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VERSÃO 1.1

Nicollas Mocelin Sdroievski, Bernardo Alves Villarinho Lima e
Raphael Jardim Lopes

Em parceria com o Grupo PET-CoCE



c© 2015 Nicollas Mocelin Sdroievski, Bernardo Alves Villarinho Lima e Raphael Jardim Lopes
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1

I N T R O D U Ç Ã O

Esta apostila, desenvolvida por alunos da disciplina de Computação e Sociedade
do segundo semestre de 2014, em conjunto com o grupo PET-CoCE, tem o objetivo de
introduzir conceitos de programação e eletrônica básica através da plataforma livre
Arduino.

O conteúdo desse material foi desenvolvido tendo em vista os alunos do ensino
médio regular, que ainda não tiveram ou tiveram pouco contato com eletrônica e
programação, através da Oficina de Arduino ministrada pelo grupo PET-CoCE, po-
rém o material pode ser utilizado em qualquer curso introdutório que aborde esses
conteúdos, levando em consideração o conhecimento prévio do grupo.

1.1 o arduino

O Arduino é uma plataforma eletrônica de código e projeto abertos para prototipa-
ção, seu site oficial é o (http://arduino.cc/). Foi desenvolvido pensando nos artistas,
designers e pessoas que possuem interesse em criar criar projetos que propiciam con-
trole e interação.

O Arduino traz consigo uma filosofia de aprendizado muito prática, na qual a frase
"Aprender Fazendo" é muito importante. Por esse motivo, esse material possui vários
projetos para reproduzir e por essa filosofia em prática.

Nos diagramas de projeto o modelo de Arduino utilizado é o Arduino Uno, um
dos modelos mais simples e acessíveis do Arduino, porém pode ser utilizado qualquer
outro modelo do Arduino que não haverão grandes diferenças no desenvolvimento
dos projetos.

1.2 como funciona esse material?

Esse material possui três partes principais:

• Projetos: Atualmente há 8 projetos nesse material, cada projeto possui listagem
de componentes necessários, diagrama de montagem física e código fonte. Os
projetos seguem uma ordem de complexidade, e cada projeto mostra o funcio-
namento, de forma prática, de um novo conceito de programação ou eletrônica.
É recomendado, se estiver usando essa apostila em algum curso, dar uma pe-
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introdução

Figura 1: Arduino Uno, por Arduino c©, licenciada sob Creative Commons Attribution
ShareAlike 3.0

quena introdução sobre os assuntos abordados em cada projeto para que os
alunos possam entender melhor o funcionamento desses.

• Simulador: Imediatamente após o primeiro projeto há um passo a passo de uti-
lização de um simulador online de Arduino, o que permite que os projetos e
exercícios sejam realizados em casa ou sem possuir os componentes necessá-
rios. Mesmo assim é fortemente recomendado que se utilize os componentes de
verdade sempre que possível ao seguir o material.

• Exercícios: No fim de cada projeto há 3 exercícios, esses exercícios tem o obje-
tivo de fixar os conteúdos abordados a cada novo projeto, e propiciar desafios
interessantes a quem estiver seguindo o material. Pelo menos um exercício de
cada projeto estará marcado com um asterisco (∗) para indicar que esse exercício
está resolvido no último capítulo do material, e alguns estarão marcados com
uma estrela (?) para indicar que são desafios, e podem necessitar de informações
presentes em outras fontes.

Há ainda, no fim do material, dicas para saber onde buscar mais informações a
respeito de programação e eletrônica, para complementar o curso ou para ter uma
direção assim que o tiver terminado.
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2

P R O J E T O 1 - L E D P I S C A P I S C A

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers

Figura 2: Diagrama do Projeto 1
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projeto 1 - led pisca pisca

2.1 código

Código Fonte 2.1: Projeto 1

int ledPin = 9;

void setup() {
/∗ inicializa o terminal digital como OUTPUT.∗/
pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {
digitalWrite(ledPin , HIGH); /∗ LED ligado ∗/
delay(1000); /∗ intervalo de um segundo ∗/
digitalWrite(ledPin , LOW); /∗ LED desligado ∗/
delay(1000); /∗ intervalo de um segundo ∗/

}

2.2 exercícios

Exercício 1.1 Nesse exercício iremos explorar o funcionamento do Projeto 1 e ten-
tar entender melhor como as variáveis funcionam.

a) Mude os valores passados para o comando "delay"e verifique o funciona-
mento do programa com essas mudanças.

b) Crie uma nova variável, seu nome pode ser "intervalo", guarde um valor
nessa varíavel e a utilize nas duas ocorrências do comando "delay", mude
o valor dessa variável e verifique o funcionamento do programa.

Exercício 1.2 Você consegue alterar o código e a montagem do projeto para que ele
funcione com 2 Leds? Faça com que os Leds pisquem juntos e alternadamente.

Exercício 1.3 (∗) Agora que você entendeu melhor o funcionamento do Arduino,
tente fazer um projeto com 3 Leds que simule o funcionamento de um semáforo
de trânsito com as cores verde, amarelo e vermelho.
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3

S I M U L A D O R

3.1 introdução

Para estudar os conteúdos das aulas em casa e fazer projetos da oficina sem precisar
ter o Arduino e os componentes, é possível utilizar um simulador online. Nesse capí-
tulo, será descrito passo a passo como utilizar o simulador Autodesk 123D Circuits R©:

Passo 1- Acesse a página http://123d.circuits.io/ no seu navegador de inter-
net; o simulador que recomendamos é online, não sendo necessário download.
Clique no botão "Get started designing electronics online!".

Figura 3: Passo 1 - Acessar 123d.curcuits.io
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simulador

Passo 2- Registre-se com sua data de nascimento, país, endereço de e-mail e
senha. É possível também se inscrever com o facebook.

Figura 4: Passo 2 - Cadastrar-se no 123D Circuits

Passo 3- Para realizar projetos na protoboard utilizando o Arduino, como na
oficina, clique em "New Breadboard Circuit".

Figura 5: Passo 3 - Escolha New Breadboard Circuit

Passo 4- Após iniciar o projeto, aparecerá a protoboard na página de projeto,
mas não haverá nenhum outro componente, nem o Arduino, para colocar um
Arduino no projeto, clique em Components.
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3.1 introdução

Figura 6: Passo 4 - Opção Components

Passo 5- Encontre o Arduino Uno dentre os componentes, e arraste-o para
perto da board.

Figura 7: Passo 4 e 5- Adicionando o Arduino ao Projeto
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simulador

Passo 6- É possível também arrastar outros componentes para o projeto, como
leds e resistores, coloque um resistor e um led como no projeto LED pisca-pisca.

Figura 8: Passo 6 - Adicionando outros componentes ao projeto

Passo 7- Para inserir os jumpers, clique com o botão esquerdo no furo ou
terminal aonde você quer que uma das extremidades fique, depois clique com o
botão esquerdo aonde você quer que a outra fique.

Figura 9: Passo 7 - Adicionando jumpers ao projeto

Passo 8- Agora que temos o circuito completo, clique em Code Editor, ao lado
de Components. Aparecerá um código de exemplo, faça as alterações necessá-
rias no código para que ele funcione com o circuito que você fez.
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3.1 introdução

Figura 10: Passo 8 - Programando com o editor de código (Opção Code Editor)

Passo 9- Clique em Upload & Run, se não há problemas com o código e o
circuito, o LED acenderá.

Figura 11: Passo 9 - Upload and Run
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simulador

3.2 para continuar ou copiar um projeto

Os projetos feitos na ferramenta são salvos automaticamente a medida que você
trabalha neles, para carregá-los, clique no seu ícone de usuário no canto superior
direito da página. Para continuar o seu projeto, clique na opção Edit circuit ao lado
do nome do projeto que você quer continuar. Para criar uma cópia de um projeto seu
ou de outra pessoa, para realizar alterações sem mexer no projeto inicial, clique na
opção Fork ao lado do nome do projeto que você quer copiar.

Figura 12: Clique no ícone de usuário

Figura 13: Selecione Edit circuit para editar e Fork para criar uma cópia
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4

P R O J E T O 2 - L E D P I S C A P I S C A C O M D E L AY D E C R E M E N TA L

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers

Figura 14: Diagrama do Projeto 2
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projeto 2 - led pisca pisca com delay decremental

4.1 código

Código Fonte 4.1: Projeto 2

int ledPin = 9;
int intervalo = 2000; /∗ Variavel para controlar o intervalo ∗/

void setup() {
pinMode(ledPin , OUTPUT);

}

void loop() {
if (intervalo == 0){ /∗ Quando o intervalo ficar muito pequeno (valor zero) ele

volta a ser 2000 ∗/
intervalo = 2000;

}
digitalWrite(ledPin , HIGH); /∗ LED ligado ∗/
delay(intervalo); /∗ Usa a variavel intervalo no comando delay! ∗/
digitalWrite(ledPin , LOW); /∗ LED desligado ∗/
delay(intervalo);
intervalo = intervalo − 200; /∗ Modifica o valor de intervalo, reduzindo seu valor

em 200 ∗/
}

4.2 exercícios

Exercício 2.1- Que tal aprender a usar um componente diferente? Experimente
trocar o LED do projeto por um buzzer, verifique o funcionamento do projeto
com o novo componente.

Exercício 2.2- (∗) Agora que você tem conhecimento da estrutura condicional "if-
else", que tal modificar o código do Exercício 1.2 para utilizar essa estrutura na
troca dos LEDs? Dica: mantenha duas variáveis com o estado dos LEDs (HIGH
ou LOW) e verifique seu valor a cada passagem pelo loop().

Exercício 2.3- Você consegue alterar o código e a montagem do projeto para que
o intervalo cresça gradativamente (de 200 em 200 ms) assim como ele diminui?
Dica: mantenha uma variável chamada incremento, que inicia com o valor (-
200), e a utilize para modificar o valor de intervalo. Quando chegar em um dos
extremos (0 e 2000), inverta seu valor.
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5

P R O J E T O 3 - L U Z P U L S A N T E ( I N C R E M E N TA L )

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers

Figura 15: Diagrama do Projeto 3
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projeto 3 - luz pulsante (incremental)

5.1 código

Código Fonte 5.1: Projeto 3

int ledPin = 9; /∗ Atencao, o pino deve ter um simbolo de "~" proximo a seu numero
, ou a saida PWM nao funcionara ∗/

int intensidade = 0; /∗ Variavel que controla a intensidade do led ∗/

void setup() {
pinMode(ledPin , OUTPUT);

}

void loop() {
if (intensidade == 255){ /∗ Intensidade chegou ao valor maximo ∗/

intensidade = 0;
}
analogWrite(ledPin , intensidade); /∗ Aciona o led com o valor da variavel

intensidade ∗/
delay(15);
intensidade = intensidade + 1; /∗ Modifica o valor de intensidade, aumentando

seu valor em 1, poderia ser escrito como "intensidade++;" ∗/
}

5.2 exercícios

Exercício 3.1- (∗) Modifique o código do projeto para que o LED no pino de saída 9

pulse de forma crescente e decrescente, ou seja, aumente sua intensidade até que
atinja o valor máximo (255) e então diminua sua intensidade até que atinja o va-
lor mínimo (0), repetindo o processo indefinidamente. Dica para esse exercício:
utilize uma variável para controlar a intensidade, inicie com essa variável no va-
lor "0"e modifique seu valor a cada passagem pelo "loop". Possua também uma
variável que controla o incremento, e inverta seu valor quando a intensidade
chegar nos extremos (0 e 255).

Exercício 3.2- Troque o LED do projeto 3 por um buzzer. Agora que você sabe
utilizar a saída analógica, tente criar uma melodia variando valores de saída
analógica e de delay com o buzzer.

Exercício 3.3- (?) Você sabia que o Arduino não realiza saída analógica "de ver-
dade"? Pesquise e entenda como funciona a saída analógica através de PWM.
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6

P R O J E T O 4 - M E U P R I M E I R O B O TÃ O

Componentes necessários

Protoboard
2 LEDs coloridos

4 Resistores de 220Ω ou valor aproximado
Chave tátil

Jumpers

Figura 16: Diagrama do Projeto 4
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projeto 4 - meu primeiro botão

6.1 código

Código Fonte 6.1: Projeto 4

int ledVerde = 9; /∗ pino do LED ∗/
int ledVermelho = 10;
int estadoVerde = HIGH;
int estadoVermelho = LOW;
int pinoBotao = 2; /∗ pino de leitura ∗/
int apertou; /∗ variavel para guardar o valor de leitura ∗/

void setup(){
pinMode(ledVerde, OUTPUT);
pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
pinMode(pinoBotao, INPUT); /∗ Atencao, esse eh INPUT! ∗/
digitalWrite(ledVerde, estadoVerde); /∗ Ja inicia o ledVerde como HIGH, ou ligado

∗/
digitalWrite(ledVermelho, estadoVermelho); /∗ Ja inicia o ledVermelho como LOW

, ou desligado ∗/
}

void loop(){
apertou = digitalRead(pinoBotao);
if (apertou == HIGH){

if (estadoVerde == HIGH) {
estadoVerde = LOW;
estadoVermelho = HIGH;

}
else {

estadoVerde = HIGH;
estadoVermelho = LOW;

}
digitalWrite(ledVerde, estadoVerde);
digitalWrite(ledVermelho, estadoVermelho);
delay(500);

}
}

6.2 exercícios

Exercício 4.1- Modifique o projeto para que ele funcione com um LED RGB, e cada
acionamento do botão troca a cor do LED (entre Vermelho, Verde e Azul). Dica:
O LED RGB funciona como três LEDs separados, então lique cada uma de suas
"pernas"curtas em um pino de saída diferente. Não esqueça que precisará de
mais "ifs"para fazer a troca entre os 3 LEDs.
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6.2 exercícios

Exercício 4.2- (?)(∗) Agora que sabemos como utilizar a chave tátil, podemos fazer
um semáforo mais inteligente. Faça um semáforo de pedestre que funciona em
conjunto com um semáforo de carros, quando o botão é apertado, aguarde um
certo tempo e realize a transição do semáforo de carros para vermelho (passando
pelo amarelo) e a do semáforo de pedestres para verde, mas não esqueça de
piscar o semáforo de pedestres, fechá-lo e então abrir novamente o semáforo
dos carros.

Exercício 4.3- A proposta agora é aumentar o projeto do exercício 3.2, fazendo uma
campainha que toque a música que você inventou nesse exercício quando pres-
sionada. Se você ainda não fez esse exercício aproveite pra inventar sua música
agora.
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7

P R O J E T O 5 - L E D C O N T R O L A D O P O R P O T E N C I Ô M E T R O

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Potenciômetro de 20kΩ ou valor aproximado

Jumpers

Figura 17: Diagrama do Projeto 3
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projeto 5 - led controlado por potenciômetro

7.1 código

Código Fonte 7.1: Projeto 5

int ledPin = 9;

void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop(){
int leitura = analogRead(A5); /∗ Note que nao foi preciso inicializar o pino A5

como leitura ∗/
analogWrite(ledPin, 255 − leitura/4); /∗ A leitura eh um valor entre 0 e 1023,

dividindo por 4 temos um valor entre 0 e 255 ∗/
}

7.2 exercícios

Exercício 5.1- Modifique o projeto, adicionando um led que deverá se comportar
de forma contrária ao primeiro, ou seja, conforme o primeiro led ficar mais
luminoso o segundo deve ficar menos, e vice-versa.

Exercício 5.2- Agora vamos modificar o projeto do Exercício 3.1, adicionando um
potenciômetro ao projeto e fazendo com que esse controle a velocidade na qual
o led pulsa. Dica: divida o valor da leitura por algum número inteiro antes de
passá-lo para o comando delay, senão o intervalo pode ficar muito grande.

Exercício 5.3- (?)(∗) Nesse exercício faremos uma brincadeira de quente-frio, cons-
truindo um projeto com um potenciômetro e um LED ou buzzer, que deverá
piscar/apitar mais rapidamente conforme a medição do potenciômetro se apro-
xima da metade de seu valor máximo (512). Dica: pesquise sobre ou pergunte
ao seu instrutor sobre o comando abs() do arduino.
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8

P R O J E T O 6 - L E D I N T E L I G E N T E

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado
2 Resistores de 10kΩ ou valor aproximado

LDR
Jumpers

Figura 18: Diagrama do Projeto 6
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projeto 6 - led inteligente

8.1 código

Código Fonte 8.1: Projeto 6

int ledPin = 9;

void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop(){
int leitura = analogRead(A5); /∗ Note que nao foi preciso inicializar o pino A5

como leitura ∗/
if (leitura < 500) { /∗ A leitura se aproxima de 0 quando a luminosidade eh baixa

∗/
digitalWrite(ledPin, HIGH);

}
else {

digitalWrite(ledPin, LOW);
}

}

8.2 exercícios

Exercício 6.1- Experimente trocar no Projeto 5 o potenciômetro utilizado por um
LDR e então verifique e tente explicar o funcionamento do projeto com essa
modificação.

Exercício 6.2- (?)(∗) Nesse exercício iremos construir uma Jukebox! Use um poten-
ciômetro para trocar entre as músicas (podem ser três), e três LEDs para indicar
qual música está ativa. Tenha um botão no projeto que quando apertado toca
a música ativa. Dica: Depois que fizer o projeto, tente trocar o potenciômetro
por um LDR, e você terá uma jukebox que troca de música de acordo com a
iluminação ambiente.

Exercício 6.3- (?) Agora que você entende melhor o funcionamento da entrada ana-
lógica do Arduino, pesquise como funcionam os LEDs emissores e receptores de
infravermelho, e construa um pequeno alarme detector de presença, que emite
um som quando o feixe infravermelho for interrompido.
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9

P R O J E T O 7 - C A L I B R A N D O O L E D I N T E L I G E N T E

Componentes necessários

Protoboard
LED colorido

Resistor de 220Ω ou valor aproximado
2 Resistores de 10kΩ ou valor aproximado

LDR
Jumpers

Figura 19: Diagrama do Projeto 7

29



projeto 7 - calibrando o led inteligente

9.1 código

Código Fonte 9.1: Projeto 7

/∗ Nesse projeto utilizaremos a comunicacao serial para ver na tela do computador
os valores lidos pelo LDR do projeto, ajuste o valor do bloco if para que o LED
acenda com diferentes niveis de luminosidade ∗/

int ledPin = 9;

void setup(){
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600); /∗ Inicia a comunicacao serial com o computador ∗/

}
void loop(){

int leitura = analogRead(A5); /∗ Note que nao foi preciso inicializar o pino A5

como leitura ∗/
Serial.println(leitura);
if (leitura < 500) { /∗ Modifique o valor 500 para os que desejar ∗/

digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {

digitalWrite(ledPin, LOW);
}

}

9.2 exercícios

Exercício 7.1- (?) Pesquise sobre os comandos Serial.print() e Serial.println(), para
aprender a utilizar a comunicação serial para imprimir texto na tela do com-
putador, Experimente então mudar o código do projeto para que ele seja mais
amigável, e escreva: A leitura atual é de x.

Exercício 7.2- (∗) Faça um projeto que possui uma chave tátil, a ideia desse projeto
é testar o tempo de reação de quem estiver interagindo com ele. Avise, através
do Serial.println(), o momento que o botão deve ser apertado e conte quanto
tempo passa entre o aviso e o aperto do botão, mostrando esse tempo na tela do
computador. Dica: Pesquise ou pergunte a seu instrutor sobre o funcionamento
do comando millis() do Arduino.

Exercício 7.3- Faça um projeto que possua 3 chaves táteis ligadas em terminais
digitais diferentes (lembre de não usar os terminais 0 e 1 se estiver utilizando
comunicação serial). A ideia é fazer uma pergunta e dar 3 alternativas distintas,
representadas pelas 3 chaves táteis, e verificar se quem apertou o botão acertou
ou não a resposta.
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P R O J E T O 8 - L E D S C O N T R O L A D O S P E L O T E C L A D O

Componentes necessários

Protoboard
3 LEDs coloridos

3 Resistores de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers

Figura 20: Diagrama do Projeto 8
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projeto 8 - leds controlados pelo teclado

10.1 código

Código Fonte 10.1: Projeto 8

int ledUm = 10;
int ledDois = 9;
int ledTres = 8;
int ledAtivo; /∗ variavel para controlar qual led ficara ligado ∗/

void setup(){
pinMode(ledUm, OUTPUT);
pinMode(ledDois, OUTPUT);
pinMode(ledTres, OUTPUT);
Serial.begin(9600); /∗ necessario para utilizar comunicacao serial com o

computador ∗/
}

void loop(){
if (Serial.available() > 0){ /∗ verifica se ha informacao nova chegando ∗/

ledAtivo = Serial.parseInt(); /∗ le um numero inteiro atraves da entrada serial ∗/
if (ledAtivo == 1) {

digitalWrite(ledUm, HIGH);
digitalWrite(ledDois, LOW);
digitalWrite(ledTres, LOW);

}
else if (ledAtivo == 2) {

digitalWrite(ledDois, HIGH);
digitalWrite(ledUm, LOW);
digitalWrite(ledTres, LOW);

}
else if (ledAtivo == 3) {

digitalWrite(ledTres, HIGH);
digitalWrite(ledUm, LOW);
digitalWrite(ledDois, LOW);

}
}

}

10.2 exercícios

Exercício 8.1- Modifique o Projeto 8 para que seja utilizado um LED RGB no lugar
dos três LEDs coloridos utilizados originalmente.

Exercício 8.2- Faça um projeto que, possuindo um LED em um pino de saída, aci-
one esse led com intensidade lida pelo teclado, entre 0 e 255. Dicas: utilize um
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10.2 exercícios

pino que possa realizar saída analógica PWM e não esqueça de fazer a verifica-
ção do valor lido para a intensidade.

Exercício 8.3- (?) Agora é sua vez! Teve alguma ideia de projeto durante o curso
ou leitura do material? Agora é a hora de tornar essa ideia realidade. Dica:
Se sentir que os conteúdos são insuficientes para concretizar sua ideia, veja a
última seção do material para saber onde buscar mais informações.
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11

E X E R C Í C I O S R E S O LV I D O S

11.1 exercício 1 .3

Componentes necessários

Protoboard
3 LEDs coloridos

3 Resistores de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers

Figura 21: Montagem Física do Exercício 1.3
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exercícios resolvidos

11.1.1 Código

Código Fonte 11.1: Código Fonte do Exercício 1.3

int ledVerde = 10;
int ledAmarelo = 9;
int ledVermelho = 8;

void setup(){
pinMode(ledVerde, OUTPUT);
pinMode(ledVermelho, OUTPUT);

}

void loop(){
digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(ledVermelho, LOW);
digitalWrite(ledVerde, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(ledVerde, LOW);
digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

}
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11.2 exercício 2 .2

11.2 exercício 2 .2

Componentes necessários

Protoboard
2 LEDs coloridos

2 Resistores de 220Ω ou valor aproximado
Jumpers

Figura 22: Montagem Física do Exercício 2.2
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exercícios resolvidos

11.2.1 Código

Código Fonte 11.2: Código Fonte do Exercício 2.2

int ledUm = 9;
int estadoUm = HIGH;
int ledDois = 8;
int estadoDois = LOW;

void setup() {
pinMode(ledUm, OUTPUT);
pinMode(ledDois, OUTPUT);
digitalWrite(ledUm, HIGH);

}

void loop() {
if (estadoUm == HIGH){

digitalWrite(ledUm, LOW);
digitalWrite(ledDois, HIGH);
estadoUm = LOW;
estadoDois = HIGH;

}
else {

digitalWrite(ledDois, LOW);
digitalWrite(ledUm, HIGH);
estadoUm = HIGH;
estadoDois = LOW;

}
delay(1000);

}

38



11.3 exercício 3 .1

11.3 exercício 3 .1

Nesse exercício a montagem física é a mesma do Projeto 3.

11.3.1 Código

Código Fonte 11.3: Código Fonte do Exercício 3.1

int pino = 9;
int incremento = 1;
int intensidade = 0;

void setup(){
pinMode(pino, OUTPUT);

}

void loop(){
analogWrite(pino, intensidade);
delay(15);
intensidade = intensidade + incremento;
if (intensidade == 0 || intensidade == 255){

incremento = incremento ∗ −1;
}

}
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exercícios resolvidos

11.4 exercício 4 .2

Componentes necessários

Protoboard
5 LEDs coloridos

7 Resistores de 220Ω ou valor aproximado
Chave tátil

Jumpers

Figura 23: Montagem Física do Exercício 4.2
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11.4 exercício 4 .2

11.4.1 Código

Código Fonte 11.4: Código Fonte do Exercício 4.2

int ledCarroVerde = 12;
int ledCarroAmarelo = 11;
int ledCarroVermelho = 10;
int ledPedestreVerde = 6;
int ledPedestreVermelho = 5;
int pinoBotao = 2;
int apertou;

void setup(){
pinMode(ledCarroVerde, OUTPUT);
pinMode(ledCarroAmarelo, OUTPUT);
pinMode(ledCarroVermelho, OUTPUT);
pinMode(ledPedestreVerde, OUTPUT);
pinMode(ledPedestreVermelho, OUTPUT);
pinMode(pinoBotao, INPUT);
digitalWrite(ledCarroVerde, HIGH);
digitalWrite(ledPedestreVermelho , HIGH);

}

void loop(){
apertou = digitalRead(pinoBotao);
if (apertou == HIGH){

delay(3000);
digitalWrite(ledCarroVerde, LOW);
digitalWrite(ledCarroAmarelo, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(ledCarroAmarelo, LOW);
digitalWrite(ledCarroVermelho, HIGH);
digitalWrite(ledPedestreVermelho, LOW);
digitalWrite(ledPedestreVerde, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(ledPedestreVerde, LOW);
digitalWrite(ledPedestreVermelho, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(ledPedestreVermelho, LOW);
delay(300);
digitalWrite(ledPedestreVermelho, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(ledPedestreVermelho, LOW);
delay(300);
digitalWrite(ledPedestreVermelho, HIGH);
delay(300);
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exercícios resolvidos

digitalWrite(ledPedestreVermelho, LOW);
delay(300);
digitalWrite(ledPedestreVermelho, HIGH);
digitalWrite(ledCarroVermelho, LOW);
digitalWrite(ledCarroVerde, HIGH);

}
}

42



11.5 exercício 5 .3

11.5 exercício 5 .3

Componentes necessários

Protoboard
Buzzer

1 Resistor de 220Ω ou valor aproximado
Potenciômetro de 20kΩ ou valor aproximado

Jumpers

Figura 24: Montagem Física do Exercício 5.3
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exercícios resolvidos

11.5.1 Código

Código Fonte 11.5: Código Fonte do Exercício 5.3

int beep = 9;
int medicao;

void setup(){
pinMode(beep, OUTPUT);

}

void loop(){
medicao = analogRead(A5);
digitalWrite(beep, HIGH);
delay(25 + abs(medicao − 512));
digitalWrite(beep, LOW);
delay(25 + abs(medicao − 512));

}
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11.6 exercício 6 .2

11.6 exercício 6 .2

Componentes necessários

Protoboard
Buzzer

3 LEDs coloridos
6 Resistores de 220Ω ou valor aproximado

Potenciômetro de 20kΩ ou valor aproximado
Chave tátil

Jumpers

Figura 25: Montagem Física do Exercício 6.2
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exercícios resolvidos

11.6.1 Código

Código Fonte 11.6: Código Fonte do Exercício 6.2

int ledUm = 10;
int ledDois = 9;
int ledTres = 8;
int botao = 2;
int buzzer = 6;
int apertou;
int leitura;
int musica;

void setup(){
pinMode(botao, INPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(ledUm, OUTPUT);
pinMode(ledDois, OUTPUT);
pinMode(ledTres, OUTPUT);

}

void loop(){
leitura = analogRead(A5);
if (leitura < 342){

digitalWrite(ledUm, HIGH);
digitalWrite(ledDois, LOW);
digitalWrite(ledTres, LOW);
musica = 1;

}
else if (leitura < 684) {

digitalWrite(ledDois, HIGH);
digitalWrite(ledUm, LOW);
digitalWrite(ledTres, LOW);
musica = 2;

}
else {

digitalWrite(ledTres, HIGH);
digitalWrite(ledUm, LOW);
digitalWrite(ledDois, LOW);
musica = 3;

}
apertou = digitalRead(botao);
if (apertou == HIGH){

if (musica == 1){
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(100);
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11.6 exercício 6 .2

digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(100);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(200);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(300);

}
else if (musica == 2){

digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(100);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(100);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(100);

}
else {

digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(50);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(25);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(25);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(100);

}
}

}
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exercícios resolvidos

11.7 exercício 7 .2

Componentes necessários

Protoboard
2 Resistores de 220Ω ou valor aproximado

Chave tátil
Jumpers

Figura 26: Montagem Física do Exercício 7.2

48



11.7 exercício 7 .2

11.7.1 Código

Código Fonte 11.7: Código Fonte do Exercício 7.2

int botao = 2;
int apertou;
int controle = 0;
int tempoMensagem;
int tempoBotao;
int tempoFinal;

void setup(){
pinMode(botao, INPUT);
Serial.begin(9600);
delay(8000);
Serial.println("Ja!");
tempoMensagem = millis();

}

void loop(){
apertou = digitalRead(botao);
if (apertou == HIGH && controle == 0){

tempoBotao = millis();
tempoFinal = tempoBotao − tempoMensagem;
Serial.print("Seu␣tempo␣de␣reacao␣eh:␣");
Serial.print(tempoFinal);
Serial.print("␣milissegundos");
controle = 1;

}
}
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exercícios resolvidos

11.8 exercício 8 .2

Nesse exercício a montagem física é a mesma do Projeto 3.

Código Fonte 11.8: Código Fonte do Exercício 8.2

int led = 9;
int intensidade;

void setup(){
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600);

}

void loop(){
if (Serial.available() > 0){

intensidade = Serial.parseInt();
if (intensidade >= 0 && intensidade <= 255){

analogWrite(led, intensidade);
}

}
}
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12

E A G O R A ? P R A O N D E V O U ?

Então você chegou até o fim do material e está ansioso para aprender mais? Aqui
vão algumas dicas para continuar aprendendo:

Se você gostou bastante da parte de programação e gostaria de desenvolver proje-
tos com comportamentos mais sofisticados, você pode buscar um livro sobre lógica
de programação ou introdução à linguagem de programação C, que é muito parecida
com a linguagem utilizada para programar o Arduino.

Também é interessante verificar recursos de aprendizado de programação online
como o Code (http://www.code.org/), o Code School (http://www.codeschool.com/)
ou o Code Academy (http://www.codeacademy.com/). Alguns desses sites possuem
os cursos também em português, mas caso prefira acessar um recurso em portu-
guês pode dar uma olhada no site brasileiro Aprender a Programar (http://www.
aprenderprogramar.com.br/).

Se tem maior interesse em aprender as diversas possibilidades que o Arduino ofe-
rece, pode buscar direto da fonte. A documentação do Arduino (http://arduino.
cc/en/Reference/HomePage) possui todas as suas funcionalidades explicadas, e a pá-
gina de exemplos (http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage) possui vários exem-
plos de utilização dessas funcionalidades. A ferramenta utilizada para criar todos
os diagramas de montagem de projetos desse material, o Fritzing (http://fritzing.
org/home/), também possui vários projetos submetidos por seus usuários para você
explorar e aprender um pouco mais.

Por último, mas também muito interessante, vale a pena citar a linguagem de
programação Processing (https://processing.org/), criada na mesma filosofia do
Arduino (porém antes desse) de tecnologia livre e aprendizado prático, que permite
criar projetos gráficos como jogos e animações de forma programática e interessante,
o que o torna uma ótima maneira de aprofundar seus conhecimentos de programação.
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