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INTRODUÇÃO

O Arduino é uma placa microcontroladora, comandada por meio de linguagem de programação
C++ pouco adaptada. Até então, os projetos com hardware e software eram muito complexos,
cada sistema era único e muito diferente de outros. Uma placa com microprocessador seria bem
diferente da outra e o código era muito especifico, fazendo-se necessária muita bagagem em
engenharia e programação para criar ou alterar esses sistemas.
Os microcontroladores começaram a surgir no mercado e eram uma opção para mais pessoas
criarem projetos de forma autônoma. Mas ainda eram complexos, principalmente na parte de
programação.
O Arduino foi revolucionário ao padronizar um hardware, criando uma placa controladora
portátil e versátil para diversos projetos e simplificar a linguagem C++, tornando esse tipo de
tecnologia acessível a um número maior de pessoas leigas no assunto.

HISTÓRICO
Ele começou a ser pensado em 2005 por Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca
Martino, David Mellis. Banzi era professor na Design Institute Ivrea, uma escola de design na
Itália. Ele percebeu uma dificuldade por parte dos alunos em começar a criar projetos
envolvendo programação e circuitos eletrônicos. Os hardwares eram caros e era necessário um
estudo muito aprofundado para se iniciar algo. Então juntou-se com colegas e propôs a criação
de uma plataforma de estudo e desenvolvimento de pesquisa simplificada para os estudantes.
Com isso, criaram os primeiros protótipos de Arduino. Nesse momento, a ideia parecia tão
revolucionária que decidiram investir e produzir a placa em alta escala, para ser comercializada
por todo o mundo.
Como a intenção dos desenvolvedores era o uso para estudo, a plataforma de criação (IDE) é
gratuita e open-source (o código base do hardware para a criação dos projetos é de domínio
público). Apenas a placa e comercializada.
O Arduino ganhou muito destaque e reconhecimento internacional. Em 2006, rendeu aos
desenvolvedores a menção honrosa na categoria Comunidades Digitais pela Prix Ars Eletrônica,
importante prêmio na área da tecnologia. Até 2008, 50.000 placas haviam vendidas.

POSSIBILIDADES
O Arduino se tornou o preferido entre projetistas, engenheiros, artistas e qualquer outro
individuo ou empresa interessada nesse tipo de tecnologia. Os usos são os mais diversos
possíveis: sensores de movimento e luz, criação de instrumentos musicais, impressoras 3D,
controle de fechadura com impressão digital, segurança etc.
Há ainda algumas versões genéricas do Arduíno. Por ser uma placa de uso livre, algumas
empresas criam outras placas ou peças compatíveis com o Arduíno e a linguagem de
programação deste.

Além disso, existem diversos tipos diferentes de acessórios para se conectar com o
microcontrolador, tais como: relês, microfones, sensores, dispositivos Bluetooth, motores,
potenciômetros, piezos, alto falantes, etc.
Neste trabalho, focarei no uso para o controle da luz. Mas espero conseguir usar mais desses
acessórios e realizar diferentes tipos de experimentações futuramente.

HARDWARE
A placa é formada por varias pequenas partes únicas com funções específicas. Ela cabe na mão
e é bem fina.

1 – Comunicação USB: Aqui é onde ocorre a comunicação entre a placa e o computador. Esta
entrada serve tanto para passar dados do PC para o Arduino como uma possível fonte de
energia.
2 – Fonte de energia externa: Entrada para fonte de 7V a 12V para ser usada sem a necessidade
de um computador conectado no USB. É semelhante a alguns modelos de carregador de celular
antigos.
3 – RESET: Botão de reset para reiniciar a leitura do código. A placa não possui função de
liga/desliga, apenas via USB ou energia externa. O botão serve para dar início a leitura do código
compilado.
4 – Conectores de alimentação: Pinos que funcionam como alimentação para dispositivos
externos conectados ao Arduino. Dentre eles, os mais importantes são:
3.3V - Alimenta componentes externos com tensão de 3.3V.
5V - Alimenta componentes externos com tensão de 5V.
GND – Aterramento de componentes externos.

RESET - Outra possibilidade de “resetar” a placa.
VIN - Caso seja necessário alimentar a placa com energia vinda de bateria externa. Também
pode ser usado como alimentação de componente externo, semelhante aos pinos de 3.3V e 5V.
No entanto, nesse caso, a pino VIN terá a tensão que está alimentando a placa (ex; caso esteja
entrando uma tensão de 8V no Arduino, o pino VIN também terá tensão de 8V).
5 - Entradas analógicas: Porta de comunicação entre elementos externos e a placa. Há uma
diferença nas entradas analógicas e digitais em relação a forma em que os valores são passados
para a placa. Nas entradas analógicas, o valor que se retorna pode variar além do simples LOW
ou HIGH das entradas digitais (ex; sensores de temperatura, potenciômetro, sensores sonoros
etc.). Há uma conversão nesses valores dentro da placa que são lidos constantemente. Existem
seis entradas, nomeadas de A0 a A5.
6 – Entradas digitais: Como já dito, as entradas são portas de comunicação com elementos
externos. No caso das digitais, elas só leem e/ou enviam informações binarias (HIGH ou LOW).
São catorze entradas identificadas do número 0 ao número 13.
7 – Microcontrolador ATMEL ATMEGA328: É o cérebro, a parte mais importante do Arduino.
Aqui é onde o código é lido e executado infinitas vezes.

SOFTWARE

A parte de programação é feita no IDE (Integrated Development Environment). Plataforma de
obtenção gratuita feito especialmente para desenvolver códigos compatíveis com o Arduino,
além de compilar o código para a placa (traduzir para uma linguagem que o microcontrolador
entenda). Como já dito, a linguagem C++ é usada na placa. Dentro dela, existem termos e códigos
comuns de programação usados também no Arduino.
Podemos comparar a um computador. Nele, há um microprocessador (ou microcontrolador)
que “lê” um programa (sequência de comandos) e os executa. O programa (ou sketch, ou
algoritmo) como já dito, é uma sequência de comandos em formato de texto, geralmente. Ele é
formado por alguns itens necessários para sua compreensão pelo microprocessador.

Variáveis
São códigos usados para guardar informações numéricas ou de programação dentro de
“palavras-chave”.
Exemplo:
Para determinarmos o tempo que o Arduino deve esperar para executar um código, utilizamos
o comando delay.
digitalWrite(relê1,LOW);
delay(100);
digitalWrite(relê1,HIGH);
delay(100);

digitalWrite(relê2,LOW);
delay(100);
digitalWrite(relê2,HIGH);
delay(100);

No caso acima, entre cada comando, o processador deveria esperar 100 milissegundos para
executar a próxima ação. Para facilitar a escrita ou padronizar valores, podemos criar uma
variável que contenha o valor 100 (ou outro qualquer) e coloca-la nos parênteses do delay
int TempoDeEspera = 100

Esse comando diz que a frase TempoDeEspera tem o valor 100. Nesse caso, se colocássemos
essa frase no lugar do número 100, o comando demoraria os mesmos 100 milissegundos para
acontecer.
digitalWrite(relê2,LOW);
delay(TempoDeEspera);
digitalWrite(relê2,HIGH);
delay(TempoDeEspera);

Configurou-se como variável no momento em que se colocou int no início do comando.
Esta variável é do tipo inteira (só guarda números inteiros). Existem vários tipos diferentes de
variáveis (tipos de dados). Cada uma delas tem uma utilidade especifica e um número de valores
que ela pode guardar.
Alguns exemplos são:
boolean – 0 e 1
byte – De 0 a 255
char – De -128 a 127
unsigned char – De 0 a 255
int – De -32.768 a 32.767
unsigned int – De 0 a 65.535
word – De 0 a 65.535
long – De -2.147.483.648 a 2.147.483.647
unsigned long – De 0 a 4.294.967.295
float – De -3,4028235E+38 a 3,4028235E+38
double – De -3,4028235E+38 a 3,4028235E+38
string – Sequência de caracteres
array – Coleção de variáveis
É importante saber quando utilizar uma variável especifica ou outra pois cada uma delas
consome memoria da placa. Se é preciso criar uma variável de valor 50, é mais recomendável
usar a variável byte. Não é preciso gastar memória usando uma variável int, nesse caso.

Atribuição
É possível atribuir valores sem a necessidade do uso de variáveis.
TempoDeEspera = 100

A diferença é que nesse caso o valor do TempoDeEspera só é 100 no pedaço do código escrito
(escopo local), e não no código todo como seria com a variável (escopo global).

Operadores
O programa se assemelha a matemática em muitos aspectos. Os operadores são os sinais das
operações fundamentais e mais alguns outros criados para executar estas operações durante o
código.
Alguns dos principais operadores:
Operadores aritméticos:
+ : adição ("mais")
- : subtração ("menos")
* : multiplicação ("vezes")
/ : divisão ("dividido por")

Operadores lógicos:
&& : conjunção ("e")
|| : disjunção ("ou")
== : igualdade ("igual a")
!= : desigualdade ("diferente de")
! : negação ("não")
> : "maior que"
< : "menor que"
>= : "maior ou igual a"
<= : "menor ou igual a"
Operadores de atribuição:
= : atribui um valor a uma variável, como vimos acima.

Função
Sequência de comandos específicos para cada parte do código. Abaixo há um modelo de
interface do IDE.

Como já dito, o IDE é a base onde o código será
desenvolvido. Ao abrir o programa, já vem
escritas duas funções, void setup() e void
loop().

Acima do void setup(),definimos as variáveis
do programa. Dizemos quais pinos do arduino se
comunicarão com os elementos conectados a ele.
Definimos possíveis variáveis para funções
futuras, entre outras coisas.

Por
int
int
int
int

exemplo,

tem-se

três

pequenas

lâmpadas

de

LED

ligadas

na

placa.

LedAzul = 2
LedVermelho = 3
LedVerde = 4
TempoDeVirada = 500

Aqui é definido que os pinos 2,3 e 4 da placa controlarão os leds azul, vermelho e amarelo,
respectivamente. TempoDeVirada já está definido com o valor 500 para ser usado como
intervalo entre ações (e poderia ser usado em outras situações no código em que fosse
pertinente ou necessário o valor 500).
void setup()é onde escrevemos a parte do código a ser lida apenas uma vez pelo processador.

Aqui definimos se os pinos do Arduino são para entrada ou saída, por exemplo. É uma
informação que não precisa ficar em loop pois não se altera. É informação chave para o código.
pinMode(LedAzul,OUTPUT);

No caso acima, definimos (pinMode) o pino 2 do Arduino como OUTPUT ou pino de saída. Ele
mandará informação em forma de tensão elétrica. Isso é feito no void setup().
void loop()é responsável por repetir o código escrito infinitas vezes. Aqui acontece a execução

de comandos propriamente dita.
digitalWrite(LedAmarelo,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(LedAmarelo,LOW);
delay(100);

O comando é bem simples. Ele diz ao relê que ele deve ligar e desligar em um intervalo de 100
milissegundos (veremos o que é relê mais adiante). Para escrever um comando de execução
onde a placa manda informação, usamos digitalWrite. Se, em vez de estar usando o pino
como saída (OUTPUT) ele fosse configurado como entrada (INPUT) o processador deveria ler a
informação que está sendo recebida. Nesse caso, o comando seria digitalRead.
Há muito mais a se falar da parte de programação. Por hora, ficaremos com essas definições
básicas e, se necessário durante o trabalho, outras definições aparecerão.

MÓDULO RELÊ

Os relês são dispositivos semelhantes a um interruptor. Servem para sustentar correntes
elétricas e para-las. Para o uso no Arduino, existem os módulos relê, que são relês já preparados
para a conexão com a placa.
Para usá-lo, basta conectar pequenos fios (que chamamos de Jumpers) da placa para o módulo.
Um deles sairá do VCC do relê e será conectado ao pino 5V da placa, para alimentação. Um outro
sairá do pino GND e será encaixado no pino de mesmo nome da placa (fará o papel de terra).
Um terceiro fio ligará uma entrada IN do módulo em uma das entradas digitais da placa.
Uma vez conectado na placa, só resta preparar o outro lado, com a entrada de energia e o objeto
a ser eletrificado.
Existem três entradas fixadas com parafusos. Elas são chamadas de “Normalmente Fechada”,
“Comum” e “Normalmente Aberta”. Supondo que funciona como um interruptor, a energia vai
para
a
entrada
“Comum”. A outra
ponta do fio vai para a
entrada NF.
Quando o módulo está
desligado, a entrada
do
meio
está
conectada
ao
Normalmente
Fechado, e passa a
energia elétrica para este. Quando é ligado, o módulo conecta a entrada Comum a entrada
Normalmente Aberto, trocando a passagem de energia. Isso ocorre pela interação
eletromagnética de uma bobina que atrai uma pequena alavanca dentro do relê e conecta a
entrada Comum a Normalmente Aberta.
Para que não haja interferência entre os sistemas, a área da bobina e isolada eletricamente dos
bornes (os parafusos das entradas). Por esse motivo, mesmo o módulo necessitando apenas de
5V para seu funcionamento, permite o uso de tensão de 110V e 220V, suportando corrente
elétrica de 10A.
No módulo, além dos pinos que conectam cada relê aos pinos do Arduino, existem outros dois
chamados VCC e GND. O GND será conectado ao pino também chamado GND da placa para
aterrar o módulo. O VCC é onde ocorre a alimentação, e é conectado ao pino 5V.
Para acionar o relê, usamos o comando LOW no código. Eles são ativados em nível baixo, sendo
o LOW para ligar e o HIGH para desligar. É importante se atentar a isso para não causar
confusões no código.

EXPERIMENTO PRÁTCO 1 - ILLUMINAT
Fiz esta instalação para
exemplificar o uso básico
do módulo relê controlado
pelo Arduino. Usei 18
lâmpadas tubulares de LED
fixadas com fita Hellerman,
uma placa Arduino e um
módulo com 8 relês (usei
apenas 7 deles pois um está
queimado).
Aqui, a placa controlará os
módulos relê para acender
a apagar as lâmpadas em
um determinado tempo,
criando
desenhos
na
estrutura. O jogo, nesse
experimento, ficará em
loop infinito.
Tenho um gosto particular
pela lâmpada tubular. O
formato dela possibilita a
construção de algumas
formas, servindo de aresta
ou
esqueleto.
Venho
tentando entender como
manter essas formas estáveis sem sobrecarregar as lâmpadas. A fita Hellerman não trouxe a
estabilidade que precisava então já estou projetando algum outro objeto que mantenha as
lâmpadas juntas.
Montei os três triângulos separadamente e fiz a fiação. Com eles ainda no chão, fui escrevendo
o código. Tentei me inspirar em músicas para encontrar um ritmo. Também fui pensando em
possíveis desenhos que conjuntos específicos de lâmpadas poderiam fazer. A partir disso, fui
testando e arrumando desenhos e tempos até chegar no resultado final. Para essa programação,
utilizo bastante a função for, que será explicada mais à frente.
Usar o Arduino para controlar lâmpadas é em simples porem existem limitações. Nesse caso, a
simplicidade da programação gera um problema: não é possível pausar ou pular partes do
código. Ele repetirá a estrutura enquanto estiver ligado. Dependendo da finalidade do trabalho,
talvez essa não seja a melhor opção. Nesse caso, podemos deixar o projeto mais complexo e ter
um controle maior sobre a programação. No experimento seguinte, veremos uma possibilidade
para tal.

Função FOR
A função For pode ser usada como um loop para um momento especifico do código. Em vez de
copiar e colar o código, o que seria desgastante além de deixar o código bagunçado e consumir
mais memória que o necessário, usamos o comando For, que repete o código escrito nele
quantas vezes for desejável.
Assim, temos a primeira linha do comando
for( int x = 0; x < algo; x++){...}
int x = 0 define o início do loop, do zero.

x < algo - define quantas vezes o código repetirá. Nesse caso, o loop ocorrera enquanto o
número de repetições for menor a ~algo~. Exemplo, se x < 10, a repetição ocorrerá até o último
número menor que 10, ou simplesmente 9 vezes.
x++ também poderia ser escrito como x =
repetição até chegar a ~algo~.

x + 1. Significa que o código somará + 1 a cada

Dentro das chaves haverá o pedaço de código que entrará em loop. Quando a contagem acabar,
a placa continuará a leitura da programação.
Como já dito, no código do ILLUMINAT há alguns usos da função for. Eis um deles:
for(byte x=0;x<5;x++){
digitalWrite(relê2,LOW);
delay(90);
digitalWrite(relê2,HIGH);
delay(30);}

Nesse pedaço do código, o segundo módulo relê é acionado para ligar e desligar x < 5 vezes (ou
quatro vezes). Pelo curto tempo, pode - se prever que a lâmpada terá um efeito de estrobo. Ao
final das quatro repetições, o código segue normalmente.

EXPERIMENTO PRÁTICO 2 – FLORESTTTA
Aqui, vou exemplificar um possível uso de botões no Arduino. Criei esse mecanismo no segundo
experimento do módulo azul para tentar operar a luz com a praticidade de um “pianinho” e a
possibilidade de criar chases, estrobos e sequencias mais elaboradas que apenas uma mesa
digital poderia oferecer.

Nesse experimento, criei uma instalação usando 14 lâmpadas tubulares de LED. Metade delas
com 1,20m de comprimento e o resto com 60cm. Dividi em duas cores, verde e laranja, feitos
com celofane. Instalei-as com fio de nylon e deixei a fiação embaixo.

Push Buttons, Resistores e Protoboard
No hardware, além do microprocessador e do módulo
relê, foram adicionados mais três elementos:
Os Push Buttons (ou chave tátil) é um botão simples que
conecta ou interrompe o circuito elétrico quando
pressionado. Existem diversas possibilidades para o uso
deste, desde programa-lo para rodar um código apenas
enquanto estiver pressionado e interromper se for solto
até criar um botão “liga, desliga”, que só precisa ser
pressionado uma vez.

Nessa instalação, usei três botões. Dois se dividirão entre lâmpadas laranja e lâmpadas verde e
o último executará uma rápida sequência. Eles ficam fixos em uma protoboard.

A Protoboard é uma pequena placa
“circuitada”. Geralmente usada para
testes eletrônicos, ela possibilita que um
circuito seja testado sem a necessidade de
soldar
as
partes
deste.
Funciona com linhas energizadas que se
ligam e permitem a circulação elétrica. O
esquema do circuito da protoboard é esse:

As duas colunas nas extremidades se ligam horizontalmente. Nelas geralmente são conectadas
a alimentação e o aterramento que interagirá com o circuito. As secções ligadas verticalmente
são usadas para fixar outros componentes do circuito.
Ela é feita de “furinhos” onde são conectados os jumpers ou outros componentes que tenham
pinos compatíveis.

Os Resistores são dispositivos elétricos com algumas
finalidades principais distintas: converter energia elétrica
em energia térmica, alterar a voltagem de um circuito, etc.
No caso, uso para uma terceira função, o aterramento dos
botões.

Em alguns componentes ligados no microcontrolador, é importante que a energia seja regulada
para não danificar nenhuma parte do circuito. Do Arduino sai uma tensão no valor de 5v.
Dependendo da peça (lâmpada de LED, por exemplo) esse valor que parece pequeno pode ser
fatal. Então são usados resistores para “estrangular” essa tensão para alguns componentes.
Para o botão, no entanto, o resistor é usado para “sugar” energia restante no circuito. Se, no
pino INPUT do Arduíno conectado o botão, houver vazamentos de energia, a leitura será afetada
e a precisão do circuito ficará prejudicada. O resistor limpa a energia restante e garante uma
maior precisão de leitura do botão.
Conectando todos os componentes, o dispositivo eletrônico ficou assim:

A programação desse experimento também é mais complexa que o primeiro. Aqui, é
necessário configurar os botões para serem ativados ao aperta-los e desativar o circuito
quando apertados novamente.
Eu não consegui formular uma programação que fosse fiel a minha ideia. Testei algumas
possibilidades que pesquisei, mas elas não funcionaram. Tive que usar o pedaço de um código
feito no canal do Youtube Brincando Com Ideias, e adaptei o resto dele as minhas
necessidades.

bool sub1() {
#define tempoDebounce 50
bool estadoBotao;
static bool estadoBotaoAnt;
static bool estadoRet = true;
static unsigned long delayBotao = 0;
if ( (millis() - delayBotao) > tempoDebounce ) {
estadoBotao = digitalRead(botao1);
if ( estadoBotao && (estadoBotao != estadoBotaoAnt) ) {
estadoRet = !estadoRet;
delayBotao = millis();
}
estadoBotaoAnt = estadoBotao;
}
return estadoRet;
}

É difícil explicar essa parte do código pois aqui há mais variáveis com funções diversas, além de
uma lógica muito particular. Mas basicamente ele diz ao botão que, após um tempo do
acionamento, ele pode interromper a leitura e execução do código se for pressionado.
Nesse código, faz-se essa expressão acima para cada botão e depois é só escrever o que cada
botão fará. Nos dois primeiros botões é usada uma nova função, if e else.

Função IF e ELSE
if(sub1()){
digitalWrite(relê1,LOW);
digitalWrite(relê2,LOW);
digitalWrite(relê3,LOW);
digitalWrite(relê4,LOW);}
else{
digitalWrite(relê1,HIGH);
digitalWrite(relê2,HIGH);
digitalWrite(relê3,HIGH);
digitalWrite(relê4,HIGH);
}
A função If se refere a comandos de condição, caso algo aconteça (algum dispositivo, valor
numérico, etc. for considerado condição verdadeira) o comando acontecerá. Já o else se refere
a condição falsa, quando a situação no código conter parâmetros diferentes dos estabelecidos
para o estado verdadeiro.
Nessa programação, se (if) o botão 1 for apertado, relês 1,2,3 e 4 serão acionados. Caso o
botão seja apertado novamente (else) os relês serão desativados. Nem sempre é necessário o
uso do else, mas nesse caso ele assume a função de “falso” e dialoga com a noção de on, off
dos botões.

Função WHILE
A função WHILE tem funcionamento parecido da função FOR ou seja, também é estrutura de
repetição. A diferença é que, nesse caso, a função ocorre enquanto a condição for verdadeira.
No código, ele é usado para determinar que, uma vez o botão estando em estado HIGH, o
código ocorrerá até o final e enquanto for mantido apertado, repetirá a programação. No
sketch, o While acontece aqui:
int sub3 = digitalRead(botao3);
while(sub3 == HIGH){
digitalWrite(relê1,LOW);
delay(tempo1);
digitalWrite(relê1,HIGH);

(o código desse trecho é maior. Este é apenas um fragmento).

CONCLUSÃO
Descobrir o Arduino foi algo muito importante para mim. Eu gosto bastante de tecnologias
contemporâneas e fico muito animado quando vejo tecnologia e arte caminhando juntas.
Compreendo a importância do microcontrolador para os profissionais de outras áreas leigos
em programação e eletrônica. É fascinante o quanto ele abriu as portas para diversos projetos
inovadores desenvolvidos de forma pequena e com custos mais razoáveis.
Ainda estou compreendendo a placa e seus acessórios. A parte mais complexa, com certeza, é
a programação. É como um outro idioma, mas segue uma lógica muito particular que exige um
estudo aprofundado. Entender o hardware é mais fácil, é mais instintivo e, por estar em
contato com elétrica e iluminação, se torna até divertido.
Pretendo fazer mais projetos pessoais e estudar por fora, ampliando as possibilidades de uso
além da luz. Tenho vontade de criar algum dispositivo mecânico e/ou sonoro, que possa
acompanhar a pesquisa em luz. Além disso, pesquisar o uso de sensores (de luz, movimento,
calor, som, etc.) para acionar alguma instalação de luz ou similar, criando possíveis interações.
Em relação a iluminação, gosto de trabalhar com o relê, mas quero ampliar a pesquisa para
outros lugares. Um deles é o uso do Arduino no controle RGB de lâmpadas e na comunicação
com dispositivos compatíveis com sinal DMX.
É possível e soa bastante potente.
(Vídeo e fotos das experimentações práticas estão na pasta).

