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 O que é Arduino?

● É uma plataforma de prototipagem 
eletrônica que pode ser usada para a 
montagem e programação de circuitos em 
diversos níveis de complexidade.

● Possui como processador central um 
microcontrolador.

● Possui portas analógicas e digitais que 
podem ser programadas e acopladas a 
sensores de vários tipos.

● No nosso caso, será utilizado as portas 
digitais como fonte de alimentação do 
circuito;



➔ Barduino: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=K0hTqz
QLlWo

➔ Projetos feitos com 
Arduino:https://www.y
outube.com/watch?v=
7NuoRU3fTW8

➔ Estação 
meteorológica:http://w
ww.lucasrogeriomaso
tti.com.br/2015/03/pro
jeto-estacao-meteorol
ogica-com.html#mor 
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Agora alguns conceitos básicos...



É um pequeno computador que possui um processador capaz de realizar 
diversas funções. Para a realização dessas funções o microcontrolador deve ser 

programado.

            Microcontrolador

                                                      PIC Arduíno                8051                                                                                         



  Programação

Um programa é uma sequência de passos 
para realizar uma tarefa ou resolver um 
problema aplicado para dispositivos 
eletrônicos.

 É uma forma de se comunicar com um 
computador para realizar atividades. 

Pode ser usada diversas linguagens de 
programação para a elaboração de um 
código, como por exemplo: C, C++, Java, 
Shell Script, Python, VHDL, Assembly, etc.



● Resistência: oposição a 
passagem de corrente elétrica, 
ou seja, o resistor limita a 
corrente no componente;

●    Corrente elétrica: fluxo de elétrons 
em um condutor;

●    Tensão elétrica: diferença de 
potencial entre dois pontos (+ e - 
), responsável pela alimentação 
elétrica de um circuito (V=RI);

Conceitos Básicos



Corrente elétrica



Tensão



As linhas em verde mostram as 
conexões em comum na 
protoboard.

Matriz de Contato (Protoboard)



LED (Diodo emissor de luz)



Buzina (Buzzer)



Resistores



Hora de trabalhar!



Montagem 1

Pisca LED
Pinagem:
Uma conexão no GND.

Outra conexão no 13.



Programação



Montagem 2

      Semáforo

Pinagem:

Verde = 7

Vermelho = 2

Amarelo = 4



Programação



Montagem 3

Buzzer
Pinagem:
Uma conexão no GND.

Outra conexão no 10.



Programação



Dúvidas



        Avaliação

           

 https://goo.gl/forms/XIWjz7hzNoz1XdM63

                                     Obrigada!


