei de Ohm: 

V = I*R, 

sendo V a tensão, I a corrente e R a resistência.

➔ Corrente (I): é o movimento ordenado de “partículas portadoras de carga” ou 
simplesmente “carga elétrica”. Medida em amperes (A).

➔ Tensão (V): é a “força” responsável por movimentar a carga elétrica. Medido em Volts (V).
➔ Resistência (R): é a capacidade de um material resistir a passagem da corrente elétrica. 

Medida em ohms (Ω).

como funciona circuitos elétricos?



Revisão: eletricidade

Fonte: https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-resistencia-eletrica/

https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-resistencia-eletrica/


revisão: eletricidade

➔ Em qual dos dois circuitos a corrente é maior?
➔ Regra: quanto MAIOR a resistência, MENOR a corrente.
➔ https://www.falstad.com/circuit/

Imagens feitas pelo EasyEDA: https://easyeda.com

Mini exercício

https://www.falstad.com/circuit/
https://easyeda.com


revisão: eletricidade
alguns elementos importantes usados

Fonte: 
http://www.baudaeletronica.com.br/potenciometro-linear-d
e-10k-10000.html

➔ Potenciômetro ➔ LEDs

Fonte: https://oscarliang.com/use-led-in-robot-projects/

➔ Push button 

Fonte: 
https://www.boxelectronica.com/pt/botoes-switch-on-off/18-
botao-de-pressao-6x6x5mm.html

http://www.baudaeletronica.com.br/potenciometro-linear-de-10k-10000.html
http://www.baudaeletronica.com.br/potenciometro-linear-de-10k-10000.html
https://oscarliang.com/use-led-in-robot-projects/
https://www.boxelectronica.com/pt/botoes-switch-on-off/18-botao-de-pressao-6x6x5mm.html
https://www.boxelectronica.com/pt/botoes-switch-on-off/18-botao-de-pressao-6x6x5mm.html


revisão: eletricidade
alguns elementos importantes usados

Fonte: https://www.robocore.net/tutoriais/como-utilizar-uma-protoboard.html e http://www.rethacomponentes.com/protoboard/

➔ Protoboard

https://www.robocore.net/tutoriais/como-utilizar-uma-protoboard.html
http://www.rethacomponentes.com/protoboard/
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revisão: arduino
Pinos de alimentação

Fonte: https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/

IOREF: Fornece a tensão 
de referência usada no 
Arduino.

RESET: Pino conectado no 
reset do microcontrolador. 
Utilizado para dar um 
reset externo na placa do 
Arduino.

3.3V: Fornece uma tensão 
de 3.3V  em relação à 
referência.

5V: Fornece uma tensão de 
5V  em relação à referência.

GND: Do inglês, GROUND 
(terra).  Referência: 0V.

Vin: Pino usado para 
alimentar a placa arduino.

https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/


revisão: arduino
entradas analógicas e saídas pwm

Fonte: https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-analogicas/

Entradas analógicas: são 
usadas para lerem valores 
analógicos, como 
potenciômetros, sensores 
de temperatura etc.

Saídas PWM: simula o 
comportamento de um 
sinal analógico. 
Utilizado para variar o 
brilho do LED por 
exemplo. Possuem um 
“tio” (~) na frente.

https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-analogicas/


revisão: arduino
Entradas e saídas digitais

Fonte: https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/

Entradas e saídas 
digitais: trabalham 
apenas com dois níveis 
de tensão, 0 e 5V, 
comumente chamados 
de 0 e 1. Pode-se usar 
como analogia um 
interruptor.

https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/


revisão: arduino
mini exercício

Fonte: https://www.robocore.net/tutoriais/como-utilizar-uma-protoboard.html

➔ Com um botão, um LED e um resistor monte um circuito que, quando o botão for 
pressionado, o LED acenda. 

➔ Dica: utilize a fonte do arduino.

https://www.robocore.net/tutoriais/como-utilizar-uma-protoboard.html


revisão: arduino
mini exercício

Imagens feitas pelo Fritzing: http://fritzing.org/home/

➔ Faça o LED piscar.
➔ Primeiro: monte o circuito.

http://fritzing.org/home/


revisão
programação

yaaay



revisão: arduino
mini exercício

➔ Faça o LED piscar.
➔ Primeiro: monte o circuito.
➔ Segundo: projete o código.
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