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Olá, galerinha! Vamos trabalhar com essa apostila para desenvolvermos nossos estudos
com a  eletrônica  e  com a  robótica.  O principal  componente  que  utilizaremos nesses
estudos  será  o  Arduíno  que  foi  desenvolvido  na  Itália,  para  facilitar  os  estudos  com
projetos interativos.

O Arduíno
Foi criado em 2005 por um grupo de pesquisadores italianos para facilitar a criação de
sistemas autônomos (que possui autonomia e pode executar tarefas por conta própria). É
possível  encontrar  diversas  placas  de  Arduíno  no  mercado,  porém,  nesse  material
trabalharemos com a mais popular que é a placa Arduíno Uno.

O Arduíno UNO
Esse modelo é bem simples, porém muito eficiente, com essa placa podemos elaborar
diversos projetos, faremos algumas dessas possibilidades nessa apostila. 

Entenda os componentes da placa:

1. Microcontrolador:  Essa  parte  é  o  cérebro  da  placa,  um  minicomputador,  nele
rodamos  o  dispositivo  programável  para  executar  as  tarefas  com  o  Arduíno.
Podemos encontrar diversos modelos no mercado.

2. Entrada/Conector  USB:  Entrada  que  fará  a  conexão  entre  o  computador  e  o
Arduíno.

3. Pinos para Entrada e Saída: Os pinos são usados na programação como entradas
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ou saídas do Arduíno. 

4. Pinos para Alimentação: Entrada de tensões utilizadas para gerar energia para os
projetos.  
Tenha cuidado para não alimentar a placa com valores de corrente superiores ao
suportado por ela.

5. Botão de Reset: Botão liga e desliga da placa.

6. Conector  de  Alimentação:  Responsável  por  receber  a  energia  de  alimentação
externa, que pode ter uma tensão de no mínimo 7 Volts e no máximo 20 Volts e
uma corrente mínima de 300mA. Recomendamos 9V, com um pino redondo de
2,1mm e centro positivo. Caso a placa também esteja sendo alimentada pelo cabo
USB, ele dará preferência à fonte externa automaticamente.

7. LED de Alimentação: Indica se a placa está energizada.

LED

LED é  a  sigla  para  Light  Emitting  Diode,
que  significa  “diodo  emissor  de  luz”.
Consiste numa tecnologia de condução de
luz, a partir da energia elétrica. O LED tem
a  função  de  emitir  luz  em  locais  e
instrumentos,  como lâmpadas,  lanternas e
etc.

É  importante  ressaltar  que  o  componente
tem um polo positivo (anodo – perna maior
do led) e um polo negativo (catodo – perna
menor).
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O componente do Arduíno precisa de um programa para que seja possível desenvolver o
código para que a placa receba os comandos para execução das tarefas.

Esse  componente  pode  ser  baixado  no  nosso  site  www.nixgamelab.com.br,  basta
escolher  o  seu sistema operacional,  fazer  o  download do programa e depois  fazer  a
instalação.

Abaixo você encontra a tela do nosso programa para o Arduíno que chamamos de IDE
(Integrated Drive Electronics).

Veja como funciona as partes da placa:

1. Menu principal: nesse campo você poderá acessar os comandos da IDE;

2. Verificar: esse botão verifica se o código foi criado corretamente;

3. Carregar: esse botão carrega o código na placa. É importante verificar se a IDE
está configurada para o Arduíno e com a porta correta selecionada e conectada;
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4. Área de Programação: use essa área para digitar seu código, aproveite o código
inserido por padrão;

5. Console do Compilador: servirá para indicar se o código foi feito corretamente ou
se ocorreu algum erro;

6. Monitor Serial: servirá para dar retornos através do monitor, usaremos essa opção
nos projetos do sensor de distância e de medição de temperatura.
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Projeto 1 – Conhecendo o Arduíno
No primeiro projeto vamos usar apenas o Arduíno e aplicar um comando para fazer o LED
interno do componente piscar dentro de um intervalo de tempo controlado por você.

Abra a Arduíno IDE e digite o código abaixo. Respeite as letras maiúsculas e minúsculas,
pois podem gerar um erro no projeto:

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT); 

}

void loop() {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(13, LOW);

delay(1000);

}

Antes  de  testar  faça  a  conexão  do  Arduíno  através  da  porta  USB,  depois  vá  em
Ferramentas (Tools) e escolha a opção do Arduíno que no nosso caso será UNO e depois
retorne na opção do menu Ferramentas e defina a porta, caso esteja usando o Windows
escolha “COM3 Arduíno Uno”, no MAC OS e no Linux defina “/dev/tty.usbmnodem”.

Após a configuração clique no botão Verificar para testar o código, caso não apresente
algum erro clique no botão Carregar.

Caso esteja tudo correto o LED da placa deverá ficar piscando.

O código aplicado é dividido em duas funções (A função é um conjunto de instruções ou
tarefas  que  devem  ser  executadas),  no  código  abaixo  temos  a  função  setup que  é
executada apenas uma vez após a placa ser ligada e função loop que o nome já indica
entre em loop e é executada em ciclo.

Dentro da função setup aplicamos o comando pinMode que indica que usaremos o pino
13 do Arduíno e que será uma saída (OUTPUT). O conteúdo da função deverá sempre
ficar dentro das chaves { }.

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

}

Na função loop colocamos o comando digitalWrite que indica o estado do pino 13, se alto
(HIGH) que indica ligado ou baixo (LOW) que indica desligado. 

O segundo comando foi o  delay (atraso) que aplica uma pausa no tempo. Usamos os
valores de 3.000 e 5.000 milissegundos que representam 3 e 5 segundos.

As instruções devem terminar com o sinal de ponto e vírgula “;”.
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void loop() {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(13, LOW);

delay(5000);

}
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Projeto 2 – Usando a Protoboard e o LED
Nessa atividade vamos usar o Arduíno e outros componentes para testar os comandos.

Componentes

 1 LED 5 mm

 1 Protoboard

 1 Resistor de 150 ohms

 Fios Jumpers



Arduíno UNOAntes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser aplicado como a estrutura abaixo, em relação ao código anterior
vamos apenas mudar do pino 13 para o pino 10:

void setup() {

pinMode(10, OUTPUT); 

}

void loop() {

digitalWrite(10, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(10, LOW);

delay(1000);

}

Ligue o Arduíno e carregue o código.
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Desafio 1
Experimente mudar os valores do delay (pausa) para 100 e depois para 10.000 e veja a
mudança de tempo que leva para acender e apagar o LED do Arduíno.

Desafio 2
Experimente mudar a entrada para o pino 5 e para o pino 8.
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Projeto 3 – Semáforo
Nessa  atividade  vamos  criar  um  semáforo  usando  o  conceito  aprendido  no  projeto
anterior.

Componentes

 3 LEDs 5 mm de cores diferentes (vermelho, verde e amarelo)

 1 Protoboard

 3 Resistor de 150 ohms

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo, em relação ao código anterior
vamos acrescentar as informações para os demais LEDs:

void setup() {

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(8, HIGH);

delay(15000);

digitalWrite(8, LOW);
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digitalWrite(9, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);

delay(10000);

digitalWrite(10, LOW);

}

Desafio 1
Experimente mudar os valores do delay (pausa) de cada LED e veja a mudança de tempo
que leva para acender e apagar o LED do Arduíno.
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Projeto 4 – 2 Semáforos
Nessa atividade vamos criar dois semáforos sincronizados usando o conceito aprendido
no projeto anterior.

Componentes

 6 LEDs 5 mm de cores diferentes (vermelho, verde e amarelo)

 1 Protoboard

 6 Resistor de 150 ohms

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo, em relação ao código anterior
vamos acrescentar as informações para os demais LEDs. 

Nesse  código  usamos o  recurso  do comentário  de  linha  usando  as  barras  “//”.  Esse
recurso  serve  para  evitar  que  uma  linha  seja  lida  como  código,  além  de  auxiliar  a
programação colocando notas explicativas.

Segue código:

void setup() {  

  //definindo os pinos digitais 5, 6, 7, 8, 9 e 10 como pinos de saída.

  pinMode(5,OUTPUT);    

  pinMode(6,OUTPUT);
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  pinMode(7,OUTPUT);  

  pinMode(8,OUTPUT);

  pinMode(9,OUTPUT);

  pinMode(10,OUTPUT);

}

void loop() {    

  digitalWrite(5,LOW);  //apaga o led vermelho (sinal 1)

  digitalWrite(7,HIGH); //acende o led verde (sinal 1)

  digitalWrite(8,HIGH); //acende o led vermelho (sinal 2)

  delay(4000);          //espera 4 segundos

  digitalWrite(7,LOW);  //apaga o led verde (sinal 1)        

   

  digitalWrite(6,HIGH); //acende o led amarelo (sinal 1)

  delay(2000);          //espera 2 segundos

  digitalWrite(6,LOW);  //apaga o led amarelo (sinal 1)

   

  digitalWrite(5,HIGH); //acende o led vermelho (sinal 1)

  digitalWrite(8,LOW);  //apaga o led vermelho (sinal 2)

  digitalWrite(10,HIGH); //acende o led verde (sinal 2)

  delay(4000);          //espera 4 segundos

  digitalWrite(10,LOW); //apaga o led verde (sinal 2)

   

  digitalWrite(9,HIGH); //acende o led amarelo (sinal 2)

  delay(2000);          //espera 2 segundos

  digitalWrite(9,LOW);  //apaga o led amarelo (sinal 2)  

}

Desafio 1
O seu desafio  será  acrescentar  1  semáforo  com 2 LEDs (verde  e  vermelho)  para  o
pedestre. O semáforo para o pedestre deverá ficar aberto quando ambos os semáforos
para os veículos estiveram fechados e deverá ficar fechado quando os semáforos ambos
estiverem aberto.
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Projeto 5 – Criando Variáveis para Controlar os LEDs
Nessa atividade vamos usar o Arduíno e outros componentes para testar os comandos de
criação de variavéis.

Componentes

 3 LEDs 5 mm

 1 Protoboard

 3 Resistores de 150 ohms

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo, dessa vez criaremos variáveis
para facilitar a manutenção do código e o crescimento da sua estrutura:

int time1=3000;

int time2=200;

int time3=1000;

void setup() {

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);
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}

void loop() {

digitalWrite(8, HIGH);

delay(time1);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

delay(time2);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);

delay(time3);

digitalWrite(10, LOW);

}

A novidade no código foi a criação de variáveis para representar os valores de delay. Veja
abaixo parte dessa mudança:

int time1=3000;

int time2=200;

int time3=1000;

O primeiro passo da declaração de uma variável é informar o seu tipo, nesse caso como
os valores de tempo representam um número inteiro, vamos escrever de forma que o
Arduíno entenda e nesse caso será escrito como int, depois informamos o nome dessa
variável que temos o time1, time2 e time3. A variável precisa iniciar com letra minúscula,
não pode ter espaço e nem caracteres especiais.

Depois de declarar as variáveis foram informados os valores de cada uma delas.

Para concluir mudamos a declaração do valor do delay pelas variáveis criadas.

void loop() {

digitalWrite(8, HIGH);

delay(time1);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

delay(time2);

digitalWrite(9, LOW);
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digitalWrite(10, HIGH);

delay(time3);

digitalWrite(10, LOW);

}

Dica:  Uma  variável  poderá  ser  replicada  em outras  partes  do  seu  sistema,  para  um
sistema com um número maior de componentes e código esse segredo acaba sendo uma
mão na roda.

Amiguinho, guarde a tabela abaixo, pois você encontrará nela as principais variáveis do
Arduíno  Uno,  vamos  utilizar  algumas  dessas  variáveis  durante  as  atividades  desse
material:

NÚMEROS INTEIROS

byte 8 bits  (1 byte) 0 até 255

int 16 bits (2 bytes) -32.768 até 32.767

unsigned int 16 bits (2 bytes) 0 até 65.535

word 16 bits (2 bytes) 0 até 65.535

long 32 bits (4 bytes) -2.147.483.648 até 2.147.483.647

unsigned long 32 bits (4 bytes) 0 até 4.294.967.295

NÚMEROS DECIMAIS OU PONTOS FLUTUANTES

float 32 bits (4 bytes) -3,4028235E+38 até 3,4028235E+38

VERDADEIRO OU FALSO

boolean  8 bits (1 byte) true or false (verdadeiro ou falso)

TEXTO

char 8 bits (1 byte) -128 até 127

unsigned char 8 bits (1 byte 0 até 255

String flexível flexível

Desafio 1
Aplique o conhecimento de variáveis para criar um projeto com 2 variáveis.
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Projeto 6 – Ligar um LED com um PushButton
Nessa atividade vamos usar o Arduíno e outros componentes para testar os comandos.

Componentes!!br0ken!!

 1 LED 5 mm

 1 Protoboard

 1 Resistores de 150 ohms

 1 Resistores de 10 Kohms

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

int botao;

void setup() {

  pinMode(8, OUTPUT); 

}

void loop() {

  botao = digitalRead(7);

  digitalWrite(8, botao);

}

No projeto é colocado um resistor com a função de pull down, puxar a porta 7 para baixo
assim o sinal será informado de ligado ou desligado.

Dentro do loop a variável botão recebe o comando de leitura que verifica a porta digital 7

18



através do comando digitalRead.
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Projeto 7 – Controlando o sinal de saída
Nessa atividade vamos usar o potenciômetro para controlar o valor do sinal de saída.
Com  esse  projeto  entenderemos  o  conceito  do  controle  de  volume  usando  esse
componente.

Componentes

 1 Potenciômetro

 1 Protoboard

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo, em relação ao código anterior
vamos acrescentar a variável  valorLido do tipo inteiro e apenas positivo (unsigned int),
antes da função setup. 

A leitura do valor da entrada é feito pela função analogRead, que significa Leitura (Read)
Analógica (Analog).

Para visualizar o código através do serial monitor da IDE do Arduíno é usada a função
Serial.begin, que significa iniciar a serial, com um valor de velocidade de transmissão de
9.600 milissegundos.

Para fazer a leitura dos dados no serial monitor é usada a função Serial.println.

Segue o código:

int valorLido;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}
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void loop() {

valorLido = analogRead(A0);

Serial.println(valorLido);

delay(2000);

}

21



Projeto 8 – Controlando a intensidade de luz do led
usando o potenciômetro

Vamos aproveitar o conhecimento das atividades anteriores para experimentar o controle
da luminosidade do LED usando o potenciômetro.

Componentes

 1 Potenciometro

 1 LED

 1 resistor

 1 Protoboard

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser  montado conforme descrito  abaixo,  vamos misturar  um pouco o
conteúdo das atividades do LED e do potenciômetro. 

A leitura do valor da entrada é feito pela função analogRead, que significa Leitura (Read)
Analógica (Analog).

Para visualizar o código através do serial monitor da IDE do Arduíno é usada a função
Serial.begin, que significa iniciar a serial, com um valor de velocidade de transmissão de
9.600 milissegundos.
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Para fazer a leitura dos dados no serial monitor é usada a função Serial.println.

Segue o código:

int led = 10;

int valorLido;

int pwm;

void setup() {

pinMode(led, OUTPUT);

}

void loop() {

valorLido = analogRead(A0);

pwm = map(valorLido, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(led,pwm);// escreve no led um sinal pwm

}

Nessa atividade criamos uma variável valorLido e outra com o nome pwm. 

Dentro  do  Loop a  variável  valorLido receberá  a  leitura  analógica  do  pino  em que  o
potenciômetro está ligado através da função analogRead.

A variável pwm receberá a função map() para transformar a escala de 0 a 1023 em uma
escala 0 a 255.

E por último o analogWrite escreve o valor lido no LED.
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Projeto 9 – Controlar as cores de um LED RGB
Nessa atividade vamos usar o Arduíno para controlar a cor reproduzida por um LED RGB.

Componentes

 1 LED RGB

 1 Protoboard

 1 Resistores de 150 ohms

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo, aproveitaremos as informações
sobre a declaração de variáveis e utilizaremos mais uma vez as portas PWM do Arduíno. 

Segue o código:

int pinoRed = 6;

int pinoBlue = 5;

int pinoGreen = 3;

int  red = 255,  green = 0, blue = 0; //  valores de 0 a 255 (variá-los para obter cores
diferentes).

void setup() {

pinMode (pinoRed, OUTPUT); // Pino 3 declarado como saída

pinMode (pinoBlue, OUTPUT); // Pino 5 declarado como saída
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pinMode (pinoGreen, OUTPUT); // Pino 6 declarado como saída

}

void loop() {

analogWrite (pinoGreen, green); // Envia o sinal de "green" para o terminal de cor verde
do LED

analogWrite (pinoBlue, blue); // Envia o sinal de "blue" para o terminal de cor azul do LED

analogWrite (pinoRed, red); // Envia o sinal de "red" para o terminal de cor vvermelha do
LED

}

Primeiro precisamos relembrar que a cor luz é composta do resultado da mistura de três
cores RGB, onde a letra “R” é a cor vermelha, a letra ‘G” é a cor verde e por último a letra
“B”  que representa  o  azul,  assim temos as  cores  em inglês  red,  green e  blue.  Com
combinação dessas cores podemos representar uma enorme quantidade de outras cores.

Primeiro vamos entender o LED RGB, as pernas do componente representam as cores e
o GND. Veja a figura abaixo:

Desafio 1
Experimente mudar os valores das portas 6, 5 e 3, lembre que o valor limite é 255.
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Projeto 10 – Criando uma sirene com o Buzzer
O Buzzer é um elemento piezoelétrico, que emite som através da sua vibração.

Segundo  o  Wikipedia  o  termo  “Piezoeletricidade  é  a  capacidade  de  alguns  cristais
gerarem tensão elétrica por resposta a uma pressão mecânica.”

Componentes

 1 Buzzer

 1 Protoboard

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo:

int buzzer = 7;

void setup() {

  pinMode(buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(buzzer, HIGH);

  delay(150);

  digitalWrite(buzzer, LOW);

  delay(2000);

}
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Projeto 11 – Variando a sirene com o Buzzer
Nesse projeto vamos diferenciar os toques do Buzzer usando a função tone que faz parte
das Referências do Arduíno (https://www.arduino.cc/reference/en/). 

A função tone utiliza 2 sintaxes para aplicar no controle do Buzzer. Veja abaixo:

 tone(pin, frequency)

 tone(pin, frequency, duration)

Componentes

 1 Buzzer

 1 Protoboard

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Monte o mesmo projeto anterior.

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo:

int buzzer = 7;

void setup() {

pinMode(buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {

tone(buzzer, 2500, 100);

delay(2000);

}

Experimente mudar os valores da frequência e da duração.

Experimente também
Outra maneira de trabalhar é removendo a duração. Veja abaixo:

int buzzer = 7;

void setup() {

  pinMode(buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {

  tone(buzzer, 2500);

  delay(200);
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  tone(buzzer, 1500);

  delay(200);

}
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Projeto 12 – Variando a sirene com o Buzzer
Mantenha o projeto anterior.

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo:

float seno;

int frequencia;

int buzzer = 7;

void setup() {

pinMode(buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {

for(int x=0;x<180;x++){

 //faz a conversão de graus para radiando e depois obtém o valor do seno

 seno=(sin(x*3.1416/180));

 //gera uma frequência de acordo valor do seno

 frequencia = 2000+(int(seno*1000));

 tone(7,frequencia);

 delay(2);

}

}

Nessa atividade utilizamos o comando FOR que representa uma laço de repetição que
gera um loop enquanto o comando estiver verdadeiro.

Dentro do FOR temos uma regra declarada que indica que (int x=0) o valor “x” que deverá
ser um valor inteiro (int) iniciado por zero, que deverá ter seu valor acrescido de 1 (x++),
enquanto o valor for menor que 180 (x<180), ou seja, ele contará até chegar a 180.

Experimente mudar o valor de dentro do FOR de 180 para 100 e note a diferença dos
intervalos da sirene.

Desafio 1
Desenvolva o projeto usando o Potenciômetro para controlar o tipo de sirene.
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BRINDE 1 - Buzzer
Baixe o código para a melódia da trilha sonora do filme Star Wars, aproveite coloque 1 led
do pino 12 e outro no pino 13, não esqueça de proteger com resistores.

Segue código:

//fonte: https://www.youtube.com/user/MrProfeElectro?sub_confirmation=1

const int c = 261;

const int d = 294;

const int e = 329;

const int f = 349;

const int g = 391;

const int gS = 415;

const int a = 440;

const int aS = 455;

const int b = 466;

const int cH = 523;

const int cSH = 554;

const int dH = 587;

const int dSH = 622;

const int eH = 659;

const int fH = 698;

const int fSH = 740;

const int gH = 784;

const int gSH = 830;

const int aH = 880;

const int buzzerPin = 7; // Digital Pin 8

const int ledPin1 = 12;  // Digital Pin 12

const int ledPin2 = 13;  // Digital Pin 13 Built In Led can Change it if you want

int counter = 0;

void setup(){
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pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // Digital Pin 7

pinMode(ledPin1, OUTPUT);  // Digital Pin 12

pinMode(ledPin2, OUTPUT); // Digital Pin 13

}

void loop(){

firstSection();

secondSection();

beep(f, 250);  

beep(gS, 500);  

beep(f, 350);  

beep(a, 125);

beep(cH, 500);

beep(a, 375);  

beep(cH, 125);

beep(eH, 650);

delay(500);

secondSection();

//Variant 2

beep(f, 250);  

beep(gS, 500);  

beep(f, 375);  

beep(cH, 125);

beep(a, 500);  

beep(f, 375);  

beep(cH, 125);

beep(a, 650);  

delay(650);

}

void beep(int note, int duration){

//Play tone on buzzerPin

tone(buzzerPin, note, duration);
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  //Play different LED depending on value of 'counter'

if(counter % 2 == 0){

digitalWrite(ledPin1, HIGH);

delay(duration);

digitalWrite(ledPin1, LOW);

  }else

  {

digitalWrite(ledPin2, HIGH);

delay(duration);

digitalWrite(ledPin2, LOW);

}

//Stop tone on buzzerPin

noTone(buzzerPin);

delay(50);

//Increment counter

counter++;

}

void firstSection()

{

beep(a, 500);

beep(a, 500);    

beep(a, 500);

beep(f, 350);

beep(cH, 150);  

beep(a, 500);

beep(f, 350);

beep(cH, 150);

beep(a, 650);

delay(500);

beep(eH, 500);

beep(eH, 500);
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beep(eH, 500);  

beep(fH, 350);

beep(cH, 150);

beep(gS, 500);

beep(f, 350);

beep(cH, 150);

beep(a, 650);

delay(500);

}

void secondSection()

{

beep(aH, 500);

beep(a, 300);

beep(a, 150);

beep(aH, 500);

beep(gSH, 325);

beep(gH, 175);

beep(fSH, 125);

beep(fH, 125);    

beep(fSH, 250);

delay(325);

beep(aS, 250);

beep(dSH, 500);

beep(dH, 325);  

beep(cSH, 175);  

beep(cH, 125);  

beep(b, 125);  

beep(cH, 250);  

delay(350);

}
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Projeto 13 – Utilizando um sonar
O Sonar ou sensor ultrassônico virou um acessório comum nos veículos, pois ajuda a
medir a distância dos veículos para evitar a colisão. Esse equipamento funciona através
de um pulso sonoro que é emitido e ao encontrar uma barreira esse pulso vira um eco.

Componentes

 1 Sonar - HS-CR04

 1 Protoboard

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo:

int trigPin =8;

int echoPin = 9;

long duration;

int distance;

int safetyDistance;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  pinMode(trigPin,OUTPUT);
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  pinMode(echoPin,INPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);  

  delayMicroseconds(10);

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  distance = duration*0.034/2;

  safetyDistance = distance;

  Serial.print("Ping: ");

  Serial.print(distance); 

  Serial.println("cm");

}

35



Projeto 14 – Alerta de distância com um LED e sonar
Vamos novamente misturar um pouco o que foi aprendido, para esse projeto usaremos as
informações das atividades com o LED e da atividade anterior. Faremos um sensor de
distância que gera um alerta acendendo um LED. Com esse conceito você poderá aplicar
em projetos mais complexos no futuro, como alertas para elementos autônomos como
carros e robôs.

Componentes

 1 Sonar – HS-CR04

 1 LED

 1 Resistor

 1 Protoboard

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo:

int trigPin =8;

int echoPin = 9;

int ledPin = 10;

long duration;
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int distance;

int safetyDistance;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  pinMode(trigPin,OUTPUT);

  pinMode(echoPin,INPUT);

  pinMode(buzzer, OUTPUT);

  pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  delayMicroseconds(1000);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);  

  delayMicroseconds(1000);

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  distance = duration*0.034/2;

  safetyDistance = distance;

    if(safetyDistance<=5){

    digitalWrite(buzzer, HIGH);

    digitalWrite(ledPin, HIGH);

  }else{

    digitalWrite(buzzer, LOW);

    digitalWrite(ledPin, LOW);

  }

}
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Desafio 1
Desenvolva o projeto usando 3 LEDs para sinalizar distâncias diferentes.

Um  dica  de  como  ficará  a  estrutura  do  código  pode  se  verificada  na  referência
(https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/else/).  Veja
abaixo o exemplo do site:

Syntax

if (condition1){

  // do Thing A

}else if (condition2){

  // do Thing B

}else{

  // do Thing C

}

Exemplo 

if (temperature >= 70){

  //Perigo! Desligue o sistema

}else if (temperature >= 60 && temperature < 70){

  //Aviso! Atenção do usuário exigida

}else{

  //Seguro! Continue as tarefas habituais ...

}
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Projeto 15 – Alerta de distância com um LED, Buzzer e
Sonar

Nesse projeto vamos usar o conteúdo desenvolvido nas últimas aulas e criar um sistema
de alarme de presença para gerar um alerta visual e sonoro com o Arduíno.

Componentes

 1 Sonar – HS-CR04

 1 LED

 1 Resistor

 1 Buzzer

 1 Protoboard

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo:

int trigPin =11;

int echoPin = 12;

int buzzer = 7;
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int ledPin = 10;

long duration;

int distance;

int safetyDistance;

void setup() {

  Serial.begin(9600);

  pinMode(trigPin,OUTPUT);

  pinMode(echoPin,INPUT);

  pinMode(buzzer, OUTPUT);

  pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);  

  delayMicroseconds(10);

  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  distance = duration*0.034/2;

  safetyDistance = distance;

  if(safetyDistance<=5){

    digitalWrite(buzzer, HIGH);

    digitalWrite(ledPin, HIGH);

  }else{

    digitalWrite(buzzer, LOW);

    digitalWrite(ledPin, LOW);

  }}
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Projeto 16 – Testando Motores e Entendo a Ponte H
Olá, galerinha! Nosso último projeto será a construção de um carro simples e lançaremos
o  desafio  no  final  do  projeto  para  que  desenvolva  seu  projeto  usando  o  sensor  de
distância para desligar o motor do carro e impedir a colisão.

As  novidades  do  projeto  são  os  motores,  a  ponte  H  que  usaremos  para  auxiliar  na
inversão de rotação dos motores e a fonte de alimentação para os motores.

Componentes

 1 Ponte H

 2 Motores DC

 1 Fonte de Alimentação

 Fios Jumpers

 Arduíno UNO

Antes de iniciar o projeto verifique se o Arduíno está desligado.

Monte o projeto de acordo com a figura abaixo:

O código deverá ser montado conforme descrito abaixo:

//motor 1

int pin1 = 6;

int pin2 = 7 ;

//motor 2
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int pin3 = 8 ;

int pin4 = 9 ;

void setup(){

pinMode(pin1,OUTPUT);

pinMode(pin2,OUTPUT);

pinMode(pin3,OUTPUT);

pinMode(pin4,OUTPUT);

}

void loop(){

//Inicia o sentido horário do Motor A

digitalWrite(pin1,HIGH);

digitalWrite(pin2,LOW);

delay(2000);

//Para o Motor A

digitalWrite(pin1,HIGH);

digitalWrite(pin2,HIGH);

delay(2000);

/Inicia o sentido antihorário do Motor A

digitalWrite(pin1,LOW);

digitalWrite(pin2,HIGH);

delay(2000);

//Para o Motor A

digitalWrite(pin1,HIGH);

digitalWrite(pin2,HIGH);

delay(2000);

//Inicia o sentido horário do Motor B

digitalWrite(pin3,HIGH);

digitalWrite(pin4,LOW);

delay(2000);

//Para o Motor B

digitalWrite(pin3,HIGH);

digitalWrite(pin4,HIGH);
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delay(2000);

//Inicia o sentido anti-horário do Motor B

digitalWrite(pin3,LOW);

digitalWrite(pin4,HIGH);

delay(2000);

//Para o Motor B

digitalWrite(pin3,HIGH);

digitalWrite(pin4,HIGH);

delay(2000);

}

No código aplicamos os  comandos para  os  motores,  assim como a  sua inversão de
rotação.
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