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SE VOCÊ CHEGOU 
ATÉ AQUI ESSE 
E-BOOK FOI FEITO
PRA VOCÊ !

Além de cuidarmos para termos os 

melhores Produtos em nossa loja, um 

dos nossos principais objetivos é ensinar. 

Para isso, produzimos posts, ebooks, 

infográficos e uma infinidade de materiais 

que são feitos para auxiliar em seus 

projetos . 

Esse Material foi desenvolvido para você  

criativo, que tem curiosidade  e vontade 

de dar vida a sua imaginação.

 

VAMOS 
COMEÇAR?
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1 - O QUE É ARDUINO?

Arduino é uma plataforma eletrônica 

de código aberto baseada em hardware 

e software fáceis de usar. Desta forma, 

qualquer pessoa poderá criar projetos 

interativos. O Arduino é capaz de sentir 

o ambiente a partir do recebimento de 

sinais de vários sensores, e interagir com 

elementos ao seu redor controlando 

iluminações, motores e outros atuadores. 

O Arduino funciona de forma muito 

semelhante a um computador; a partir 

da execução do código fonte elaborado 

por você, o Arduino poderá interagir com 

o ambiente a partir de suas portas de 

comunicação. As placas Arduino contam 

também com uma entrada para fonte de 

alimentação, um microcontrolador com 

memória RAM e memória Flash e conversor 

analógico-digital integrados. 

Aqui exemplificaremos a placa  Arduino 

UNO, que é a placa mais simples e didática 

da família Arduino, o  microcontrolador é o 

modelo ATmega328P. Dispõe de 14 pinos 

digitais de entrada / saída (de 6 que podem 

ser utilizados como saídas PWM), 6 entradas 

analógicas, um cristal de quartzo 16 MHz, a 

conexão USB, um plug P4 de alimentação, 

pinos para ICSP e um botão de reset.  

 Na placa contém tudo o que é necessário 

para o funcionamento do microcontrolador. 

Para utilizá-la basta conectá-la a um 

computador com um cabo USB ou ligá-la a 

uma fonte de energia como uma fonte de 

tomada ou uma bateria. Você pode mexer 

com o seu Arduino UNO sem medo de fazer 

algo errado, pois na pior das hipóteses, você 

ainda pode substituir o microcontrolador 

ATMega328P que possui soquete para fácil 

substituição e um preço relativamente 

baixo no mercado. 

SOFTWARE ARDUINO IDE 
O software Arduino IDE (Integrated 

Development Environment), é o ambiente 

onde criamos, compilamos e realizamos o 

upload do nosso código fonte. O software 

é gratuito e bastante simples de utilizar. 

Nesse e-book vamos aprender a utilizar as 

ferramentas, botões e funções listadas a 

seguir.
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Verificar: Verifica no código fonte 

digitado se o mesmo está correto, 

caso esteja 100% correto o código 

é compilado e caso encontre algum 

erro informa na caixa de diálogo. 

Descarregar: Executa todas as 

funções do botão verificar e caso 

o código esteja correto, realiza o 

upload do mesmo na placa Arduino. 

Abrir: Abre um programa salvo 

anteriormente. 

Salvar: Salva as alterações 
realizadas. Obs. Quando o código é 
compilado, as alterações são salvas 
automaticamente.

Novo: Abre um novo documento em 

branco.

1 2 3 4 5
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Monitor Serial:  Ferramenta para ler e 

enviar dados para sua placa Arduino. 

Ambiente de programação: Área 

para criação e escrita do código fonte. 

Hardware configurado Este campo 

mostra qual placa Arduino você vai 

utilizar. 

 

Caixa de diálogo: Área onde são 

exibidas mensagens sobre o código 

fonte. como por exemplo se o mesmo 

possui erros, onde encontram-se os 

erros, se o código foi compilado, o 

tamanho do programa em KB, etc.

9

8

7

6
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2 – Instalando o Software Arduino 

IDE 
 

 O software Arduino IDE pode ser instalado através 

do arquivo executável “.exe” ou através da pasta 

de arquivos para usuários sem permissão de 

administrador. Vamos abordar aqui os dois métodos 

e assim você poderá então optar pelo que melhor 

te atender. 

 

2.1 - Instalação através do arquivo 

.exe 
 

Passo 1 - Para instalação através do Instalador 

“.exe” primeiramente você deve realizar o download 

do arquivo de instalação selecionando a opção 

“Windows Installer” na página https://www.

arduino.cc/en/Main/Software e salvando em uma 

pasta de sua preferência; 

Passo 2: Já com o arquivo salvo em sua pasta, execute-o, 
depois clique no botão executar; 

Passo 3 - Clique no botão “I Agree” na parte inferior 
direita da janela para aceitar os termos da licença de 
utilização do software; 
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Passo 5 - Clique no botão” Install”; 

Passo 4 - Certifique que todas as opções estão selecionadas 
e clique em “Next”;

Passo 6 - Aguarde, e ao final do processo de instalação 
abrirá a janela a seguir, selecione  a opção “Sempre confiar 
em software da “Arduino LLC” e clique no botão “Instalar

Passo 7 - Aguarde, alguns segundos até que o botão “Close” 
apareça e clique nele.

Pronto, o software está instalado



9

2.2 - Instalação através da pasta de 

arquivos. 

 
Passo 1 - Para instalação através da pasta de arquivos, 

você deve realizar o download da pasta de  arquivos 

de instalação selecionando a opção “Windows ZIP file 
for non admin install” na página https://www.arduino.

cc/en/Main/Software e salvando em uma pasta de sua 

preferência; 

Pronto, o software está instalado, para iniciar o 
programa, basta executar o arquivo arduino.exe. 

2.3 - Instalação do Driver Arduino

 
O hardware Arduino é Plug & Play, o que significa que 

ao ser conectado à uma porta USB de seu computador o 

mesmo será automaticamente reconhecido e instalado. 

Após instalado ele aparecerá pra você com uma porta COM. 

Como no exemplo a seguir que foi reconhecido instalado 

como Arduino Uno (COM8).
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Após a instalação, o número da porta COM que aparecerá 

em seu computador não necessariamente será 8 como no 

exemplo acima. Este número vai mudar de acordo com 

cada computador.   E agora para que seus códigos sejam 

transferidos corretamente é necessário selecionar sua 

placa Arduino no menu Tools> Board conforme exemplo 

a seguir: 

Agora selecione a porta em que está sua placa Arduino 

no software de programação. Para isso clique em Tools> 
Serial Port> COMx conforme exemplo a seguir: 
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3 - Conhecendo 

sua placa 

Arduino UNO 

Sua placa Arduino 

UNO é composta 

basicamente pelas 

partes a seguir: 
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A imagem a seguir mostra a função de cada pino da placa 

Arduino individualmente se é entrada ou saída. Você deve 

consulta-la sempre que tiver dúvida sobre algum pino, se o 

mesmo é entrada ou saída e qual valor de tensão máxima 

e mínima este pino suporta. 

Como podemos ver, em nossa placa Arduino existem dois 

tipos de pinos, pinos digitais e pinos analógicos, veja a 

seguir as diferenças entre eles. 
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3.1 - Pinos Digitais

Pinos digitais são muito mais fáceis de 

entender pois possuem apenas  dois 

estados, ON ou OFF. Em termos de 

Arduino, um estado ON é conhecido 

como HIGH (5V) e do estado OFF é 

conhecido como LOW (0V). 

É importante fixar em sua mente que 

um pino digital pode ter dois estados: 

 HIGH = ON –  Possui 5V presente no 

pino; 

 LOW = OFF – Possui 0V presente no 

pino ou não possui tensão alguma;  

Os pinos digitais do Arduino podem ser 

configurados como entradas ou saídas. 

Vamos explorar o funcionamento dos 

pinos em ambos os modos. Neste tópico 

estamos abordando os pinos digitais, 

mas é importante ter em mente que 

todos os pinos analógicos da nossa 

placa Arduino, podem ser configurados 

e utilizados, exatamente da mesma 

maneira que os pinos digitais.  

Pinos digitais são por padrão 

configurados como entradas, por isso 

eles não precisam ser explicitamente 

declarados como entradas com a função 

pinMode () quando você quiser usá-los 

como entradas. Pinos configurados 

como entradas são colocados em 

estado de alta impedância.   Pinos 

configurados como saída com a função 

pinMode () são colocados em estado de 

baixa impedância.   Isto significa   que 

eles podem fornecer uma quantidade 

substancial de corrente para outros 

circuitos. Os pinos digitais podem 

fornecer até 40 mA (miliamperes) de 

corrente para outros dispositivos / 

circuitos. Esta corrente é o suficiente para 

acender um LED, ou ler vários sensores 

por exemplo, mas não o suficiente atual 

para ligar relés, solenóides ou motores. 

!
                                     
Curtos-circuitos nos pinos do Arduino, 

ou a tentativa de ligar dispositivos de 

alta corrente como relés, solenóides ou 

motores, pode danificar os transistores 

internos   do pino, ou danificar o chip 

ATmega inteiro. Muitas vezes, isso 

irá resultar em um pino “morto” no 

microcontrolador mas o chip restante 

continuará a funcionar adequadamente. 

Por esta razão, é uma boa ideia sempre 

utilizar resistores de 470Ω a 1k para 

conectar pinos de saída a outros 

dispositivos. 

  Cuidado 
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3.2 - Pinos Analógicos

Um pino analógico pode assumir 

qualquer número de valores, ao 

contrário do sinal digital, que como 

vimos há pouco tem apenas dois valores 

(LOW=0V e HIGH=5V). Para medir o valor 

de sinais analógicos, o Arduino utiliza de 

um conversor analógico-digital (ADC) 

interno. O ADC transforma a tensão 

analógica num valor digital. A função 

que você usa para obter o valor de um 

sinal analógico é analogRead (). Esta 

função converte o valor da tensão num 

pino de entrada analógica e te fornece 

um valor de 0 a 1023, proporcional ao 

valor de referência. A referência é 5V 

na maioria dos Arduinos, 7V no Arduino 

Mini e Nano, e 15V em Arduino mega. 

Para usar esta função basta inserir o 

número do pino utilizado dentro dos 

parênteses assim analogRead (nº do 

pino). 

 Apenas a título de informação, o 

Arduino não possui um conversor de 

digital para analógico (DAC), mas ele 

pode modular por largura de pulso 

(PWM) um sinal digital para alcançar 

algumas das funções de uma saída 

analógica. A função utilizada para emitir 

um sinal PWM é analogWrite (pino, 

valor). Pino é o número do pino usado 

como saída PWM e valor é um número 

proporcional ao ciclo de trabalho do 

sinal. Quando o valor = 0, o sinal é sempre 

desligado. Quando o valor = 255, o sinal 

é sempre ligado. Na maioria das placas 

Arduino, a função PWM está disponível 

nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. A frequência 

do sinal PWM na maioria dos pinos é de 

aproximadamente 490 Hz. Nas placas 

Uno e similares, pinos 5 e 6 têm uma 

frequência de aproximadamente 980 

Hz. Pinos 3 e 11 no Leonardo também 

executar em 980 Hz. 
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3.3 - Como Alimentar sua Placa Arduino

O Arduino pode ser alimentado de três maneiras, diretamente 

pela porta USB, através do conector P4 e através dos pinos Vin 

e GND.   Para alimentar através da porta USB basta utilizar um 

cabo USB padrão e conectá-lo em sua placa e numa porta USB 

de um PC ou laptop. Esta maneira é mais utilizada durante a 

fase de criação do código fonte pois é mais prático já que a 

placa deve estar conectada ao PC para descarregar os seus 

sketches. 

 

As outras duas maneiras são mais utilizadas quando o projeto 

já está finalizado ou caso necessite de alguma mobilidade 

como o caso de robôs ou projetos portáteis. Tanto através do 

conector P4 como através dos pinos Vin e GND a tensão de 

alimentação deve estar entre 7 e 12V.  Para alimentar através 

do conector P4 você pode utilizar uma bateria 9V, case para 6 

pilhas de 1,5V, uma fonte de tomada 9V, enfim, qualquer fonte 

de energia CC que possua tensão entre 7 e 12V. 

Caso você alimente a placa com menos de 7V, no entanto, o 

pino de 5V pode fornecer menos do que cinco volts e a placa 

pode apresentar funcionamento instável. E caso você utilize 

de mais do que 12 V, o regulador de tensão pode superaquecer 

e danificar a placa. “Lembre-se o valor seguro e recomendado 

é de 7 a 12 volts”.
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4 - Materiais 

essenciais para 

primeiros projetos 

4.1 - Resistor

Este componente serve para limitar a 

corrente elétrica que passa pelo circuito. A 

quantidade de corrente limitada depende do 

valor de resistência do resistor. Você pode 

pensar em um resistor como um cano de água 

muito mais fino do que o cano conectado a 

ele. Conforme a água (ou a corrente elétrica) 

entra no resistor, o cano se torna mais fino e 

o volume da água (corrente) saindo na  outra 

ponta é, dessa forma, reduzido. Você utiliza 

resistores para diminuir a voltagem ou a 

corrente para outros dispositivos.  O valor 

da resistência de um resistor é apresentado 

por faixas coloridas conhecidas como código 

de cores de resistores. Cada faixa de cor 

representa um algarismo. Veja a seguir a 

tabela de código de cores usada para a leitura 

destes resistores. 

Nesse material  existem três valores de 

resistores diferentes, 220Ω, 300 Ω e 10KΩ, 

que poderão ser padrão ou de precisão, tente 

identificar qual é qual através da leitura do 

código de cores. Em nossas experiências vamos 

utilizar diferentes valores de resistores e é 

importante que você saiba como identifica-los.  
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4.2 - Led

Este componente também é 

conhecido como diodo emissor 

de luz. Ele funciona igual a uma 

pequena lâmpada que emite luz 

quando uma corrente elétrica 

flui através de seus terminais. A 

intensidade do feixe de luz depende da quantidade 

de corrente que circula través de seus terminais. 

Este componente possui polaridade, isso significa 

que ele possui um terminal positivo e um terminal 

negativo, a inversão destes polos pode ocasionar a 

queima do seu componente, porftanto fique atendo 

à polaridade antes de ligá-lo. O terminal maior é o 

positivo e é chamado Anodo e o terminal menor é o 

negativo chamado de Catodo, portanto a corrente 

deve circular do terminal maior para o menor.   

Para funcionar um LED precisa ter sobre ele 2V e 

20mA. Como vamos liga-lo sempre a um pino de 

nossa placa Arduino que possui 5V, devemos fazer um 

divisor de tensão com um resistor. Abordaremos este 

assunto mais detalhadamente em nosso primeiro 

experimento.

4.3 - Led RGB
O LED RGB é a junção de três Leds em um só, 

ele é formado por um vermelho (R de red), 

um verde (G de green) e um azul (B de blue). 

Associando as cores dos três Leds é possível se 

obter um verdadeiro show de luzes utilizando 

apenas um led.    Veja a seguir as possibilidades 

de cores que podem ser obtidas.

4.4 -  Buzzer 

O Buzzer é um emissor de som que se  

assemelha a uma campainha. Quando uma 

corrente circula através de seus terminais ele 

emitem um som de intensidade proporcional à 

corrente elétrica.
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4.5 -    Protoboard 

O protoboard é uma placa para montagem de seus 

circuitos eletrônicos. Ele possui diversos furos para 

inserção de componentes e estes furos por sua vez 

estão interligados de forma a facilitar as conexões 

entre os componentes. Os furos das barras das 

extremidades identificados pelas linhas azul e vermelha 

estão interligados na horizontal e os furos da parte 

central estão interligados na horizontal conforme 

esquema a seguir onde cada fio indica a ligação interna 

correspondente.
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5 -    A linguagem de programação

Para programar o Arduino, utilizamos uma linguagem 

de programação baseada em C e C++ e geralmente o 

código segue a sequência a seguir: 

 - Funções principais;  

- Variáveis;  

- Operadores booleanos, de comparação e aritméticos;  

- Estrutura de controle;                

- Funções digitais e analógicas. 

5.1 -   Sintaxe

Cada uma dessas partes do código fonte, são 

compostas por comandos escritos que possuem uma 

maneira correta de serem escritos, a isso damos o 

nome de sintaxe. E para que você entenda a sintaxe 

é importante você conhecer a função dos elementos 

que compões essa sintaxe. 

Neste material vamos abordar as principais funções e 

necessárias para que você explore todo o seu material 

didático.

5.1.1 -   Chaves {}
As chaves definem o início e o fim de um bloco de função 

ou bloco de declaração como por exemplo a função void 

loop(), ou as declarações for e if. 

Uma chave aberta deve sempre ser seguida de uma chave 

fechada. Chaves abertas que não são fechadas podem 

acarretar erros ocultos e impenetráveis no compilador 

que às vezes podem ser difíceis de encontrar.  O ambiente 

de programação do Arduino possui uma funcionalidade 

que verifica se as chaves abertas foram fechadas 

corretamente.

void setup()
{
     pinMode(pino, OUTPUT);  //Configura um pino como saída

      }
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5.1.2 -   Ponto e Virgula ;

O ponto e vírgula deve  ser usado para finalizar uma 

declaração e separar elementos do programa.  

 
5.1.4 -    Linhas de Comentários // ; 

Linhas únicas de comentários começam com // e terminam ao 

final dessa mesma linha. Linhas de comentários também são 

ignoradas pelo programa e não ocupam espaço na memória. 

Linhas de comentários são comumente utilizadas após uma 

instrução válida para fornecer mais informações sobre o que 

aquela instrução faz ou servir de lembrete futuro. 

 

5.1.3 -   Blocos de Comentários /* ... */ ; 

Blocos de comentários ou comentários multilinhas, são áreas 

de texto ignoradas pelo programa, e são usadas para descrever 

partes do código ou comentários que possam auxiliar outras 

pessoas a entender o código. Eles começam com /* e terminam 

com */ e podem ter múltiplas linhas.

Como os comentários são ignorados pelo programa e não 

utilizam nenhum espaço na memória, eles podem ser utilizados 

a vontade.

 

IMPORTANTE
Esquecer de finalizar uma linha com o 

ponto e vírgula vai resultar em um erro no 

compilador. O texto do erro pode ou não ser 

obvio e falar que falta um ponto e vírgula. 

Caso você tenha um erro impenetrável 

ou sem lógica no compilador, uma das 

primeiras coisas que você deve desconfiar 

é que falta um ponto e vírgula próximo de 

onde o compilador informar o erro.

!
    /* este é um bloco de comentário
      não esqueça de fechar o comentário */

int x=13;   //Declara variável X como o inteiro 13

    // este é uma linha de comentário
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5.2 -   Funções Principais

As funções principais são as que compõem a estrutura da 

linguagem de programação Arduino. São duas as funções 

principais, setup() e loop(). 

5.2.1 -  Função setup()

A função setup () é executada quando um esboço começa. 

A função setup() será executada apenas uma vez  após 

cada energização ou reset da placa Arduino  e ela é usada 

para inicializar variáveis, configurar pinos, começar a usar 

bibliotecas, etc.. 

5.2.2 -   Função loop() 

A função loop() faz exatamente o que seu nome sugere, 

ela fica em loop constantemente, permitindo que o seu 

programa execute tarefas continuamente. É nessa parte 

que inserimos o conteúdo ativo (ligar e desligar pinos, ler 

sensores e valores externos e tomar decisões) de nosso 

programa. 

void setup()
{
instruções;

                       }

void loop()
{

digitalWrite(pino, HIGH); //Liga um pino
delay(1000);              //Aguarda 1 segundo
digitalWrite(pino, LOW);  //Desliga um pino
delay(1000);             //Aguarda 1 segundo

}
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5.3 -   Funções 

Uma função é um bloco de código que possui um nome e um 

bloco de declarações que são executadas quando a função 

é chamada. As funções “void setup()”e “void loop()” já foram 

explicadas acima e demais funções embutidas serão explicadas 

futuramente.  

Funções personalizadas podem ser criadas para executar 

tarefas repetitivas e manter o código organizado. Funções são 

declaradas primeiramente declarando-se o tipo de função. Este 

é o tipo de valor que deve ser retornado pela função como por 

exemplo “int” para um tipo de função inteira. Caso a função não 

deva retornar nenhum valor o tipo de função deve ser “void”. 

Após o tipo, declare o nome dado à função e em parênteses 

qualquer parâmetro que deva ser passado para a função. 

 

 A seguinte função inteira delayVal() é usada para criar uma 

contagem de tempo ou um atraso em um programa através da 

leitura de um potenciômetro. Ela primeiro declara uma variável 

local “v”, atribui a v o valor lido no potenciômetro que pode 

variar de 0 a 1023, então divide o valor por 4 para um resultado 

final entre 0 e 255, e finalmente retorna o resultado para o 

programa principal.

tipo nomeDaFunção(parâmetros)
{

     instruções;

                }
 

int delayVal()
{

int v;                 //cria uma variável temporária”v”
V = analogRead(pot);  //Lê o valor do potenciômetro

v = V / 4;         //divide o valor por 4
return v;         //retorna o resultado

}
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int variavelEntrada = 0;         //Declara uma variável

        //atribui o valor 0 a ela

variavelEntrada = analogRead(2); //escreve nessa variável o  
        //valor da entrada analógica 2

6 -   Variáveis 

Uma variável é uma maneira de dar nome e armazenar um 

valor numérico para ser usado posteriormente no programa. 

Como o próprio nome sugere, variáveis são números que 

podem ser constantemente modificados, o oposto das 

constantes que seus valores nunca mudam. Uma variável 

precisa ser declarada e opcionalmente atribuída a ela um 

valor para ser armazenado. O código a seguir declara uma 

variável chamada variavelEntrada e atribui a ela o valor 

obtido na entrada analógica 2: 

- variavelEntrada é a variável em si. A primeira linha declara 

que nela vai conter uma int (valor inteiro). A segunda linha 

escreve na variável o valor obtido na entrada analógica 

2. Desta forma o valor da entrada analógica dois fica 

armazenado e acessível em outro lugar do programa.

Uma  vez que um valor foi   atribuído a uma variável, ou 

reescrito, você pode testar este valor para ver se ele atende a 

alguma condição, ou você pode usar esse valor diretamente. 

Como exemplo para ilustrar três operações úteis com 
variáveis, o código a seguir testa se a “variavelEntrada” 
é menor que 100, se for verdade atribui o valor 100 a 
“variavelEntrada”, e então estabelece um delay baseado na 
“variávelEntrada” que agora é 100:

Importante: 
Variáveis devem receber nomes descritivos, para 
tornar o código mais fácil de ser lido e interpretado. 
Nomes de variáveis como “tiltSensor” ou “pushButton”, 
ajudam o programador e outras pessoas a ler o código 
e entender o que a variável representa. Já variáveis 
com nomes  como “var” ou “valor”, não ajudam muito 
a entender o código. Uma variável pode usar qualquer 
palavra como nome desde que não seja nenhuma da 
palavras chave da linguagem Arduino.

!

if (variavelEntrada < 100) //Testa se a variável é menor que 100 

  {

 variavelEntrada = 100; //Se verdadeiro, atribui o valor 100

  }

delay(variavelEntrada);  //Usa a variável como delay
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6.1 -   Declaração de variáveis  

Todas as variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas. 

Declarar uma variável significa definir seu tipo (qual tipo de 

valor será armazenado nela), como int, long, float, etc., dar um 

nome, e opcionalmente atribuir um valor inicial. Isso só precisa 

ser feito uma vez em um programa, mas o valor da variável pode 

ser modificado a qualquer momento utilizando aritmética e 

várias outras atribuições.  

O exemplo a seguir declara que “variavelEntrada” é uma int, 

ou typo inteira, que que seu valor inicial é igual a zero. Isto é 

chamado de atribuição simples. 

 

  

 Uma variável pode ser declarada em diversos pontos ao longo 

do programa e onde essa declaração estiver determina quais 

partes do programa podem usar a variável. 

 6.2 -    Escopo de Variáveis   

Uma variável pode ser declarada no início do programa antes 

da função void setup(), localmente dentro de funções, e às 

vezes em declarações como por exemplo em um loop “for”. 

Onde a variável é declarada determina o escopo da variável 

ou a capacidade de certas partes do programa acessar e usar a 

variável. 

Uma variável global é uma que pode ser vista e utilizada por 

todas as funções e declarações em um programa. Esta variável é 

declarada no início do programa, antes da função void setup().  

Já uma variável local é uma que é definida dentro de uma 

função ou como parte de um loop for. Ela só é visível e só pode 

ser usada dentro da função na qual ela foi declarada. Portanto 

é possível se ter duas ou mais variáveis com o mesmo nome 

em diferentes partes de um mesmo programa que contenham 

valores diferentes. Garantindo que somente uma função tem 

acesso à suas próprias variáveis simplifica o programa e reduz a 

possibilidade de erros de programação.  

O exemplo a seguir mostra como declarar alguns tipos diferentes 

de variáveis e demonstra a visibilidade de cada variável:

 

int variavelEntrada = 0;

int valor;       // “variável” valor é visível
                // a todas as funções
{
               // não necessário usar o setup
void loop() 
{
for (int i=0; i<20;)  //”i” só é visível 
{                     // dentro do loop for
  i++;
float f;                    // “f” só é visível
}                          // dentro do loop()
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6.3 - Tipos de Variáveis   

Ao declarar uma variável devemos informar o tipo de variável. Isso 

significa informar que tipo de dados serão armazenados nessa 

variável. Para cada tipo de dado existe uma variável específica 

para armazená-lo. Isso existe para que possamos otimizar nosso 

código fonte e utilização do microcontrolador  já que maiores 

valores ou dados mais complexos como valores negativos, ou 

valores decimais além de ocuparem maior espaço de memória para 

armazená-los, consomem mais ciclos de processamento. Dessa 

forma, se temos um valor pequeno ou simples utilizamos uma 

variável que consuma menos de nosso microcontrolador fazendo 

com que nosso programa apresente um melhor desempenho. 

 

6.3.1 - Byte

Um byte armazena um número de 8 bits sem sinal, de 0 a 255. Ou 

seja uma variável do tipo byte só pode armazenar valores de 0 até 

255.  

6.3.2 - Int  

Inteiro é o tipo de dado primário para o armazenamento 

de números. No Arduino Uno (e outras placas baseadas em 

ATMega), um int armazena um valor de 16 bits (2 bytes) ou 

de  -32768 a 32767. Ou seja, uma variável do tipo int pode 

armazenar valores de -32768 à 32767.  

6.3.3 - unsigned int    

Unsigned ints (inteiros sem sinal) são os mesmos que ints 

em que armazenam um valor de 2 bytes ou 16 bits, só que 

ao invez de armazenar números negativos no entanto, eles 

armazenam apenas valores positivos, de 0 a 65.535.  

byte valor = 0;

int valor = 0;

unsigned int valor = 0;
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6.3.4 - char   

Um tipo de dado que ocupa 1 byte de memória e armazena 

o valor de um caractere ASCII. Caracteres literais são escritos 

entre aspas. 

Um tipo de dados que ocupa 1 byte de memória que armazena 

um valor de caractere. Literais de caracteres são escritos 

em aspas simples, como este: ‘A’ (para caracteres múltiplos - 

sequências de caracteres - use aspas: “ABC”). 

No entanto, os caracteres são armazenados como números. 

Você pode ver a codificação específica na tabela ASCII. Isso 

significa que é possível fazer aritmética em caracteres, nos 

quais o valor ASCII do caractere é usado (por exemplo, ‘A’ + 1 

tem o valor 66, já que o valor ASCII da letra maiúscula A é 65).  

  

6.3.5 - word   

Uma variável do tipo word armazena dados de 16 bits ou dois 

bytes sem sinal.  

6.3.6 - long   

As variáveis do tipo long são variáveis de tamanho estendidas 

para armazenamento de valores de 16 bits com sinal, ou seja de  

-2.147.483.648 a 2.147.483.647. 

6.3.7 - unsigned long 

As variáveis do tipo unsigned long (long sem sinal) são variáveis 

de tamanho estendidas para armazenamento de números de 32 

bits sem sinal, ou seja de 0 a 4.294.967.295.  

 char meuChar = ‘A’;

 char meuChar = 65;

Os dois são equivalentes

word valor = 10000;

long velocidadeDaLuz = 186000

unsigned long velocidadeDaLuz = 5000000;
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6.3.8 - float    

Variáveis no tipo float são utilizadas para armazenar números 

de ponto flutuante, um número que tem um ponto decimal. 

Números de ponto flutuante são freqüentemente usados para 

aproximar valores analógicos e contínuos porque eles têm 

maior resolução do que números inteiros. Os números de ponto 

flutuante podem ser tão grandes que são armazenados como 32 

bits (4 bytes) de informações. 

A matemática de ponto flutuante também é muito mais lenta 

do que a matemática de número inteiro na execução de cálculos 

como explicado no início deste capítulo, portanto, deve ser 

evitada se, por exemplo, um loop tiver que ser executado 

na velocidade máxima para uma função cronológica crítica. 

Programadores muitas vezes vão para convertem cálculos de 

ponto flutuante para inteiros para aumentar a velocidade de 

execução do programa.  

Ao realizar cálculos matemáticos com variáveis float, você 

precisará adicionar um ponto decimal, caso contrário ele será 

tratado como um int.  

   

 

Importante:  Quando o valor de uma 

variável exceder sua capacidade máxima 

ocorre o estouro dessa variável, ou seja, ela 

retorna ao seu valor mínimo. Por exemplo, 

no caso de uma variável do tipo byte que está 

com valor igual a 255, se a incrementarmos 

em 1 o seu valor será 0. Já no caso de uma 

variável do tipo int com valor igual a 32767, 

se a incrementarmos em 1, o seu valor será 

-32768. 

 

!

float offset = 1.145;
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7 - Operadores de comparação   

Comparações de uma variável ou constante com outras são 

bastante usadas em declarações do tipo “if” para testar se 

uma condição específica é verdadeira. 

8 - Operadores lógicos    

Operadores lógicos são usualmente a maneira de comparar 

duas expressões e retornar um TRUE (verdadeiro) ou FALSE 

(falso), dependendo do operador. Existem três operadores 

lógicos, AND (E), OR (OU) e NOT (NÃO), que são bastante 

usados em declarações: 

 

Lógica AND (E):

Lógica OR (OU):

Lógica NOT (NÃO):

   if (!x > 0)   //Verdadeiro somente se a comparação

    // for falsa

   if (x > 0 || y > 0)    //Verdadeiro se qualquer uma das comparações

       // for verdadeira

   if (x > 0 && X < 5)    //Verdadeiro somente se ambas as comparações

       // forem verdadeiras

x == y                                             // Compara se x é igual a y
x != y              // Compara se x é diferente de y
x  < y             // Compara se x é menor que y
x  > y            // Compara se x é maior que y
x <= y           // Compara se x é menor ou igual a y
x >= y          // Compara se x é maior ou igual a y
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9 - Constantes

A linguagem Arduino possui alguns valores pré-definidos, que 

são chamados de constantes. Eles são usados para tornar os 

programas fáceis de ler. Cosntantes são classificadas em grupos. 

9.1 - True/False

Estas são constantes que definem níveis lógicos. FALSE 

é facilmente definido como 0 (zero) enquanto TRUE é 

frequentemente definido como1, mas também pode ser 

qualquer valor diferente de zero. Desta forma, -1, 2 e -200 são 

todos definidos como TRUE. 

9.2 - HIGH / LOW

Estas são constantes definem níveis lógicos de pinos como 

HIGH (1) ou LOW (0) e são usados ao escrever ou ler os pinos 

digitais. HIGH é definido como nível lógico 1 ou LIGADO ou 5V 

enquanto LOW é definido como nível lógico 0 ou DESLIGADO 

ou 0 volts.

9.3 - Input / Output

Estas são constantes são usadas com a função pinMode() 

para definir o modo de operação de um pino digital como 

entrada (INPUT) ou saída (OUTPUT). 

10 - Estruturas de controle 

Uma estrutura de controle é um bloco de função que 

analisa variáveis e toma uma decisão com base nos 

parâmetros dados.

10.1 - If 

Declarações if testam se uma certa condição foi 

atendida, tal como uma valor analógico estar acima de 

um certo número, e executa qualquer declaração dentro 

das chaves se a declaração for verdadeira (true). Se for 

falsa, o programa pula essa declaração. O formato para 

um teste if é: 

  if (b == true);    // Se b for verdadeiro
{
doSomething;        // faça algo
}

digitalWrite(13, HIGH);

pinMode(13, OUTPUT);
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10.2 - If... else

If... else permite se tomar decisões. Por exemplo, se você quer 

verificar o estado de uma entrada digital e fazer uma coisa caso 

ela esteja em HIGH e outra coisa caso esteja em LOW, você deve 

escrever o seguinte código: 

‘Else’ pode ainda vir antes de um if, de modo que múltiplos 

testes exclusivos possam ser executados ao mesmo tempo. 

Desta forma cada verificação irá prosseguir para a próxima 

até que uma delas seja verdadeira. Quando uma verificação 

é verdadeira, o bloco de código associado (que está entre as 

chaves logo abaixo) é executado, e o programa, em seguida, 

pula para a linha após o fechamento de chaves executado. 

Se nenhum teste for verdadeiro e existir um bloco else , o 

bloco else é executado.  

Observe que um bloco else if pode ser usado com ou sem 

um bloco de terminação else e viceversa. Um número 

ilimitado de ‘else if’ é permitido.

O exemplo anterior compara “algumaVariavel” com “valor” , que 

pode ser uma variável ou constante. Se a comparação ou condição 

em parênteses for verdadeira, as declarações dentro das chaves 

são executadas. Se não, o programa pula e continua após as chaves.

IMPORTANTE
Cuidado para não utilizar acidentalmente “=”, como 

por exemplo “if (x=10), pois enquanto tecnicamente 

válido, define a variável x com o valor de 10 e o 

resultado desta operação é sempre verdadeiro (true). 

Ao invés disso use “==”, como por exemplo “if (x==10)”, 

que testa apenas se x é ou não igual a 10. Pense em ‘=’ 

como “igual” e ‘==’ como sendo “é igual a”. 

!

if (pino == HIGH);   // Se o pino digital estiver em 
HIGH
{
executeCoisaA;      // Executa função A
}
else                // Caso contrário
{
executeCoisaB;      // Executa função B
}
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IMPORTANTE
Uma declaração if simplesmente testa se 

a condição entre parênteses é verdadeira 

ou falsa. Esta condição pode ser qualquer 

de declaração válida em linguagem C, 

como no primeiro exemplo if (pino == 

HIGH) que a declaração if apenas verifica 

se de fato a entrada digital está em nível 

lógico HIGH ou com 5V.

!
11 – Funções para pinos digitais 

Estas funções são basicamente as funções que nos permite 

ligar ou desligar um pino de saída digital e ler o estado de 

um pino de entrada digital. 

 São elas: 

 - pinMode() 

 - digitalWrite() 

 - digitalRead() 

11.1 –  pinMode() 

O comando pinMode() serve para informar para nosso 

microcontrolador qual a função de um determinado pino da 

placa Arduino, se o mesmo irá operar com uma entrada ou 

como uma saída. O comando pinMode() deve ser usado da 

seguinte maneira: 

Exemplos:  pinMode (13, OUTPUT);  //Configura pino 13 

como saída         

pinMode (13, INPUT);   //Configura pino 13 como entrada

11.2 –  digitalWrite() 

O comando digitalWrite() serve para ligar ou desligar um pino 

digital da nossa placa Arduino. O comando digitalWrite() deve 

ser usado da seguinte maneira: 

Exemplo: digitalWrite(13, HIGH);  //Liga o pino 13      

digitalWrite(13, LOW);  //Desliga o pino 13

if (valor < 500);         // Se valor for menor que 500
{
executeCoisaA;           // Executa função A
}
else if (valor >= 1000);   // Se valor for maior ou igual a 1000
{
executeCoisaB;            // Executa função B
}
else                     // Caso contrário
{
executeCoisaC;           // Executa função C
}
 

pinMode (número do pino, função do pino);

digitalWrite (pino, tarefa);
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11.3 – digitalRead()  

O comando digitalRead() serve para ler o estado de um pino 

digital da nossa placa Arduino. Através dessa leitura podemos 

ler dois estados HIGH (+5V) ou LOW (0V). 

Exemplo:      valor = digitalRead(13); //lê o valor do pino 13 e 

armazena         //na variável ‘valor’       

Veja a seguir um exemplo de aplicação das três funções para 

pinos digitais. Neste exemplo temos um botão ligado a uma 

entrada digital e um led ligado a uma saída digital. Então o 

programa faz a leitura do estado da entrada digital e o estado 

lido é enviado para a saída digital, dessa forma, se o botão for 

pressionado o led acende e se o botão for liberado o led se 

apaga. Vejamos: 

12 –  Funções para pinos analógicos 

Estas funções como as dos pinos digitais servem para 

controle de pinos analógicos, ler o valor de um pino analógico 

e escrever valores analógicos nas saídas PWM. 

 São elas: 

 - analogRead() 

 - analoglWrite()  

 - digitalRead() 

12.1 –   analogRead()  

O comando analoglRead() serve para ler o valor de tensão 

de uma entrada analógica da placa Arduino. A placa Arduino 

possui um conversor analógico para digital de 10 bits. Isto 

significa que mapeará tensões de entrada entre 0 e 5 volts 

em valores inteiros entre 0 e 1023. Isso produz uma resolução 

entre leituras de: 5 volts / 1024 unidades ou .0049 volts (4,9 

mV) por unidade.   

Para facilitar basta ter em mente que 5V é lido como 1023 e 

0V é lido como 0 e desta forma proporcionalmente os valores 

entre 0 e 5V, como por exemplo 2,5V que será lido como 511 

e assim sucessivamente.  - digitalRead()  Demora cerca de 

100 microssegundos

variavel = digitalRead (pino);

int pinoLed = 13;        // dá o nome pinoLed ao pino digital 13
int pinoBotao = 7;      // dá o nome pinoBotao ao pino digital 7

int estado = 0;        // Cria a variável estado de valor inicial 0

void setup()

{

  pinMode(pinoLed, OUTPUT);      // configura pino 13 como saída

  pinMode(pinoBotao, INPUT);     // configura pino 7 como entrada

}

void loop()

{

  estado = digitalRead(pinoBotao);  // lê o estado do pino 13 e armazena na 

                                   // variável estado 

digitalWrite(pinoLed, estado);    // envia para o pino 13 o mesmo estado 

                                 // lido no pino 7

}
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(0,0001 s) para ler uma entrada analógica, então a taxa de 

leitura máxima é cerca de 10.000 vezes por segundo. 

  

Exemplo:      valor = analogRead(A0);  //lê o valor do pino A0 

e armazena         //na variável ‘valor’

12.2 –  analogWrite()  

Escreve um valor analógico (onda PWM) em uma saída PWM 

da placa Arduino. Pode ser usado para acender um LED em 

variações de luminosidade ou conduzir um motor a várias 

velocidades. Depois de executar um comando analogWrite 

(), o pino irá gerar uma onda quadrada constante do ciclo 

de trabalho especificado e permanecerá até que receba um 

comando diferente no mesmo pino. A freqüência do sinal PWM  

é de aproximadamente 490 Hz. No Arduino Uno e semelhantes, 

os pinos 5 e 6 têm uma frequência de aproximadamente 980 

Hz. Os pinos 3 e 11 no Leonardo também funcionam a 980 Hz. 

 Na maioria das placas Arduino (aquelas com o ATmega168 ou 

o ATmega328), esta função funciona nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 

11. No Arduino Mega, funciona nos pinos 2 ao 13 e 44 ao 46. 

Os Arduino mais antigos que utilizam o ATmega8 só suportam 

analogWrite () nos pinos 9, 10 e 11. 

 O Arduino Due suporta analogWrite () nos pinos 2 a 13, mais 

pinos DAC0 e DAC1. Diferentemente dos pinos PWM, DAC0 e 

DAC1 são conversores Digital para Analógico e atuam como 

verdadeiras saídas analógicas. 

 De forma bastante similar ao comando analogRead() que 

possui resolução de 10 bits como  vimos anteriormente, o 

comando analogWrite() possui uma resolução de 8 bits, ou 

seja, devemos enviar valores entre 0 e 255 para a saída PWM, 

onde 255 corresponde a 5V, 0 a 0V e demais valores de 0 a 

5V proporcionalmente de 0 a 255. Como por exemplo para 

escrever 2,5V em uma saída PWM devemos enviar o valor 

127 no comando analogWrite(). 

 

 Exemplo: analogWrite(9, 127); // envia o valor de 2,5V para o 

pino 9

analogWrite (pino, valor entre 0 e 255);
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 13.1 –  tone()

Gera uma onda quadrada da freqüência especificada (e 

50% de ciclo de trabalho) em um pino. Uma duração pode 

ser especificada, caso contrário, a onda continua até que 

um comando noTone () seja executado. O pino pode ser 

conectado a um buzzer, capsula piezoelétrica ou outro alto-

falante para tocar tons.  

Somente um tom pode ser gerado de cada vez. Se um tom 

já estiver tocando em um pino diferente, o comando tone() 

não terá efeito. Se o tom estiver tocando no mesmo pino, a 

chamada ajustará sua frequência para a frequência solicitada. 

Isso significa que se você quiser jogar diferentes tons em 

vários pinos, você precisa executar noTone() em um pino 

antes de executar tone() no próximo pino. 

 

 

 Veja a seguir um exemplo de aplicação das duas funções para 

pinos analógicos. Neste exemplo temos um potenciômetro 

conectado a uma entrada analógica e um led conectado a 

uma saída PWM. O programa então realiza a leitura do valor 

da entrada analógica (ajustado pelo potenciômetro) e envia 

o mesmo valor proporcional para a saída PWM (led). Dessa 

forma o potenciômetro controla a luminosidade do led do 

mínimo ao máximo. Vejamos: 

13 –  Funções avançadas 

Das funções avançadas veremos as funções para gerar 

frequência través de pinos digitais. 

 - tone(); 

 - noTone(); 

ou ainda:

O uso da função tone() interferirá com a saída PWM nos pinos 

3 e 11 (em placas diferentes do Mega).

tone (pino, frequência em Hz);

tone (pino, frequência em Hz, duração em ms);

int pinoLed = 9;          // Led conectado ao pino 9

int pinoAnalogico = 3;    // potenciometro conectado ao pino 3

int valor = 0;           // variável valor para armazenar valor analógico

                        // do potenciometro

void setup()
{

  pinMode(pinoLed, OUTPUT);   // configura pino digital 9 como saída

}

valor = analogRead(pinoAnalogico);  // lê o valor do pino analógico

  analogWrite(pinoLed, valor / 4);    // envia para a saída PWM o valor 

                                     // analógico lido, só que dividido

                                    // por 4 pois a entrada analógica

                                   // lê de 0 a 1023 e a saída PWM 

                                  // aceita valores de 0 a 255 

                                 // (4 vezes menor)
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Exemplo: 

tone (9, 1000);   // envia 1000Hz ou 1KHz para o pino 9               

tone (9, 1000, 1000); // envia 1000Hz ou 1KHz para o pino 9    

por       // 1000 milissegundos ou 1 segundo

 13.2 –   noTone() 

Para a geração de uma onda quadrada desencadeada pela 

função tone(). Não tem efeito se nenhum comando tone() 

estiver sendo executado.

Exemplo: noTone(9);   // interrompe a geração de frequência 

no pino 9

14 –  Funções de tempo  

As funções de tempo são funções que nos permitem realizar 

a contagem de tempo ou ainda gerar atrasos ou paradas em 

na execução de nosso programa. 

 - milis(); 

 - micros(); 

 - delay(); 

 - delayMicroseconds(); 

14.1 –   delay () 

Pausa o programa por uma quantidade de tempo (em 

milissegundos) especificado dentro do parênteses. 

14.2 –    delayMicroseconds ()  

Assim como o delay() , o delayMicroseconds() pausa o 

programa por uma quantidade de tempo especificado dentro 

dos parênteses, só que o tempo deve ser expresso em 

microssegundos. Atualmente, o maior valor que produzirá um 

atraso preciso é 16383. Para atrasos maiores do que alguns 

milhares de microssegundos, você deve usar delay () em vez 

disso. 

noTone (pino);

delay(tempo em milisegundos);

delayMicroseconds(tempo em microsegundos);
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PROJETOS
Vamos finalmente aprender exatamente 

como o hardware e o software de cada 

projeto funcionam. O aprendizado será 

logicamente partindo dos projetos mais 

simples com menor nível de dificuldade para 

os projetos mais complexos. Dessa forma a 

cada projeto você se aprofundará um pouco 

mais em eletrônica e codificação.

15.1 –  Detector de objetos

Agora faremos um detector de objetos ou sensor de presença 

que ao detectar a presença de algum objeto próximo ao 

leitor ótico informa ao sistema que um objeto foi detectado. 

Este projeto poderia ser utilizado para inúmeras aplicações 

como por exemplo em um alarme que dispararia se alguém 

se aproximasse, em uma esteira de linha de produção para 

contar produtos e em pequenos robôs que detectam faixas 

no chão. Primeiro, entretanto, crie o projeto conforme 

mostrado a seguir, e faça as alterações apenas depois de 

saber como tudo funciona.

15.1.2 –  Montando o circuito

Primeiro, certifique-se de que seu Arduino esteja 

desligado, desconectando-o do cabo USB. Agora, 

pegue os componentes e conecte tudo como mostra 

a figura abaixo. 

Quando você estiver seguro de que tudo foi 

conectado corretamente, ligue seu Arduino e 

conecte o cabo USB.
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15.1.3 –  Código Fonte
Abra seu IDE do Arduino e digite o código ao lado.

Nesta etapa, para testar seu projeto, você deve utilizar uma 

nova ferramenta para verificar o funcionamento do seu projeto, 

o monitor serial.  

Vamos primeiramente entender o que é, e como funciona o 

monitor serial para então darmos sequência em nossos testes.   

O monitor serial é uma ferramenta muito útil, com ele você 

pode exibir na tela do seu PC os dados seriais enviados de seu 

Arduino (USB ou placa serial). Com ele você pode ainda enviar 

dados de volta ao Arduino.

/*==========================================================================

                  Baú da Eletrônica Componentes Eletrônicos
                        www.baudaeletronica.com.br

                     PROJETO 5 – Detector de Objetos

==========================================================================*/

 
 

int Objeto = 0;        //Variável para armazenar dados do sensor

int Sensor = 5;        //Sensor conectado ao pino 5

void setup()

{

pinMode(Sensor, INPUT); //Pino 7 do arduino como saída

Serial.begin(9600); //Indica ao Arduino que vamos enviar e receber dados

                   //com o mundo externo através da porta USB

}

void loop() 

{

Objeto = digitalRead(Sensor); //Verifica sinal do sensor

if (Objeto == 0)             //Se o valor do sensor for 0 = Objeto detectado

   {

Serial.println (“Objeto detectado”);  //Escreve mensagem no monitor 
} 

   else   //Se o valor do sensor for 1 = Objeto nenhum objeto presente

{

Serial.println(“Nenhum objeto presente”); //Escreve mensagem
   }

}
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 Clique no botão Serial Monitor no canto superior direito 

do software IDE do Arduino conforme imagem a seguir. 

 A porta COM não é necessariamente 3, como está 

no topo da imagem acima. Cada computador tem sua 

numeração de portas. Veja que no canto inferior direito 

temos selecionado 9600 baud. Isto tem de ser selecionado 

conforme a configuração do parâmetro Serial.begin do 

setup de seu programa. Esse valor nada mais é que a  taxa de 

transmissão por segundo em que alterações de estado ou 

bits (dados) são enviados de/para a placa. A configuração 

padrão é 9.600 baud. 

 No topo, há uma caixa de texto em branco, para que você 

digite o texto a ser enviado de volta para o Arduino, e um 

botão Send, para enviar o texto. Note que o monitor serial 

não pode receber nenhum dado serial, a menos que você 

tenha preparado o código em seu sketch para que isso 

ocorra. Da mesma forma, o Arduino não receberá nenhum 

dado, a menos que você o tenha codificado para tanto. Por 

fim, a área central da janela é o local em que seus dados 

seriais serão exibidos. 

Ao clicar abrirá uma janela igual a janela mostrada na figura 

a seguir.
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Para iniciar o monitor serial, pressione o botão Serial Monitor. 

Para interrompê-lo, pressione o botão Stop. Em um Mac ou 

Linux, a placa do Arduino reiniciará sozinha (reexecutando 

o código desde o início), quando você clicar no botão Serial 

Monitor. 

 Agora que você já sabe como utilizar o monitor serial, faça 

o upload do código em sua placa Arduino, abra o serial 

monitor e aproxime objetos do sensor até que o objeto 

seja detectado. Para verificar se foi ou não detectado, veja 

no serial monitor se o status muda de “ Nenhum objeto 

presente “ para “Objeto detectado”. 

15.2 –  Piano

Neste projeto, vamos montar um pequeno piano de 4 teclas 

com indicação visual de qual teclas está sendo pressionada. 

Cada um dos 4 botões tocará uma nota musical diferente. 

Para emissão do sinal sonoro do nosso piano usaremos o 

Buzzer. Um Buzzer conforme já descrito anteriormente, é 

um pequeno alto-falante que obviamente não consegue 

tocar músicas, mas consegue emitir sinais sonoros similares 

aos de alarmes e sirenes. 

A maioria dos alarmes de pequenos equipamentos 

eletrônicos são feitos com buzzers. Ele funciona da 

seguinte maneira: quando alimentado por uma fonte, 

componentes metálicos internos vibram da frequência da 

fonte, produzindo assim um som. 
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15.2.2 –  Montando o circuito

Primeiro, certifique-se de que seu Arduino esteja desligado, 

desconectando-o do cabo USB. Agora, pegue os componentes 

e conecte tudo como mostra a figura abaixo. 

Quando você estiver seguro de que tudo foi conectado 

corretamente, ligue seu Arduino e conecte o cabo USB.

!
Importante: 
 O Buzzer tem polaridade, o que significa que só 

pode ser ligado de uma maneira. Se você retirar o 

adesivo superior do buzzzer poderá ver um sinal 

de positivo (+). Este sinal mostra onde está o pino 

positivo do componente. Sempre ligue este pino 

a uma saída digital do Arduino e o outro ao GND.

15.2.3 –  Código Fonte

Abra seu IDE do Arduino e digite o código a seguir: 
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/*=========================================================================
=

                  Baú da Eletrônica Componentes Eletrônicos

                        www.baudaeletronica.com.br

                            PROJETO 6 - Piano

==========================================================================*
/

 
int Led_Vermelho = 11;        //LED Vermelho conectado ao pino 11    
int Led_Amarelo = 10;         //LED Amarelo conectado ao pino 10

int Led_Verde = 9;           //LED Verde conectado ao pino 9

int Led_Azul = 8;            //LED Azul conectado ao pino 8

int Botao_1 = 7;             //Botão 1 conectado ao pino 7    

int Botao_2 = 6;             //Botão 2 conectado ao pino 6

int Botao_3 = 5;             //Botão 3 conectado ao pino 5

int Botao_4 = 4;             //Botão 4 conectado ao pino 4

int Estado_Botao_1 = 0;      //Variável para armazenar estado do botão 1

int Estado_Botao_2 = 0;      //Variável para armazenar estado do botão 2

int Estado_Botao_3 = 0;      //Variável para armazenar estado do botão 3

int Estado_Botao_4 = 0;      //Variável para armazenar estado do botão 4

int Nota = 0;                //Variável para armazenar a nota musical

int Buzzer = 12;             //Buzzer conectado ao pino 12

void setup()

{

pinMode(Led_Vermelho, OUTPUT); //Pino 11 do arduino como saída

   pinMode(Led_Amarelo, OUTPUT);  //Pino 10 do arduino como saída

   pinMode(Led_Verde, OUTPUT);    //Pino 9 do arduino como saída

   pinMode(Led_Azul, OUTPUT);     //Pino 8 do arduino como saída

   pinMode(Botao_1, INPUT);       //Pino 7 do arduino como entrada

   pinMode(Botao_2, INPUT);       //Pino 6 do arduino como entrada

   pinMode(Botao_3, INPUT);       //Pino 5 do arduino como entrada

   pinMode(Botao_4, INPUT);       //Pino 4 do arduino como entrada

   pinMode(Buzzer, OUTPUT);       //Pino 12 do arduino como saída

}

}

void loop() 

{

Estado_Botao_1 = digitalRead(Botao_1); //Lê o estado do botão 1

   Estado_Botao_2 = digitalRead(Botao_2); //Lê o estado do botão 2

   Estado_Botao_3 = digitalRead(Botao_3); //Lê o estado do botão 3

   Estado_Botao_4 = digitalRead(Botao_4); //Lê o estado do botão 4    
if(Estado_Botao_1 && !Estado_Botao_2 && !Estado_Botao_3 && !Estado_Bo-
tao_4)

{ Nota = 80;

digitalWrite(Led_Vermelho, HIGH); }  //Apaga o led vermelho 

if(!Estado_Botao_1 && Estado_Botao_2 && !Estado_Botao_3 && !Estado_Bo-
tao_4)    

{  Nota = 160;
digitalWrite(Led_Amarelo, HIGH); }  //Apaga o led amarelo

if(!Estado_Botao_1 && !Estado_Botao_2 && Estado_Botao_3 && !Estado_Bo-
tao_4)

{ Nota = 240;
digitalWrite(Led_Verde, HIGH); }  //Apaga o led verde

if(!Estado_Botao_1 && !Estado_Botao_2 && !Estado_Botao_3 && Estado_Bo-
tao_4)

{ Nota = 320;
digitalWrite(Led_Azul, HIGH); }  //Apaga o led azul

/*CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA*/

if (Nota > 0)        //LED Vermelho conectado ao pino 11

{  digitalWrite(Buzzer, HIGH);

delayMicroseconds(Nota);

digitalWrite(Buzzer, LOW);

delayMicroseconds(Nota);

Nota = 0;

digitalWrite(Led_Vermelho, LOW);  

digitalWrite(Led_Amarelo, LOW);  

digitalWrite(Led_Verde, LOW);  

digitalWrite(Led_Azul, LOW);  

  }

}
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Importante: 
Veja que neste projeto do piano o código ficou bem 

maior que os códigos que já havíamos visto até 

aqui, mas não se assuste, analise com calma, tente 

entender o que fizemos e veja que nada muito 

complexo aconteceu. Apenas tivemos uma mesma 

estrutura repetida 4 vezes em função de termos 4 

teclas e 4 leds. 

!
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