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RESUMO 

A robótica é uma área multidisciplinar que abrange as mais diversas aplicações e demanda 

conhecimentos específicos de programação e eletrônica. Os educadores, motivados em tentar 

atrair a atenção dos alunos em um mundo repleto de tecnologias que os distraem, veem na 

robótica uma forma de reforçar a parte prática de suas disciplinas, tanto em áreas básicas como 

matemática e física, quanto em disciplinas avançadas como de eletrônica e programação. Ao 

utilizar robôs para o ensino, área também conhecida como Robótica Educacional (RE), é 

possível trabalhar de diferentes formas em relação ao nível de detalhamento e complexidade 

desses robôs. Existem alternativas como a Robótica Livre em um extremo com seu baixíssimo 

custo e falta de padronização, e o uso de kits de robótica comerciais como o da Lego em outro 

extremo, com seu elevado custo e uma padronização extrema. Há dificuldade em encontrar um 

modelo que seja o meio termo dessas metodologias. Em vista disso, é proposto neste projeto a 

elaboração de um kit robótico de baixo custo, com peças de fácil acesso no Brasil, padronizado 

e voltado para os estudantes de engenharia eletrônica e de telecomunicações. Tendo em vista 

este público alvo, o kit também deve ser capaz de contemplar a área de redes de comunicação 

sem fio para atender disciplinas específicas do curso. Ao final do trabalho espera-se obter além 

do kit, um material didático-pedagógico baseado em projeto para instruir esses discentes sobre 

os conceitos básicos de eletrônica, programação e comunicação sem fio. 

 

Palavras-chave: robótica, robótica educacional, kit didático, material didático, ensino da 

engenharia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Robótica é “o estudo de robôs, ou seja, o estudo da sua capacidade de sentir e agir no 

mundo físico de forma autônoma e intencional”, segundo Mataric [1]. É considerada 

multidisciplinar, pois é capaz de envolver diversas áreas das engenharias, como as áreas de 

mecânica, computação e eletrônica [2], e também é aplicado o conhecimento de 

microeletrônica, física cinemática (movimento do robô), matemática (operações quantitativas), 

inteligência artificial (operação com proposições) e outros estudos [3]. Esse estudo é 

fundamental, pois está em expansão no cotidiano das pessoas, auxiliando-as nas tarefas 

domésticas assim como em campos industriais, por exemplo, a indústria automobilística, têxtil, 

bélica, agronegócio, alimentícia e entretenimento [4].  

A educação é uma das áreas em que a robótica está ganhando cada vez mais ênfase, pois 

desde o ensino fundamental até o superior, profissionais estão utilizando a robótica para 

proporcionar melhor entendimento das disciplinas de matemática e de programação, por 

exemplo. Os robôs são usados até mesmo para motivar as pessoas a aprimorarem seus 

conhecimentos, desenvolverem soluções de problemas e adquirirem uma experiência peculiar 

[5]. Assim, a robótica passou a ser usada como uma ferramenta auxiliar na educação para 

contribuir com os aprendizados dos estudantes em diferentes níveis de ensino [6].  

Em disciplinas que envolvem cursos técnicos e tecnológicos, onde há o ensino 

de eletrônica, eletrotécnica e automação, a adesão de uma estrutura pedagógica tradicional 

(docente fala, discente ouve) pode resultar em baixo desempenho e/ou desinteresse por parte 

dos alunos, por causa da falta de uma aplicação prática [5]. Ao ser usada como uma ferramenta 

de ensino, a RE é capaz de fornecer aos estudantes um aprendizado mais estimulante e 

dinâmico, contribuindo na resolução de problemas, despertando a curiosidade e o caráter 

investigativo [5].  

No contexto da RE existem diferentes formas de trabalhar com robôs que auxiliam tanto 

os alunos quanto os professores na sala de aula. Uma delas é a Robótica Livre, que se destaca 

o baixo custo, pois ela propõe a utilização de materiais recicláveis ou sucata de equipamentos 

eletroeletrônicos como materiais na construção de robôs [7]. Nesta abordagem, um aspecto 

importante a ser ressaltado é a falta de uma padronização dos componentes eletrônicos 

coletados para a construção de robôs, pois, em sua maioria, possuem marcas, modelos e origens 

distintas. Por isso, com o intuito de padronizar um kit de componentes de mesma marca/origem, 

a Robótica Livre não é a opção mais viável para esta pesquisa.  



Outra forma de se trabalhar com robôs é por meio da aquisição de um kit robótico 

educacional, onde é adquirido hardware, software e material pedagógico para proporcionar um 

maior aproveitamento numa sala de aula tanto para o professor ao auxiliar em seu ensino com 

um material padronizado, quanto para o aluno ao reproduzir práticas de forma uniforme [4]. 

Entre os diversos modelos de kits educacionais existentes no mercado e aqueles utilizados no 

ensino superior, se destacam os modelos kits Lego Mindstorm e Modelix [6].  

O kit Lego Mindstorm começou a ser produzido em 1999 pela empresa dinamarquesa 

Lego, que disponibilizam um hardware e software para a construção de robôs personalizados e 

programáveis. Em sua versão da terceira geração, conhecida como Lego Mindstorms EV3, 

utiliza o software EV3 e a unidade programável EV3 Brick, sendo o kit compatíveis com os 

brinquedos da Lego. Na Figura 1 - (a) Representação kit Lego Mindstorms EV3 comercializado 

e (b) unidade programável EV3 Brick do kit. (a) é indicado o kit Lego Mindstorms EV3 de 

como é comercializado e na Figura 1 - (a) Representação kit Lego Mindstorms EV3 

comercializado e (b) unidade programável EV3 Brick do kit. (b) é a representação do 

EV3 Brick. [8].  

O kit Modelix Robotics atende diferentes níveis de ensino, inclusive o ensino superior. A 

versão 3.6 deste kit, é composto por componentes eletrônicos, como microcontrolador, display 

LCD, controle remoto e fonte de alimentação, assim como sensores, atuadores e peças 

estruturais. Em sua programação utiliza-se o Modelix System Pro que pode ser utilizado no 

modo de programação por fluxogramas e por meio do modo de simulação de cenários, onde o 

estudante deverá programar o robô conforme a necessidade e a funcionalidade no ambiente 

projetado virtualmente (simulado) [9].   

Figura 1 - (a) Representação kit Lego Mindstorms EV3 comercializado e (b) unidade programável EV3 

Brick do kit. 

             (b)  

Fonte: [8]. 

Ao conhecer esses diferentes modelos de kits robóticos e sua respectiva plataforma de 

programação é interessante ressaltar que possuem custos comerciais elevados [6], o que 

dificulta sua aquisição tanto por parte dos alunos quanto por parte das instituições de ensino. 



Além disso, a programação é específica dependendo da fabricante do kit robótico, o que 

consequentemente exige um conhecimento mais específico para programar o robô construído 

com o kit.  

Outra alternativa para trabalhar com a robótica é utilizando o Arduino e peças modulares 

(Figura 2 (a)). O kit Arduino foi desenvolvido na Itália em 2005 com o objetivo de fornecer 

uma placa programável, cuja programação é feita numa plataforma livre (open source), de 

baixo custo e fácil manuseio. Isso fez com que a sua produção fosse efetiva e os usuários 

obtivessem maior conhecimento e experiências sobre hardware e elaboração de projetos. 

Apesar do conceito inicial da placa não ser para RE, o desenvolvimento de robôs com Arduino 

se tornou comum ao ser incorporado como cérebro do robô, utilizando um conjunto de peças 

para o hardware externo (carcaça, rodas, display, sensores e motores) e o Arduino IDE (Figura 

2(b)) para programação baseada na linguagem C/C++ [10].   

Figura 2 -(a) Arduino UNO R3 e (b) plataforma Arduino IDE web editor 

(a)  (b)   

Fonte: [10] 

No entanto, como há uma grande diversidade de itens que podem ser acoplados ao 

Arduino e diferentes formas de construir um robô, é necessário alcançar uma 

padronização para o robô, incluindo quais itens que irão compor o mesmo, visando a 

uniformidade das atividades práticas entre os alunos.   

Neste contexto, é proposto neste trabalho o desenvolvimento de um robô educacional 

direcionado para o ensino superior em engenharia, especificamente para o curso de Engenharia 

Eletrônica e de Telecomunicações, onde o baixo custo, padronização e a didática são a 

prioridade do projeto. Nesse contexto, esse experimento tem-se como objetivos: 

• Definir um kit robótico básico, de baixo custo e padronizado com componentes 

eletrônicos básicos para construção de projetos. 

• Disponibilizar um material didático, que é o presente relatório, para instruções e 

explicações dos conceitos teóricos e práticos de eletrônica e de programação para 

o desenvolvimento de robôs. 



• Fornecer e construir um conhecimento básico sobre a plataforma Arduino, 

eletrônica e programação para elaboração de protótipos robóticos aos discentes do 

curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações que não estão 

familiarizados com essas ferramentas. 

• Explicar a construção e funcionamento do simulador TinkerCad®, programa 

gratuito que é capaz de simular circuitos eletrônicos com Arduino. 

• Exemplificar, ilustrar, explicar e testar algumas lógicas de programação da 

robótica com a plataforma IDE Arduino, através da linguagem C e construção de 

códigos-fontes. 

• Desenvolver alguns protótipos com o kit robótico para exemplificar algumas 

aplicações do material. 

  



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a compreensão de alguns conceitos iniciais, foi necessário definir robô, kits 

educacionais e introdução a placa Arduino. Para isso, esta seção foi organizada em subtópicos 

robô, em que foi descrito a definição de robô, suas classificações e exemplos de estudos; kits 

educacionais, que foi apresentado alguns exemplos de kits que são utilizados e análise das suas 

características; e o subtópico “Conhecendo o Arduino”, em que foi estudado com detalhes 

alguns conceitos e especificações da plataforma Arduino. 

2.1  ROBÔ 

Na seção introdução, foi definido a robótica que é o estudo do robô e sua capacidade de 

interação no mundo físico. Um robô é um sistema autônomo, pois é capaz de atuar segundo 

suas próprias decisões e sem o controle do homem; que existe no mundo físico, ou seja, existe 

no mundo real e não somente numa simulação computacional; pode sentir o ambiente e agir 

sobre ele, isso significa que ele é capaz de perceber o ambiente, por meio de sensores, os quais 

informam o robô e, assim, é capaz de atuar no local que se encontra; para alcançar objetivos, 

ou seja, deve ser útil para solucionar algum problema ou para algum fim específico [1]. 

A robótica está presente em diversas áreas, como o ambiente doméstico, setor acadêmico 

e profissional, por exemplo, e isso a torna multidisciplinar. A educação é uma das áreas em que 

a robótica está em constante evolução e aprimoramento como ferramenta para o aprendizado 

em diferentes níveis de ensino [6]. Essa variedade de aplicações resulta a classificações de 

diferentes tipos de robôs em relação a sua mobilidade de base, que é a estrutura de locomoção 

do robô; a estrutura cinemática, que é o ambiente e a forma que opera; e ao seu espaço de 

trabalho, que se define como o robô opera no ambiente. A figura 3 ilustra essa classificação.  



Figura 3 – Classificação de Robôs  

 

 O foco do estudo desse trabalho será com robôs móveis terrestres de rodas para o ensino 

dedicado aos discentes de engenharia eletrônica e de telecomunicações (robótica educacional). 

Ou seja, foi analisada com detalhes os componentes básicos para a construção de um robô 

operacional que é capaz de se locomover em ambientes terrestres por meio de rodas. Existem 

outros tipos de robôs como os robôs fixos seriais (figura 4.a), que também são conhecidos como 

manipuladores e, geralmente, são encontrados em indústrias, por exemplo. Existem robôs 

móveis aéreos, como os drones (figura 4.b), por exemplo. Em ambientes terrestres, existem 

aqueles que se locomovem através de pernas, como os robôs humanoide de inteligência 

artificial (figura 4.c). 

Figura 4 – Robôs Móveis 

(a) (b) (c)  

Imagem 1: http://roboterin.com.br/solucoes-em-robotica-industrial/  

Imagem 2: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/10/drone-desmontavel-e-

portatil-faz-imagens-aereas-com-cameras-como-gopro.html  

Imagem 3: https://pyrotec.com.br/2019/10/03/tipos-de-robos/  

 A respeito a composição desses robôs vale destacar os sensores, atuadores e o sistema 

de controle que faz a incorporação e execução desses componentes. Os sensores são 

http://roboterin.com.br/solucoes-em-robotica-industrial/
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/10/drone-desmontavel-e-portatil-faz-imagens-aereas-com-cameras-como-gopro.html
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/10/drone-desmontavel-e-portatil-faz-imagens-aereas-com-cameras-como-gopro.html
https://pyrotec.com.br/2019/10/03/tipos-de-robos/


responsáveis por extrair dados sobre o robô em si e do local onde atua. Com eles é possível 

estimar seu deslocamento, reconhecer a presença de objetos e/ou pessoas ao seu redor, sons, 

comando por meio de movimentos, emoções, entre outros. Eles simplesmente recebem energia 

por meio da luz, som ou pressão e a transforma em um sinal analógico ou digital que será 

utilizado pelo robô, por isso são chamados de transdutores (transducer) [11]. Já os atuadores 

são mecanismos de atuação (motores) responsáveis por fazer o robô deslocar, manipular e 

interagir de alguma forma com os elementos presentes no local em que atua [11]. O sistema de 

controle é responsável por incorporar e executar os dados recebidos e programados nos 

componentes conectados ao robô, eles são identificados como microcontroladores e 

computador, por exemplo. 

No ramo da robótica educacional, existem diferentes estudos com robôs móveis que são 

dedicados ao ensino das áreas de ciências exatas, matemática e engenharias. Um dos estudos 

realizados com robô móvel terrestre foi o [12] em que desenvolveram uma frota de 10 robôs 

móvel de duas rodas (figura 5) e uma plataforma de código aberto de baixo custo. O robô foi 

composto por uma placa Arduino UNO e Freaduino UNO, sensores ultrassônicos e motores. A 

programação foi realizada pela IDE Arduino e o projeto mecânico pelo software OpenSCAD. 

A pesquisa concluiu que a robótica educacional contribui para o aprendizado dos alunos 

iniciantes e veteranos na área. 

Figura 5 -Robôs utilizados em [12] 

 

Imagem [12] 

Outra pesquisa que desenvolveram robô móvel terrestre foi a [13] que conseguiram 

desenvolver um robô (figura 6) capaz de ser controlado por meio da comunicação sem fio. Foi 

desenvolvido um robô de baixo custo, padronizado, com design simples e possui uma conexão 

sem fio Wi-fi para o auxílio da educação no ramo de mecatrônica e eletrônica. No trabalho, 

utilizaram controladores, dispositivos periféricos e programação específicos.  



Figura 6 – Robô de baixo custo de [13]. 

 

Imagem [13] 

Já em [14], foi desenvolvido o projeto Robot Per Student (URA), chamado de URA 4.0 

(figura 7.(a)), que é um kit educacional de baixo custo e com desenvolvimento no Arduino. As 

peças do robô também foram desenvolvidas por meio de impressoras 3D e em máquinas de 

cortes a laser (figura 7.(b)). O robô foi composto por sensores de reflatância, sensor ultrassônico 

e por dois atuadores para a movimentação do robô. No final da pesquisa, concluíram que o kit 

robótico foi de baixo custo e que contribuiu para o aprendizado dos alunos, porém perceberam 

a falta de uma documentação para a montagem do robô e criação de bibliotecas apropriadas 

para o Arduino.  

Figura 7 – Robôs desenvolvidos em [14]. 

(a) (b)  

Imagem [14] 

 A pesquisa [15] desenvolveu 7 protótipos de robô móvel terrestre de baixo custo, leve e 

pequeno (figura 8) para ser facilmente transportados pelos os alunos nas mochilas escolares. A 

pesquisa concluiu que o interesse dos alunos pela ciência da tecnologia de engenharia e 

matemática amentaram com a prática dos conhecimentos teóricos estudados em sala de aula. É 

um exemplo de robótica educacional voltada para o nível fundamental e médio. 



Figura 8 - Robôs desenvolvidos em [15]. 

 

Imagem [15] 

 Por fim, em [16] foi realizado um estudo com a robótica educacional em um grupo de 

alunos, sendo um projeto de sistema aberto e “faça você mesmo” (figura 9). O projeto consistia 

em um sistema aberto de construção extensível que possa ser utilizado em conjunto com 

eletrônicos e software para construir pequenos robôs a partir do zero, focando no orçamento. A 

experiência DIY (faça você mesmo) fez com que a robótica educacional fosse 

interativa/construtiva para o aprendizado dos alunos, além de aumentar a motivação na 

disciplina de física. 

Figura 9 - Robôs desenvolvidos em [16]. 

 

Imagem [16] 

Referências: 

http://pgene.ufabc.edu.br/docentes/Riascos/ensino/disciplinas/Robotica/FundamentosRobotic

a.html  

http://inct-sec.icmc.usp.br/actrep/sites/default/files/highlights/Tutorial-JAI.pdf  

2.2 KITS EDUCACIONAIS 

Na robótica educacional são utilizados diversos e diferentes modelos comerciais que 

auxiliam professores e alunos na sala de aula. Um dos modelos é a Robótica Livre em que 

http://pgene.ufabc.edu.br/docentes/Riascos/ensino/disciplinas/Robotica/FundamentosRobotica.html
http://pgene.ufabc.edu.br/docentes/Riascos/ensino/disciplinas/Robotica/FundamentosRobotica.html
http://inct-sec.icmc.usp.br/actrep/sites/default/files/highlights/Tutorial-JAI.pdf


propõe a utilização de materiais recicláveis ou sucata de equipamentos eletroeletrônicos como 

material na construção de robôs. Esse modelo visa o baixíssimo custo e a reutilização de 

componentes eletrônicos o que diminui o lixo eletrônico e contribui para o desenvolvimento 

sustentável. Porém, não existe uma padronização dos componentes que, em sua maioria, 

possuem marcas, modelos e origens distintas. Neste trabalho, pretende-se padronizar um kit 

robótico com componentes de uma mesma marca, por isso não foi utilizado a robótica livre 

como principal abordagem da pesquisa. 

Outros modelos que são desenvolvidos para a robótica educacional são os kits robóticos 

educacionais, que destacam os kits Lego Mindstorm, Modelix e Arduino. Nesta abordagem são 

fornecidos um hardware, software e material didático para desenvolver projetos com robôs e 

auxiliar alunos e professores na sala de aula no entendimento e ensino da disciplina. Cada kit 

mencionado anteriormente possui características peculiares, foi analisada cada um 

separadamente.  

O kit Lego Mindstorm (figura 10) começou a ser produzido em 1999 pela empresa 

dinamarquesa Lego, que disponibilizam um hardware e software para a construção de robôs 

personalizados e programáveis. Sua versão mais recente é a terceira geração, conhecida como 

Lego Mindstorms EV3, em que utiliza o software EV3 e a unidade programável desse kit é 

denominada de EV3 Brick. Na figura 10.(a) mostra a ilustração do kit Lego Mindstorms EV3 

de como é comercializado e na figura 10.(b) é a representação do EV3 Brick.  

 

Figura 10 - Kit da Lego EV3. 

(a) (b)  

 O kit da Lego possui uma alta padronização, ou seja, todas as peças foram desenvolvidas 

para trabalhar com ferramentas Lego e com sua própria programação. Atualmente, é possível 

controlar os robôs por meio de smartphone e tablets, além de possuir conexão via Bluetooth, 

sensor de toque e controle remoto. Sobre a sua programação, ela é feita por meio da linguagem 

de programação gráfica Mindstorms EV3 programming software, que é disponibilizada no site 



da empresa LEGO (Lego 2019). É uma programação simples, por ser feita de maneira visual 

em que se ligam blocos de funcionalidades, o que permite a execução de comandos do robô. 

 Outro kit robótico comercial é o kit Modelix Robotics versão 3.6 (figura 11) que 

também atende diferentes níveis de ensino, dentre eles, o ensino superior. A versão 3.6 deste 

kit, é composto por componentes eletrônicos, como microcontrolador, diplay LCD, controle 

remoto e fonte de alimentação, assim como sensores, atuadores e peças estruturais. Em sua 

programação utiliza-se o Modelix System Pro, que pode ser utilizado de duas maneiras: uma 

por meio do modo de programação, em que consiste na construção de fluxogramas que 

descrevem o funcionamento e comportamento do robô, por meio do controle de sensores e 

motores, por exemplo; e por meio do modo de simulação de cenários, o que é definido pela 

simulação de um cenário em que o robô irá operar, desta forma o estudante deverá programar 

o robô conforme a necessidade e a funcionalidade no ambiente projetado virtualmente 

(simulado). 

Figura 11 – Kit da Modelix. 

 

https://www.modelix.com.br/kit-robotica-ensino-medio 

  

 Esses dois kits possuem preços comerciais alto, como o foco dessa pesquisa é 

desenvolver um kit de robótica de baixo custo e com padronização, foi analisada uma terceira 

opção: kit Arduino. O kit Arduino foi desenvolvido na Itália em 2005 com o objetivo de 

fornecer uma placa programável, cuja programação é feita numa plataforma livre (open source), 

de baixo custo e fácil manuseio. Isso fez com que a sua produção fosse efetiva e os usuários 

obtivessem maior conhecimento e experiências sobre hardware e elaboração de projetos. O 

principal objetivo da fabricação do Arduino não foi para a RE, mas há disponível no mercado 

alguns kits para esse fim, desde que tenha conhecimento básico de eletrônica. Para o 

desenvolvimento de robôs com Arduino utilizam-se três elementos cruciais, sendo eles a placa 

https://www.modelix.com.br/kit-robotica-ensino-medio


Arduino, que seria a placa programável e varia de modelo a modelo, sendo o mais popular o 

modelo Arduino UNO (figura 12.(a)), mas é basicamente constituída por um microcontrolador, 

interfaces USB, regulador de tensão, conector de energia, pinos de entrada e saída, entre outros, 

nela é feita a programação e estabelece as funcionalidades que o robô irá operar; o Hardware 

externo, o que consiste em carcaça, materiais feitos a mão ou por terceiros, como rodas, display 

e motores; e o Arduino IDE (figura 12.(b)), que consiste na plataforma de programação, 

compatível com Windows e Linux, é baseada na linguagem C/C++, que possuem algumas 

peculiaridades para geração automática de protótipos de funções.    

Figura 12 - Arduino e sua interface. 

(a) (b)   

2.3 CONHECENDO O ARDUINO 

O Arduino foi criado na Itália em 2005 no Interaction Design Institute Ivrea pelos 

pesquisadores Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. 

Os pesquisadores Massimo Banzi e David Cuartielles foram os fundadores e denominaram o 

projeto de Arduin de Ivrea, que se refere ao principal personagem histórico da cidade.  

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open source (código aberto) 

usada para o desenvolvimento de projetos eletrônicos e é composta por um microcontrolador, 

uma linguagem de programação e IDE. Ela foi desenvolvida com a intenção de  facilitar a 

elaboração de protótipos de projetos interativos, trabalhando com  o hardware e software 

simultaneamente, peculiaridades da Computação Física, que é uma área da Computação em que 

o software interage com o hardware, funcionando como sensores (controlando equipamentos 

eletrônicos) e como atuadores (sistemas capazes de interatuar e analisar o ambiente real) [17]. 

A ferramenta Arduino ajuda no desenvolvimento de aplicativos interativos para os 

iniciantes e também é flexível para os profissionais que trabalham com projetos complexos. Por 

isso, muitas placas foram vendidas e a comunidade do Arduino cresceu e desenvolviam vários 

projetos que utilizavam o Arduino como núcleo de computação, assim fez com que surgisse 

diversos tutoriais e bibliotecas disponíveis. 



Dentre as placas Arduino mais utilizadas, se destacam o Arduino Uno e o Arduino Nano. 

A seguir serão apresentadas as características e detalhes dessas placas. 

Referências: 

https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino/ 19/08/2020 

https://www.theengineeringprojects.com/2018/06/introduction-to-arduino-nano.html 

19/08/2020 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4302-4168-3_1 19/08/2020 

http://web.csulb.edu/~hill/ee400d/Technical%20Training%20Series/02%20Intro%20to

%20Arduino.pdf 19/08/2020 

 

2.3.1 Arduino Uno  

A placa Arduino Uno representada pela figura 13.(a) é uma das mais conhecidas e 

vendidas no mercado. Essa placa é um microcontrolador baseado no ATmega328P que é 

montado sobre um socket na placa. Possui 14 portas digitais, das quais 6 podem ser usadas 

como saídas PWM, e 6 portas analógicas, um conector de alimentação (fonte externa), uma 

conexão USB (utilizada tanto para conectar no computador quanto para alimentação), um 

conector ICSP, um botão de reinicialização (Reset button) e um ressonador de cerâmica de 16 

MHz (CSTCE16M0V53-R0). A figura 13.b ilustra os componentes estruturais da placa 

Arduino Uno com suas respectivas funcionalidades e posições. A tensão de funcionamento da 

placa Arduino é de 5V, portanto a alimentação é ideal variar de 7V a 12V, nas medidas abaixo 

de 7V e acima de 12V poderá danificar a placa, causando instabilidade na tensão de 

funcionamento e superaquecimento da placa, respectivamente. O Arduino possui dimensões 

iguais a 68,6x53,4mm. A figura 14 mostra mais informações sobre a pinagem e diagrama da 

placa Arduino UNO. 

https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino/
https://www.theengineeringprojects.com/2018/06/introduction-to-arduino-nano.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4302-4168-3_1
http://web.csulb.edu/~hill/ee400d/Technical%20Training%20Series/02%20Intro%20to%20Arduino.pdf
http://web.csulb.edu/~hill/ee400d/Technical%20Training%20Series/02%20Intro%20to%20Arduino.pdf


Figura 13 - Arduino UNO R3 e seus respectivos pinos. 

(a) (b)

Figura X.a e X.b(https://components101.com/microcontrollers/arduino-uno) 

Figura 14 - Diagramas e pinagem do Arduino UNO. 

 

Referências: 

https://athoselectronics.com/o-que-e-arduino/ 19/08/2020 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 19/08/2020 

https://autocorerobotica.blog.br/arduino-especificacoes-por-modelo/ (diagrama) 

30/08/2020 

https://components101.com/microcontrollers/arduino-uno
https://athoselectronics.com/o-que-e-arduino/
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
https://autocorerobotica.blog.br/arduino-especificacoes-por-modelo/


2.3.2 Arduino Nano 

O Arduino NANO (figura 15) é um microcontrolador pequeno, completo e compatível 

com a placa de ensaio ATmega328 na versão Arduino NANO 3.x. Diferente do Arduino UNO, 

o modelo NANO possui uma entrada para alimentação por meio do Mini-B USB jack que 

também é utilizado para conectar ao computador; 22 portas digitais, das quais 6 são PWM (D3, 

D5, D6, D9, D10 e D11); 9 portas analógicas (A0-A7 e AREF), dois terra (GND – ground), um 

botão de reinicialização, 4 LEDs (PWR – power, RX, TX e L – led builtin), um conector ICSP.  

A figura 16 ilustra as posições dos pinos existentes na placa Arduino NANO e o diagrama mais 

detalhado sobre a sua estrutura. 

Similarmente ao Arduino UNO, o modelo NANO pode ser alimentado nas tensões de 6V 

a 20V, porém é recomendado nas tensões 7V a 12V para evitar danificações na placa. A placa 

Arduino NANO é consideravelmente menor e mais barata em comparação ao Arduino UNO, 

possuindo dimensões de 48x18mm, isso é, aproximadamente 22% de área da versão UNO. Em 

questão da funcionalidade e programação, essas placas não se diferem muito, apenas na 

localidade dos pinos e de seus encaixes. 

Figura 15 - Arduino Nano. 

 

Figura 16 - Pinos do Arduino Nano. 

 



 

(https://www.filipeflop.com/blog/tipos-de-arduino-qual-comprar/) 30/08/20 

Neste trabalho, foi escolhido o Arduino Nano pelo seu baixo custo e pequenas dimensões. 

Tais características cumprem os requisitos para o desenvolvimento de um robô terrestre barato, 

pequeno e programável.  Como já foram estudados os posicionamentos dos pinos e suas 

respectivas nomenclaturas, agora falta detalhar sobre as portas digitais, analógicas e PWM, 

podendo ser utilizadas como entrada ou saída. Antes dessa análise, é importante entender as 

grandezas digitais e analógicas para melhor compreendimento do assunto. 

Referências: 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano 30/08/2020 

https://content.arduino.cc/assets/Pinout-NANO_latest.pdf 30/08/2020 

https://autocorerobotica.blog.br/arduino-especificacoes-por-modelo/ (comparação e 

diagrama) 30/08/2020 

 

2.4 GRANDEZAS DIGITAIS E ANALÓGICAS 

Antes de estudar as portas digitais e as analógicas do Arduino, é interessante entender a 

diferença entre a grandeza digital e a grandeza analógica.  Na grandeza digital são utilizados 

números finitos, isso é, numa escala de valores há um salto definido entre os números. Essa 

https://www.filipeflop.com/blog/tipos-de-arduino-qual-comprar/
https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano
https://content.arduino.cc/assets/Pinout-NANO_latest.pdf
https://autocorerobotica.blog.br/arduino-especificacoes-por-modelo/


característica pode ser representada graficamente pela figura 17 como sinal digital, nele é 

perceptível que há números finitos e salto entre os valores. Por exemplo, é preciso analisar uma 

resposta digital Y quando 1<X<2, nesse intervalo é encontrado somente Y=3, isso é, um valor 

finito. Ao contrário da grandeza analógica, em que existem valores infinitos e não há saltos 

entre os valores, conforme ilustrado como sinal analógico na figura 17. Como no exemplo 

anterior, suponhamos que gostaríamos de estudar a resposta analógica Y quando 1<X<2, 

valores infinitos nesse intervalo são obtidos, tais como 3,001, 3,45, 3,569, 3,7, 3,9998, 4,341 e 

outros infinitos valores.  

Figura 17 - Sinal digital vs sinal analógico. 

Y 

(https://portal.vidadesilicio.com.br/grandezas-digitais-e-analogicas-e-pwm/ - modificado) 

30/08/2020 

Referências: 

https://portal.vidadesilicio.com.br/grandezas-digitais-e-analogicas-e-pwm/ 30/08/20 

 

2.4.1 Entradas e Saídas Digitais 

Os pinos do Arduino NANO que exercem a função de entrada e saída são os pinos D2 ao 

D12, D13 e A0 ao A7, totalizando 22 portas digitais. Algumas dessas portas possuem outras 

funções, porém nesta seção foi abordade sobre a funcionalidade digital. Primeiramente, é 

preciso determinar se o pino no Arduino a ser utilizado funcionará como entrada (INPUT) ou 

saída (OUTPUT) na programação da placa. Como já citado anteriormente, a grandeza digital 

estuda números finitos, o que não é diferente no nas entradas e saídas digitais do Arduino. Na 

placa são utilizados nessas portas dois níveis de tensão: um nível lógico alto, 5V, e um nível 

https://portal.vidadesilicio.com.br/grandezas-digitais-e-analogicas-e-pwm/
https://portal.vidadesilicio.com.br/grandezas-digitais-e-analogicas-e-pwm/


lógico baixo, 0V.  É importante ressaltar que entre esses valores de tensão há um valor 

intermediário que poderá ocasionar resultados imprevisíveis e deve ser evitado. Na figura 18 

pode observar graficamente a simulação do comportamento de uma porta digital. 

Figura 18 - Comportamento da Porta Digital. 

 

(https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/) 31/08/2020 

As entradas e saídas digitais são utilizadas em diversos projetos para , como o 

acionamento de um LED e leitura de um botão, por exemplo. 

Referências: 

https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/ (31/08/2020) 

 

2.4.2 PWM 

 O Pulse Widht Modulation, traduzido significa modulação de largura de pulso, ou, 

simplesmente, PWM, é uma técnica utilizada para configurar o valor médio de tensão que é 

fornecida para algum dispositivo eletrônico, ligando e desligando a energia em uma taxa rápida. 

É comum utilizar o PWM para o controle de velocidade dos motores, controle de luminosidade 

e controle de servos motores, por exemplo. Por meio da largura de pulso de uma onda quadrada 

é possível controlar a potência ou a velocidade. Ou seja, no PWM é considerada uma onda 

quadrada que se comporta em dois níveis lógicos, alto/ligado (tensão máxima) e 

baixo/desligado (tensão nula), e o duty cicle (ciclo ativo) dessa onda é modulado para obter o 

valor desejado. O duty cicle é a proporção do tempo que fornece energia (nível alto) sobre o 

tempo sem energia (nível baixo). Com isso, é possível calcular a tensão média fornecida. 

𝐷𝑢𝑡𝑦𝐶𝑖𝑐𝑙𝑒 = 100 ×
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

Onde: 

Duty-Cycle: Valor em (%) 

Largura do pulso: Tempo em que o sinal esta ligado. 

Período: Tempo de um ciclo da onda. 

Para melhor explicação, é considerada uma onda quadrada com tensão máxima de 12V 

(figura 19) e, por algum motivo, é preciso uma tensão média de 3V, isso é, 25% do valor da 

https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/
https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-digitais/


tensão máxima. Para isso, a onda deve atingir o nível alto por 25% do período da onda e 75% 

do período a onda ficou no nível baixo o que resultou em uma tensão média de 3V, pois houve 

uma corrente durante 25% do tempo. Outro exemplo, em um circuito é preciso 6V como tensão, 

ou seja, 50% da tensão máxima, assim a largura de pulso tem que durar 50% do período da 

onda e o restante do período a onda ficar no nível baixo. Dessa forma, resulta em uma tensão 

média de 6V. 

Figura 19 - Sinal PWM. 

 

  

Referências: 

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-

pwm-h-bridge/  

http://www.mecaweb.com.br/eletronica/content/e_pwm#:~:text=PWM%20significa%20%22

Pulse%20Width%20Modulation,controle%20de%20pot%C3%AAncia%20ou%20velocidade.  

http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/curso-de-eletronica-o-

que-e-pwm-pulse-width-modulation/  

https://www.mundodaeletrica.com.br/pwm-o-que-e-para-que-serve/  

https://www.citisystems.com.br/pwm/  

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/
http://www.mecaweb.com.br/eletronica/content/e_pwm#:~:text=PWM%20significa%20%22Pulse%20Width%20Modulation,controle%20de%20pot%C3%AAncia%20ou%20velocidade
http://www.mecaweb.com.br/eletronica/content/e_pwm#:~:text=PWM%20significa%20%22Pulse%20Width%20Modulation,controle%20de%20pot%C3%AAncia%20ou%20velocidade
http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/curso-de-eletronica-o-que-e-pwm-pulse-width-modulation/
http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/curso-de-eletronica-o-que-e-pwm-pulse-width-modulation/
https://www.mundodaeletrica.com.br/pwm-o-que-e-para-que-serve/
https://www.citisystems.com.br/pwm/


2.4.3 Entradas e Saídas Analógicas  

No Arduino UNO os pinos analógicos são os pinos A0 ao A5, já no Arduino NANO os 

pinos são AREF, A0 ao A7. A placa Arduino processa os dados digitais, ou seja, para trabalhar 

com sinais analógicos é preciso a conversão entre digital para analógico e vice-versa. Existem 

conversores embutidos na placa Arduino para realizar essa operação, mas foi estudado o básico. 

Para melhor entendimento, foi associado o discreto e analógico por meio da resolução que 

significa a quantidade de números discretos que podem ser produzidos. Por isso, quanto maior 

a resolução, maior a quantidade de valores discretos e é possível correlacionar com a grandeza 

analógica, que por sua vez possui muito “valores discretos” em sua escala (figura 20).  

Figura 20 - Valores discretos. 

 

No Arduino, a resolução dos conversores é de 10 bits e o intervalo de tensão dos pinos 

é de 0V a 5V, ou seja, o intervalo é dividido em 1024 valores (resolução de 210). Portanto, 

existem 1024 valores entre 0V até 5V, sendo que de um valor para o outro varia de 

0,0048828125V (razão 5/1024). Por exemplo, uma tensão de 3,25V, do analógico para valores 

discretos a conversão é feita: 

2,75 × 1024

5
= 563,2 

 Os valores discretos dão inteiros, por isso o resultado deve ser inteiro, isso é, 563. Se a 

conversão fosse do digital para analógico seria um valor igual a: 

5 × 563

1024
= 2,7490234375 

Isso significa que houve uma diferença, um erro de 0,0009765625. É uma diferença 

desprezível, por ser muito pequena. 

https://portal.vidadesilicio.com.br/entradas-e-saidas-analogicas/ 31/08/2020 
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2.5 SIMULADOR TINKERCAD 

A seção prática deste trabalho foi dividida em duas partes, a primeira é a simulação, em 

que foi apresentada no simulador Tinkercad a programação, o circuito dos componentes básicos 

e o estudo dos códigos e comando da programação; e a segunda que foi o desenvolvimento do 

kit robótico, em que realizados experimentos práticos com os componentes físicos e validados 

fisicamente. 

Devido a pandemia COVID-19 e a quarentena que teve início em março de 2020 e que 

ocorre até nos dias atuais, o uso de laboratórios e acesso aos componentes da Universidade 

Federal de Uberlândia do Campus Patos de Minas ficou impossibilitado. Dessa forma, foi 

preciso atender todos os requisitos e medidas preventivas e de isolamento social. Por isso, foi 

optado pelo laboratório virtual através do simulador Tinkercad que apresenta todas as 

ferramentas necessárias para o desenvolvimento desta pesquisa. Portanto, esse trabalho foi 

desenvolvido de forma remota e a seção de desenvolvimento do kit robótico foi realizada com 

os componentes já adquiridos pelo discente, não havendo contato e interação entre pessoas. 

O simulador Tinkercad é um laboratório virtual gratuito e para ser acessado é necessário 

entrar com alguma conta existente ou cadastrar no sistema. O ambiente virtual do Tinkercad é 

ilustrado na figura 21 e, para este trabalho, utiliza o ícone “Circuitos” para desenvolver os 

circuitos eletrônicos. 

Figura 21 – Ambiente virtual TinkerCad. 

 



No ícone “Circuitos”, a opção “Criar novo circuito” foi selecionada e em seguida permite 

o acesso ao ambiente de trabalho (figura 22) em que será desenvolvido o projeto e circuito 

eletrônico. 

Figura 22 - Interface com menu "Circuitos". 

 

 Para adicionar um componente na área de trabalho, basta clicar no botão esquerdo do 

mouse sobre o componente desejado e arrasta-lo até área de trabalho. A programação e o código 

podem ser vistas e editadas no ícone “Código” que se encontra na parte superior da área de 

trabalho, a figura 23 mostra a interface do código. Uma observação importante é que para 

acessar o código é preciso adicionar o Arduino UNO na área de trabalho e configurar o tipo de 

programação como “Texto”. Por padrão, o tipo de programação é “Blocos”, mas foi selecionado 

o tipo “Texto” que possui uma interface bem similar a IDE Arduino. 



Figura 23 - Inserindo o Arduino. 

 

 O simulador Tinkercad não possui a placa Arduino NANO, somente o Arduino UNO. 

Como citado anteriormente, as diferenças entre as duas placas são as posições e quantidades de 

pinos, mas o funcionamento e a programação são similares. Por isso, na simulação foi utilizado 

o Arduino UNO para estudar os códigos, comandos e desenvolver os circuitos eletrônicos. Na 

seção do desenvolvimento do kit robótico, o Arduino NANO foi utilizado. Com o conhecimento 

adquirido na simulação com o Arduino UNO e funcionamento dos componentes, é possível 

desenvolver projetos e o kit educacional através do Arduino NANO. 

O Tinkercad não possui simulações de robôs e suas características, porém a programação 

e os componentes disponíveis em sua plataforma, como sensores, atuadores e peças eletrônicas, 

e suas respectivas configurações permitem estudar e entender o seu funcionamento. Com esse 

estudo, é possível adquirir uma base para a construção de um robô que é composto por diversas 

peças eletrônicas e programação. Por isso, o simulador Tinkercad será utilizado para o 

conhecimento de diversos conceitos teóricos e práticos dos componentes e suas programações 

que, consequentemente, permitirá o desenvolvimento de um robô. 

  



3 MATERIAS E MÉTODOS 

Para desenvolver o projeto será necessário que o aluno aprofunde nos conhecimentos 

de Arduino e robótica, para em seguida desenvolver um protótipo com uma seleção básica de 

componentes que sejam suficientes para ensino. A partir desta etapa o conjunto será modificado 

para atender as necessidades do curso, para que no final, seja validado em um curso 

extracurricular.   

O projeto prevê inicialmente o uso de componentes de baixo custo, encontrados com 

maior frequência em lojas de eletrônica no Brasil, em conjunto com uma estrutura circular de 

acrílico com dois motores para padronizar e facilitar a uniformidade das instruções. Será 

adotado o Arduino Nano como placa preferencial e o UNO R3 como alternativa didática nos 

exemplos simulados.  

Devido ao prolongamento da pandemia, alguns passos da metodologia foram adaptados 

ao longo de 2020 visando o ensino remoto, como a utilização de simuladores (TinkerCad) como 

alternativa para apresentação dos primeiros conceitos relacionados à circuitos e eletrônica. 

O detalhamento de cada etapa da metodologia é apresentado nos subitens a seguir. 

3.1 ESTUDO DOS COMPONENTES  

A primeira etapa do trabalho foi o detalhamento de quais componentes foram utilizados 

nas referências citadas e que podem ser utilizados no projeto. Após esta validação inicial, em 

conjunto com o orientador, serão levantados outros componentes de interesse que podem ser 

utilizados em disciplinas do curso ou que podem ser usados para atrair a atenção dos alunos. 

Com os principais componentes listados, será feito um estudo intensivo entre o 

orientado e orientador com objetivo de instruir sobre os mesmos e de ter domínio sobre seu uso. 

Esta etapa foi importante para que o orientado tenha visão de como tudo funciona e de como 

pode ser modificado, baseado na própria experiência de aprendizado. 

Esse estudo foi alinhado com os componentes disponíveis na plataforma de simulação 

TinkerCad. 

3.2 REQUISITOS E MATERIAL INICIAL 

 Antes do projeto do protótipo, foram levantados todos os requisitos, tendo como base 

os componentes cotados na etapa anterior e as particularidades do curso de engenharia 

eletrônica e de telecomunicações. Estas particularidades incluem maior detalhamento na 



aplicação dos componentes eletrônicos e nas possíveis formas de comunicação sem fio. Estas 

possibilidades devem levar em conta também o período no qual os alunos que realizarão o curso 

se encontram, sendo sugerido inicialmente, uma abordagem mais leve para os alunos dos 

períodos iniciais. 

A partir dos requisitos levantados e da aquisição do material, foi elaborado um material 

básico para referência teórica dos alunos, o qual foi inserido neste relatório a partir do próximo 

capítulo. 

3.3 ELABORAÇÃO DE SIMULAÇÕES E PROJETO DO PROTÓTIPO  

Com os materiais didáticos iniciais, serão elaboradas simulações que apresentam os 

conceitos iniciais de eletrônica e eletricidade aos alunos por meio de Simulador. Esta ferramenta 

permite que os alunos aprendam os conceitos mais fáceis e minimizem o tempo necessário em 

laboratório, possibilitando que o protótipo robótico seja utilizado em objetivos mais específicos.   

Após o término das simulações, será projetado o protótipo baseado nestes 

conhecimentos adquiridos pelos alunos. A ideia é focar em uma continuidade linear, onde o 

discente não sinta uma grande diferença entre o que foi feito na simulação em relação ao que 

será feito no protótipo. A abordagem do protótipo será introduzir aos alunos os conceitos de 

Arduino, eletrônica e robótica.  

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROJETO 

Devido as restrições durante a pandemia, não será possível seguir o planejamento original 

de construção de 10 protótipos e de sua validação com alunos. No entanto, é proposta a 

construção de 1 protótipo e na criação de um material que pode ser seguido passo a passo pelos 

alunos.  

 O material será preparado para a realização de um futuro curso de extensão após a 

pandemia, onde em um projeto subsequente, o material poderá ser aplicado e validado com um 

número maior de pessoas. 

3.5 CRONOGRAMA 

 O cronograma das atividades foi relacionado com os passos da metodologia, conforme 

indicado no Quadro 1. 

 



Quadro 1 - Cronograma de atividades do projeto. 

ATIVIDADES 
MESES (2020 à 2021) 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago 

Atividade 1             

Atividade 2             

Atividade 3             

Atividade 4             

Atividade 5             

Atividade 6             

Atividade 1: Estudo das referências e domínio sobre componentes 

Atividade 2: Requisitos e material inicial 

Atividade 3: Simulações e Protótipo 

Atividade 4: Construção do Protótipo  

Atividade 5: Elaboração do material para futura validação em um curso de extensão. 

Atividade 6: Finalização do relatório final 

  



4 COMPONENTES BÁSICOS 

 O robô é composto por diversos componentes eletrônicos. Para este trabalho, foram 

selecionados alguns que são utilizados em muitos projetos, tornando comuns na robótica, para 

explicar e entender seu funcionamento. Nessa escolha, tiveram preferência aos componentes de 

baixo custo e acessíveis a plataforma Arduino (protoboard/hardware e programação). Dentre 

desses objetos eletrônicos, destacam-se o resistor, capacitor, indutor, diodo e LED, transistor, 

servo motor, motor DC, componentes de ponte H (circuito integrado L293D e a shield L298N), 

visor de 7 segmentos, LCD, sensor ultrassõnico HC-SR04, sensor LDR e buzzer. A seguir são 

apresentadas as principais características de cada item. 

 Para melhor organização, foi apresentado o conteúdo teórico e prático separadamente, 

em que nesta seção foi documentado as principais especificações de cada peça eletrônica e na 

próxima seção de programação e projeto com Arduino foi desenvolvido a explicação prática, 

simulação e a programação com esses componentes básicos. 

4.1 RESISTOR 

 O resistor é um componente eletrônico que possui uma resistência R, que é a capacidade 

de resistir ao fluxo de corrente elétrica e a sua unidade de medida é dada em ohms [Ω]. Na 

figura 24.(a) mostra um tipo de resistor e cada faixa no resistor representa um valor numérico, 

os valores foram tabelados como mostra a figura 24.(b) e com auxílio dessa tabela é possível 

identificar os valores da resistência dos resistores. 

Figura 24 - Resistores. 

(a) (b)  

Resistor: https://www.baudaeletronica.com.br/resistor-10r-5-1-4w.html  

Tabela: http://www.squids.com.br/arduino/index.php/tabelas/tabela-de-resistores  

https://www.baudaeletronica.com.br/resistor-10r-5-1-4w.html
http://www.squids.com.br/arduino/index.php/tabelas/tabela-de-resistores


 Os resistores podem ser fixos ou variáveis. A representação eletrônica do tipo resistor 

fixo é ilustrada pela figura 25.(a) e do resistor variável pela figura.25.(b). 

Figura 25 - Potenciômetro. 

 

Fonte: Livro fundamentos circuito elétrico. 

O resistor fixo possui uma resistência constante, já o resistor variável é possível variar o 

valor da resistência do mesmo dentro da faixa disponível. Um exemplo de resistor variável é o 

potenciômetro que, geralmente, possui três terminais (figura 26). 

Figura 26 - Componente potenciômetro. 

 

Fonte: https://www.baudaeletronica.com.br/potenciometro-linear-de-10k-10000.html 

No Tinkercad, o resistor fixo é encontrado como mostra a figura 27.(a) e é configurado 

pela janela da figura 27.(b), em que pode modificar o nome do componente e o valor da 

resistência. Já o potenciômetro é encontrado como ilustrado na figura 27.(c) e configurado na 

janela da figura 27.(d). 

Figura 27 - Resistor fixo e potenciômetro no Tinkercad 

(a) (b)  

(c) (d)  



 

Referência: ALEXANDER, C. K. Fundamentos de circuitos elétricos [recurso eletrônico] 

/ Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku ; tradução: José Lucimar do Nascimento ; 

revisão técnica: Antônio Pertence Júnior. - 5. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre : AMGH, 

2013. PÁGINA 28. 

4.2 CAPACITOR 

 O capacitor é um componente eletrônico capaz de armazenar em seu campo elétrico 

(capacitância) e sua unidade de medida é em farad [F]. Sua representação eletrônica é ilustrada 

pela figura 28. Há diferentes tipos de capacitores como os capacitores eletrolíticos, cerâmicos 

e de poliéster, por exemplo. 

Figura 28 - Representação do capacitor e o componente real. 

 

Imagens: https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/  

No Tinkercad, o capacitor é encontrado como mostra a figura 29.(a) e pode ser 

configurado pela janela ilustrada na figura 29.(b). Também pode ser encontrado o capacitor 

polarizado, como mostra a figura 29.(c) que é configurado pela janela ilustrada na figura 29.(d). 

Figura 29 - Capacitores no Tinkercad 

(a)  (b)  

(c) (d)  

 

https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/


Referência: ALEXANDER, C. K. Fundamentos de circuitos elétricos [recurso eletrônico] 

/ Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku ; tradução: José Lucimar do Nascimento ; 

revisão técnica: Antônio Pertence Júnior. - 5. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre : AMGH, 

2013. 

 

4.3 INDUTOR 

 O indutor é um componente eletrônico capaz de amarzenar energia em seu campo 

magnético (indutância). A sua unidade de medida é em henry [H]. A representação eletrônica é 

ilustrada na figura 30. Existem diferentes tipos de indutores, tais como o indutor bobinado 

solenoidal e indutor toroidal, por exemplo. 

Figura 30 - Representação do indutor. 

 

Imagem: https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/  

O indutor é encontrado no simulador Tinkercad como é representado pela figura 31.(a) e 

é configurado pela janela ilustrada na figura 31.(b). 

Figura 31 - Indutor no Tinkercad 

(a) (b)  

Referências: 

ALEXANDER, C. K. Fundamentos de circuitos elétricos [recurso eletrônico] / Charles K. 

Alexander, Matthew N. O. Sadiku ; tradução: José Lucimar do Nascimento ; revisão técnica: 

Antônio Pertence Júnior. - 5. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre : AMGH, 2013. 

 

4.4 DIODO E LED 

 Diodo é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente em um único 

sentido (depende da polaridade). Sua representação eletrônica é ilustrada na figura 32. 

https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/


Figura 32 - Representação do Diodo e Led. 

 

Imagem: https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/  

Existem vários tipos de diodo, como o diodo zener, diodo de silício e diodo emissor de 

luz (LED – Light Emitting Diode), por exemplo. Geralmente, os diodos possuem uma tensão 

de limiar que é a partir desse valor que o diodo passa a conduzir a corrente elétrico. Esse valor 

pode ser facilmente obtido pelo datasheet do componente. Geralmente, no caso do diodo de 

silício e o LED, sua tensão de limiar é de 0,7V. Nas figuras 33.(a) , 33.(b) e 33.(c) são 

representados os diodos de silício, zener e o LED, respectivamente. 

Figura 33 - Diodo e LED reais. 

(a) (b) (c)  

Imagens: 

Diodo silício: https://www.sabereletrica.com.br/diodo-de-silicio-ou-germanio/  

Diodo zener: https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/ 

LED:https://pt.dhgate.com/product/5-colors-5mm-round-led-diode-light-bulb-

super/449074219.html  

 O LED possui polaridade, em que o terminal menor representa o cátodo e o terminal 

maior representa o ânodo. Se polarizado reversamente, pode ser danificado ou até mesmo 

queimar. É importante atentar na conexão correta no circuito. A figura 34 ilustra a sua 

polaridade e sua respectiva representação eletrônica. 

Figura 34 - Polaridade do LED. 

 

Imagem: https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/  

https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/
https://www.sabereletrica.com.br/diodo-de-silicio-ou-germanio/
https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/
https://pt.dhgate.com/product/5-colors-5mm-round-led-diode-light-bulb-super/449074219.html
https://pt.dhgate.com/product/5-colors-5mm-round-led-diode-light-bulb-super/449074219.html
https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/


No Tinkercad, o LED é encontrado como ilustra a figura 35.(a) e pode ser configurado 

a cor através da janela ilustrada pela figura 35.(b). 

Figura 35 - LED no Tinkercad 

(a) (b)  

4.5 TRANSISTOR 

 O transistor é um componente eletrônico capaz de controlar a passagem de corrente. 

Normalmente, possui três terminais (figura 36.(a)), base, coletor e emissor. Se o terminal base 

estiver polarizada, há passagem de corrente entre coletor e emissor, caso contrário, não há 

passagem de corrente entre eles. Existem alguns tipos de transistores, o mais conhecido são os 

transistores bipolares. Existem duas categorias de transistores bipolares, o NPN e o PNP. Suas 

configurações diferem como pode ser observado na figura 36.(b). 

Figura 36 - Transistor. 

(a) (b)  

Imagens: https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/  

 Com os transistores é possível construir portas analógicas e também, não é o ideal, 

utilizar como chave nos circuitos eletrônicos. 

No Tinkercad, o transistor pode ser encontrado como representa a figura 37. 

Figura 37 - Transistor de junção bipolar no Tinkercad 

 

https://athoselectronics.com/componentes-eletronicos-guia/


4.6 SERVO MOTOR 

 Os motores são separados entre motores de corrente contínua e de corrente alternada, 

dentre eles está o servo motor. A nomenclatura ‘servo’ está associada a sistema de controle de 

malha fechada. O servo motor (figura 38) são atuadores utilizados em projetos que necessitam 

de alta precisão nos movimentos, reversão rápida e com alto desempenho. É muito comum a 

sua utilização em robótica e automação industrial. Este componente é constituído por um 

controlador e por um encoder. O encoder é um sensor de velocidade responsável por fornecer 

a velocidade e posicionamento do motor. 

Figura 38 - Servo Motor real. 

 

Imagem: https://www.filipeflop.com/blog/micro-servo-motor-9g-sg90-com-arduino-

uno/  

Basicamente, o servo motor funciona como um sistema de malha fechada que utiliza a 

realimentação (feedback) para ajustar a velocidade e posicionamento até o resultado 

determinado (figura 39). Ou seja, é programado no microcontrolador (bloco roxo da figura) a 

velocidade e direção do motor, a informação é enviada para o controlador (bloco verde da 

figura) do servo motor, isso gera uma corrente no motor que irá girar o braço (bloco laranja da 

figura) do servo motor e o encoder fará a verificação (feedback) para o controlador do servo 

motor até atingir o resultado final. 

Figura 39 - Esquemático de funcionamento do Sevo. 

 

Imagens: https://lastminuteengineers.com/servo-motor-arduino-tutorial/  

https://www.filipeflop.com/blog/micro-servo-motor-9g-sg90-com-arduino-uno/
https://www.filipeflop.com/blog/micro-servo-motor-9g-sg90-com-arduino-uno/
https://lastminuteengineers.com/servo-motor-arduino-tutorial/


 É possível controlar o servo motor através do envio de uma série de pulsos. Geralmente, 

o servo motor analógico padrão aguarda receber um pulso a cada 20ms, aproximadamente. Isso 

significa que o sinal deve ser a 50Hz (figura 40). Por exemplo, caso for enviado um pulso de 

1ms, isso é convertido a 0 graus para o servo motor; se for 1,5ms equivale a 90 graus de direção; 

e no caso de um pulso de 2ms equivale a 180 graus. Essas especificações variam de acordo com 

as marcas e tipos distintos. Tem servos motores que pulsos de 0,5ms equivalem a 0 graus e 

pulsos de 2,5ms equivalem 180 graus nos servos motores. 

Figura 40 - Sinal enviado para o servo motor. 

 

Existem diversos tipos de motores com diferentes especificações, mas neste trabalho foi 

analisado o servo motor SG90. Segundo seu datasheet, o servo motor SG90 possui três 

terminais (figura 41): pino 1, que é o terra (GND); o pino 2, que é o pino de alimentação de 5V; 

e o pino 3, que é o pino de entrada para o sistema de controle (PWM). Ele realiza uma rotação 

de 180 graus, sendo que um pulso de 1ms é equivalente a 0 graus, pulso de 1,5 a 90 graus e 

pulso de 2ms a 180 graus. Sua corrente varia de 10mA no modo inativo e de 100mA a 250mA 

no modo ativo, por isso pode conectá-lo a 5V do Arduino.. 



Figura 41 - Cor e funcionalidade dos cabos. 

 

 No Tinkercad, o servo motor pode ser encontrado como ilustra a figura 42.(a) e é 

configurado pela janela da figura 42.(b). 

Figura 42 - Servo motor no Tinkercad 

(a) (b)  

 

Referências: 

https://lastminuteengineers.com/servo-motor-arduino-tutorial/  

https://www.citisystems.com.br/servo-motor/  

https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-servo-motor-e-como-funciona/  

https://www.filipeflop.com/blog/micro-servo-motor-9g-sg90-com-arduino-uno/  

datasheet: http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf  

projeto com Arduino: https://lastminuteengineers.com/servo-motor-arduino-tutorial/  

 

https://lastminuteengineers.com/servo-motor-arduino-tutorial/
https://www.citisystems.com.br/servo-motor/
https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-servo-motor-e-como-funciona/
https://www.filipeflop.com/blog/micro-servo-motor-9g-sg90-com-arduino-uno/
http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf
https://lastminuteengineers.com/servo-motor-arduino-tutorial/


4.7 MOTOR DC 

 O motor DC (figura 43) é um dispositivo que converte energia elétrica contínua em 

energia mecânica que resulta em um movimento rotacional. Ele possui uma alimentação de 3V 

a 6V, no máximo. De acordo com o datasheet, a recomendação é uma alimentação de 4,5V e 

ele possui uma rotação de 90±10rpm. Basicamente, o motor DC possui dois terminais e 

dependendo da sua conexão de polaridade (sentido da corrente) o motor realiza um movimento 

horário ou anti-horário. Geralmente, esse dispositivo é conectado à ponte H para realizar esse 

movimento. 

Figura 43 - Exemplo de motor DC. 

 

Imagem: https://www.eletrodex.com.br/motor-dc-3-6v-com-caixa-de-reduc-o-e-eixo-

duplo.html  

No Tinkercad, o motor DC é encontrado como mostra a figura 44. 

Figura 44 - Motor DC no Tinkercad 

 

Referências: 

file:///C:/Users/paulo/Downloads/Guia_Arduino_Iniciante_Multilogica_Shop_Versao_2.pdf  

https://www.electrofun.pt/blog/curso-arduino-8-controlo-de-motores-dc/  

Especificações: 

https://www.robocore.net/motor-motoredutor/motor-dc-3-6v-com-caixa-de-reducao-e-eixo-

duplo  

datasheet: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/DG01D.jpg  

 

https://www.eletrodex.com.br/motor-dc-3-6v-com-caixa-de-reduc-o-e-eixo-duplo.html
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file:///C:/Users/paulo/Downloads/Guia_Arduino_Iniciante_Multilogica_Shop_Versao_2.pdf
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https://www.robocore.net/motor-motoredutor/motor-dc-3-6v-com-caixa-de-reducao-e-eixo-duplo
https://www.robocore.net/motor-motoredutor/motor-dc-3-6v-com-caixa-de-reducao-e-eixo-duplo
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Robotics/DG01D.jpg


4.8 PONTE H 

 Uma ponte H é uma configuração eletrônica que possibilita a inversão da direção da 

corrente, isso é, a polaridade de uma carga. Geralmente é utilizada para controlar a direção de 

rotação de um motor DC 

 O objetivo desse circuito é fazer dois caminhos para a corrente, cujas direções são 

opostas e também que seja capaz de ativar e desativar essa configuração.  

De forma simplificada, a configuração da ponte H e seu funcionamento é ilustrada na 

figura 45.  

 

Figura 45 - Funcionamento da Ponte H. 

 

Fonte: [autor]. 

 O circuito possui uma configuração com um formato que relembra a letra “H” (figura 

45.(a)), por isso a nomenclatura de ponte H. É possível observar na figura 45.(b) que os 

interruptores C1 e C4 estão em curto-circuito e C2 e C3 em aberto e, assim, nesta configuração, 

a corrente flui no sentido da esquerda para direita através da carga R. Já na configuração da 

figura 45.(c) o sentido da corrente é oposto na carga R, em que há os interruptores C2 e C3 em 

curto-circuito e os C1 e C4, abertos. 

 Para a ponte H não foram utilizadas chaves, mas utilizam componentes como circuito 

integrado L293D (figura 46.(a)) ou as shields Arduino ponte H L298N (figura 46.(b)) e L293 

(figura 46.(c)), por exemplo. Todos esses componentes executam a funcionalidade da ponte H 

descrita acima. A shield L293 possui um encaixe adequado para a placa Arduino UNO R3 e é 

utilizada para o controle de quatro motores DC, como neste trabalho foi utilizada a placa 

Arduino NANO e dois motores DC, foi estudado o circuito integrado L293D e a shield L298N. 

As suas especificações foram analisadas separadamente. 



Figura 46 - Exemplos de Ponte H. 

(a) (b) (c)  

Imagens 

Circuito int.: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-971601769-circuito-integrado-l293d-

dupla-ponte-h-800ma-original-_JM  

Shield L298N: https://multilogica-shop.com/modulo-controlador-dupla-ponte-h-l298n-para-

motores  

Shield L293: https://www.arduinolandia.com.br/shield-motor-driver-ponte-h-para-arduino  

 O circuito integrado L293D é encontrado no simulador Tinkercad como ilustra a figura 

47. 

Figura 47 - Circuito integrado L293D no Tinkercad 

 

4.8.1 Circuito Integrado L293D 

 Segundo o datasheet do componente L293D possui uma fonte de alimentação de 4,5V 

a 36V e uma corrente de pico de 1,2A. No datasheet existem dois modelos, o modelo L293DD 

que possui 20 pinos e o modelo L293D que possui 16 pinos e esse foi estudado neste trabalho. 

A figura 48 ilustra a configuração dos pinos do L293D. 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-971601769-circuito-integrado-l293d-dupla-ponte-h-800ma-original-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-971601769-circuito-integrado-l293d-dupla-ponte-h-800ma-original-_JM
https://multilogica-shop.com/modulo-controlador-dupla-ponte-h-l298n-para-motores
https://multilogica-shop.com/modulo-controlador-dupla-ponte-h-l298n-para-motores
https://www.arduinolandia.com.br/shield-motor-driver-ponte-h-para-arduino


Figura 48 - Circuito L293D. 

 

Imagem: http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/controlador-l293d-ponte-h-dupla/  

 Existem 4 pinos de terra (GND); 2 pinos para alimentação VCC; 4 pinos de entrada; 4 

pinos de saída; e 2 pinos enables. O componente é composto por duas pontes H, com ele é 

possível controlar 2 motores DC. Para melhor organização, foi estudado as pontes H 

separadamente. A primeira ponte H é composta pelos pinos 1, 2, 3, 6 e 7, em que: 

Pino 1 (Enable 1): possui a função de ativar ou desativar a ponte H; 

Pinos 2 e 7 (Input 1 e 2): são as entradas da primeira ponte H; 

Pinos 3 e 6 (Output 1 e 2): são as saídas da primeira ponte H. 

A segunda ponte H é composta pelos pinos 9, 10, 11, 14 e 15: 

Pino 9 (Enable 2): possui a função de ativar ou desativar a ponte H; 

Pinos 10 e 15 (Input 3 e 4): são as entradas da segunda ponte H; 

Pinos 11 e 14 (Output 3 e 4): são as saídas da segunda ponte H. 

Para melhor compreensão, foi possível fazer uma analogia entre o componente L293D 

com o esquema da figura 48 como ilustra a figura 41 a seguir. A figura 49.(a) é referente a 

primeira ponte H e a figura 49.(b) à segunda ponte H. 

http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/controlador-l293d-ponte-h-dupla/


Figura 49 - Usando o L293D. 

 

Para o funcionamento do L293D é preciso conectar as entradas nas portas digitais da 

placa Arduino; cada um dos dois terminais do motor DC em cada saída (pinos 3 e 6 para a 

primeira ponte e pinos 11 e 14 para a segunda ponte); e os pinos 1 e 9 funcionam como uma 

chave para ativar ou desativar a ponte H desejada.  

Basicamente, é preciso ativar em nível alto (HIGH) uma das entradas e desativar a outra 

em nível baixo (LOW) para fazer o motor funcionar. Dependendo da entrada que estiver 

habilitada, o motor fará um movimento no sentido horário ou anti-horário. Antes, é importante 

observar a conexão dos terminais do motor com as respectivas saídas. Para isso, a tabela 1 foi 

desenvolvida em que, para a primeira ponte H, o terminal positivo do motor DC 1 foi conectado 

no pino 3 (Output 1) e o negativo no pino 6 (Output 2); e para a segunda ponte H, foi conectado 

o terminal positivo do motor DC 2 no pino 11 (Output 3) e o terminal negativo no pino 14 

(Output 4). A partir disso, foi construída a tabela 2 para mostrar a relação entre entradas e 

sentidos do motor. Outro detalhe importante é que existem outras formas de conectar os motores 

e configurar os movimentos, mas as tabelas foram elaboradas para um ensino didático e como 

uma padronização de informações. A modificação da ordem apresentada altera todas as 

informações da tabela.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Lógica da Ponte H com L293D. 

Primeira ponte H Segunda ponte H 

Motor DC 1 Motor DC 2 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Pino 3 (Output 1) Pino 6 (Output 2)     Pino 11 (Output 3) Pino 14 (Output 4) 

 

Tabela 2 - Relação entre as entradas da Ponte H com L293D com o movimento do motor. 

Primeira ponte H Segunda ponte H 
Sentido do motor 

Pino 2 (Input 1) Pino 7 (Input 2) Pino 10 (Input 3) Pino 15 (Input 4) 

HIGH LOW HIGH LOW Anti-horário 

LOW HIGH LOW HIGH Horário 

LOW LOW LOW LOW Irrelevante 

HIGH HIGH HIGH HIGH Irrelevante 

 

Datasheet: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/view/22432/STMICROELECTRONICS/L293D.html  

4.8.2 Shield ponte H L298N 

 A shield L298N pode controlar dois motores DC, possui tensão lógica de 5V, corrente 

de operação máxima de 2A por canal. Com essa shield os motores podem ser controlados 

através do PWM, ou seja, é possível controlar a velocidade dos motores. A figura 50 ilustra o 

diagrama dos pinos e suas especificações. 

Figura 50 - Shield L298N 

 

Imagem1: https://www.filipeflop.com/produto/driver-motor-ponte-h-l298n/  

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22432/STMICROELECTRONICS/L293D.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22432/STMICROELECTRONICS/L293D.html
https://www.filipeflop.com/produto/driver-motor-ponte-h-l298n/


Imagem2: https://lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/  

Na figura 51 existem os pinos IN1 e IN2 que são as entradas da ponte H do motor A e os 

pinos IN3 e IN4 são do motor B, eles são conectados nas portas digitais do Arduino. Os pinos 

ENA e ENB são responsáveis por ativar ou desativar as pontes H dos motores A e B, 

respectivamente. E os pinos OUT1 e OUT2 são conectados os terminais do motor A e os pinos 

OUT3 e OUT4 é conectado o motor B. E a fonte de alimentação é composta por três pinos VCC 

(6-35V), GND e 5V. 

Figura 51 - Pinos do shield. 

 

Imagem: https://www.filipeflop.com/produto/driver-motor-ponte-h-l298n/  

A shield L298N tem um regulador de tensão integrado (figura 52) que pode ser habilitado 

ou desabilitado através de um jumper. Quando o jumper está conectado, o regulador de tensãé 

ativado e fornece uma energia de 5V do VCC (6-35V) para o pino 5V. Ou seja, o pino de entrada 

5V passa a se comportar como pino de saída de 5V e 0,5A. Esse último pode ser utilizado para 

alimentar um Arduino ou outro componente necessário, por exemplo, e não pode alimentar esse 

pino com 5V, caso contrário irá danificar a placa. Quando o jumper é removido, o regulador de 

tensão é desativado e é necessário fornecer 5V separadamente no pino de entrada 5V. 

Figura 52 - Regulador de tensão da shield L298N 

 

Imagem: https://www.filipeflop.com/produto/driver-motor-ponte-h-l298n/ 

Resumidamente, quando o pino VCC recebe 5V de energia deve ativar o regulador de 

tensão (com jumper) e o pino de entrada 5V funciona como pino de saída, fornecendo 5V de 

energia. Quando fornece 5V no pino 5V, deve desativar o regulador (sem jumper). 

https://lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/
https://www.filipeflop.com/produto/driver-motor-ponte-h-l298n/
https://www.filipeflop.com/produto/driver-motor-ponte-h-l298n/


Um detalhe importante é que quando o pino VCC é utilizado (com jumper) é possível 

trabalhar com PWM e controlar a velocidade do motor, já com o pino 5V (sem jumper) não é 

possível alterar a velocidade do motor pois é uma alimentação lógica de 5V. 

A figura 53 mostra uma possível configuração das entradas dos motor A com seus 

respectivos movimentos. A mesma análise pode ser feita para os pinos IN3 e IN4 do motor B. 

Figura 53 - Lógica do Shield 

 

Referências: 

https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/  

Código e dados Shield Ponte H L298N: 

https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/  

Projeto com L298N: Controlando Motores com o Módulo L298N - Tutoriais - RoboCore  

https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/  

http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/como-funciona-uma-

ponte-h-controle-direcional-de-motores-dc/  

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-

pwm-h-bridge/  

https://lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/  

4.9 VISOR DE SETE SEGMENTOS 

 É um conjunto de LEDs. Existem duas configurações para o visor de sete segmentos, o 

cátodo comum e o ânodo comum. O cátodo comum é aquele que possui todos os LEDs 

conectados no cátodo em comum e o ânodo em comum é aquele que possui todos os LEDs 

conectado em um ânodo em comum, isso pode ser facilmente interpretado pela figura 54 a 

seguir. 

https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/
https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/
https://www.robocore.net/tutoriais/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n
https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/
http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/como-funciona-uma-ponte-h-controle-direcional-de-motores-dc/
http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/como-funciona-uma-ponte-h-controle-direcional-de-motores-dc/
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-dc-motor-control-tutorial-l298n-pwm-h-bridge/
https://lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/


Figura 54 - Conexão do display de 7 segmentos. 

 

Fonte: Udemy (curso Arduino) 

 Cada LED é representado por uma letra de ‘A’ até ‘G’ e também existe o ponto do 

segmento que é representado pela sigla ‘PTO’. A configuração eletrônica do visor de sete 

segmentos é ilustrada pela figura 55 a seguir. 

Figura 55 - Representação. 

 

Fonte: Udemy (curso Arduino) 

 O tipo ânodo comum faz com que todos os LEDs se conectam em um terra comum e o 

outro terminal de cada LED em uma porta digital da placa Arduino. Dessa forma, pode ativar 

ou não o LED de acordo com o funcionamento da porta do LED. 

 Neste trabalho, foi utilizado o visor de sete segmento de ânodo comum por 

padronização, mas o mesmo estudo pode ser realizado com o de cátoto comum respeitando suas 

especificações. Foi preciso conectar os terminais ‘A’ até ‘G’ em cada porta digital do Arduino 

e o pino ‘GND’ no terra do Arduino. Com isso, é possível ativar o LED desejado com o nível 

alto (HIGH) da porta do Arduino. Mais detalhes serão estudados na seção Programação e 

projeto Arduino. 

No Tinkercad, o visor de 7 segmentos é representado pela figura 56.(a) e pode ser 

configurado pela janela de edição representada pela figura 56.(b). 



Figura 56 - Visor de 7 segmantos no Tinkercad 

(a) (b)  

 

4.10 LCD 

 O LCD (Liquid Crystal Display) é um painel fino utilizado para mostrar informações, 

geralmente é utilizado como uma interface entre robô e o homem. O LCD (figura 57.(a)) 

estudado é o do tipo GMD1602K que possui 16 colunas e 2 linhas. Segundo o datasheet do 

componente, a sua alimentação é de 5V (também existe de 3V). Para conexão, há 16 pinos 

(figura 57.(b)), desses 3 são para alimentação, 3 de controle, 8 de dados e 2 para acionar o 

backlight (luz de fundo). 

Figura 57 - Display LCD. 

(a) (b)  

Imagens: https://www.filipeflop.com/blog/display-lcd-16x2-pic-16f628a/  

 Os pinos VSS, VDD e V0 são utilizados para a fonte de energia, em que o VSS é conectado 

no terra (GND – ground); o VDD na alimentação de 5V; e o V0 é utilizado para o ajuste de 

contraste do LCD. O pino RS é responsável por mostrar ao display que tipo de informações é 

transmitido, em nível baixo (LOW – 0) é tratado como comandos e em nível alto (high – 1) 

como caracteres. O pino R/W (Read/Write) tem como função de determinar se está lendo ou 

enviando dados no display. O pino E (Enable) determina o início da transmissão entre o 

microcontrolador e o display. Os pinos D0 ao D7 formam o barramento de dados e são 

utilizados para a interface de 8 bits, e os pinos D4 ao D7 também podem ser utilizados para 

interface de 4 bits. O pino A é o ânodo do LED conectado a 5V e o pino K é o cátodo do LED 

conectado ao terra (GND). A relação entre os pinos e suas características pode ser analisada 

pela figura 58 a seguir. 

https://www.filipeflop.com/blog/display-lcd-16x2-pic-16f628a/


Figura 58 - Pinos do LCD. 

 

https://www.arduinoecia.com.br/display-lcd-16x2-em-modo-8-bits/  

 Na programação, para controlar o LCD é preciso o uso da biblioteca denominada 

LiquidCrystal.h que, normalmente, já está inclusa ao IDE Arduino para auxiliar no 

desenvolvimento do código-fonte.  

No Tinkercad, o LCD é encontrado como mostra a figura 59. 

Figura 59 - LCD no Tinkercad 

 

Referências: 

Livro multilogica.com versão 2 (PDF) 

https://blog.eletrogate.com/guia-completo-do-display-lcd-arduino/  

https://www.filipeflop.com/blog/display-lcd-16x2-pic-16f628a/  

https://www.robocore.net/display/lcd-16x2-5v-branco-no-azul  

Datasheet1: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-lojavirtual/705/GDM1602K-

Extended.pdf  

Datasheet2: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-lojavirtual/165/GDM1602K.pdf  

Datasheet3: https://blog.eletrogate.com/wp-content/uploads/2018/04/HD44780.pdf  
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4.11 SENSOR ULTRASSÔNICO HC-SR04 

 O sensor ultrassônico HC-SR04 (figura 60) é um dispositivo que realiza a leitura de 

distância entre 2cm e 4m, com precisão de 3mm. De acordo com o datasheet, a alimentação é 

de 5V DC com corrente de operação de 15mA. Geralmente, é utilizado em projetos para 

identificar a distância entre o robô e um objeto/obstáculo.  

Figura 60 - Sensor ultrassônico. 

 

Imagem: https://www.fernandok.com/2017/12/sensor-ultrassonico-com-esp32.html 

 

Basicamente, esse sensor funciona por meio de envio de sinais ultrassônicos e aguarda o 

seu retorno (echo). Através do tempo entre o envio e o retorno, ele calcula a distância entre o 

sensor e objeto (figura 61.(a)). Inicialmente, o sensor envia um pulso de 10µs para iniciar a 

transmissão de dados. Depois, envia 8 pulsos de 40KHz e aguarda o retorno em nível alto (high) 

(figura 61.(b)). Para a determinação da distância é preciso usar as fórmulas:  

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑜 ∙ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑚

2
 

Em que a velocidade do som é de 340m/s. 

Tempo = Largura do Pulso em Echo, em micro segundos. Logo, Distância em centímetros 

= Tempo / 58 ou Distância em polegadas = Tempo / 148. 

https://www.fernandok.com/2017/12/sensor-ultrassonico-com-esp32.html


Figura 61 - Ida e volta do sinal ultrassônico. 

(a) (b)  

Imagem: https://www.filipeflop.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/  

Geralmente, o sensor ultrassônico possui 4 terminais, VCC, é o terminal de alimentação; 

Trig, terminal do envio do sinal; Echo, terminal do retorno do sinal; e GND, é o terminal do 

terra. Na programação, pode utilizar a biblioteca Ultrasonic.h para auxiliar com alguns 

comandos e está disponível na internet para download gratuito. 

No tinkercad, o sensor ultrassônico HC-SR04 pode ser encontrado como ilustra a figura 

62.(a) e também existe um outro modelo de sensor ultrassônico de três terminais que é 

representado pela figura 62.(b). 

Figura 62 - Sensores ultrassônico no Tinkercad 

(a) (b)  

Referências: 

https://portal.vidadesilicio.com.br/hc-sr04-sensor-ultrassonico/  

https://www.robocore.net/sensor-robo/sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04  

https://www.filipeflop.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/  

https://www.fernandok.com/2018/12/controle-de-velocidade-de-motor-dc-com.html  

datasheet1: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-lojavirtual/620/HCSR04.pdf  

datasheet2: https://img.filipeflop.com/files/download/Datasheet_HCSR04.pdf  

biblioteca: https://github.com/RoboCore/Ultrasonic  
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4.12 SENSOR LDR 

 O LDR (Light Dependant Resistor – figura 63.(a)) é um tipo de resistor cuja resistência 

varia de acordo com a luz incidente sobre ele. Com isso, o LDR funciona basicamente como 

um sensor, pois na presença de luz a resistência é baixa e na ausência de luz a resistência é alta. 

Ele é representado simbolicamente como ilustrado na figura 63.(b). Não possui polaridade. 

Segundo o datasheet do componente, sua resistência pode variar de 400Ω em caso de presença 

de luz (1000 lux) a 9kΩ em caso de ausência de luz (10 lux). 

Figura 63 - Sensor LDR. 

(a) (b)  

 No Tinkercad, o LDR pode ser encontrado como é representado na figura 64. 

Figura 64 - LDR no Tinkercad 

 

Referências: 

Livro multilogica.com versão 2 

Projeto com Arduino1: https://portal.vidadesilicio.com.br/sensor-de-luz-com-ldr/  

Projeto com Arduino2: https://www.filipeflop.com/universidade/kit-maker-arduino/projeto-

10-sensor-de-luz-ambiente/  

Datasheet1: 

https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/LDR%20Datasheet.pdf  
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4.13 BUZZER 

O buzzer é um componente eletrônico acústico também conhecido como sonorizador 

piezo. Para explicar o funcionamento do buzzer é importante ressaltar alguns conceitos sobre 

sons e o efeito piezoelétrico. A piezoeletricidade é uma propriedade de certos materiais para 

converter energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. O buzzer piezoelétrico (figura 65) 

é um exemplo e é utilizado na eletrônica para projetos que necessitam emitir sons.  

Figura 65 - Exemplo de Buzzer. 

 

Imagem: https://portal.vidadesilicio.com.br/usando-o-buzzer-com-arduino-transdutor-

piezo-eletrico/  

Com a ideia de que alguns materiais possuem a propriedade de transformar energia 

elétrica em energia mecânica que formam os sons, é realizado o controle da energia elétrica 

para emitir sons específicos (figura 66). Outro detalhe importante é que o ouvido humano é 

capaz de ouvir sons nas frequências de 20Hz a 20kHz e, por isso, fornece uma onda de tensão 

dentro da frequência audível para obter o som com a mesma frequência. 

Figura 66 - Transdutor. 

 

Imagem: https://portal.vidadesilicio.com.br/usando-o-buzzer-com-arduino-transdutor-piezo-

eletrico/  

 Basicamente, o buzzer tem dois terminais (positivo e negativo). Como o som é uma 

propagação acústica de um material elástico de determinada frequência, que essa está 

relacionada com a tensão aplicada no buzzer, cada nota musical possui uma frequência 

https://portal.vidadesilicio.com.br/usando-o-buzzer-com-arduino-transdutor-piezo-eletrico/
https://portal.vidadesilicio.com.br/usando-o-buzzer-com-arduino-transdutor-piezo-eletrico/
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https://portal.vidadesilicio.com.br/usando-o-buzzer-com-arduino-transdutor-piezo-eletrico/


específica. As figuras 67 e 68 mostram alguns exemplos de relações entre as notas musicais e 

suas respectivas frequências. 

Figura 67 - Relação das notas musicais e frequências. 

 

 



Figura 68 - Relação das notas musicais e frequências. 

 

Na IDE Arduino, a relação entre frequência e tensão pode ser feita pela função tone(a,b,c) 

em que ‘a’ é o valor do pino que é conectado o terminal positivo do buzzer; ‘b’ é a frequência 

da nota musical desejada; e ‘c’ é o tempo de duração em milissegundos. Para obter o som 

desejado, basta colocar a frequência específica do mesmo.  Também existe a biblioteca Tone.h 

desenvolvida por Brett Hagman que relacionou as notas musicais com as respectivas 

frequências musicais. As informações da biblioteca estão disponíveis no site oficial Arduino. 

A tabela 3 mostra algumas dessas notas musicais com suas respectivas frequências. 

Tabela 3 - Relação das notas musicais e frequências. 

Notas musicais Nome da constante Frequência (Hz) 

C NOTE_C4 262 

C# NOTE_CS4 277 

D NOTE_D4 294 

D# NOTE_DS4 311 

E NOTE_E4 330 

F NOTE_F4 349 

F# NOTE_FS4 370 

G NOTE_G4 392 

G# NOTE_GS4 415 

A NOTE_A4 440 

A# NOTE_AS4 466 

B NOTE_B4 494 

C NOTE_C5 523 

 

No Tinkercad, o buzzer é encontrado como ilustra a figura 69 a seguir. 



Figura 69 - Buzzer no Tinkercad 

 

 

Referências: 
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5 PROGRAMAÇÃO ARDUINO E PROJETOS 

 Na IDE Arduino existem duas funções, void setup() e void loop(). A função void setup() 

é usada para configurações iniciais e é executada uma única vez. Já a função void loop() é uma 

função que é executada após a função void setup() e é executada constantemente, por iss, 

também é conhecida como função laço. Os comandos e estudos de cada pino e componente será 

analisada em cada seção a seguir. 

 Para explicação didática, o simulador online Tinkercad com o Arduino UNO foi 

utilizado para ilustrar os circuitos, porém é análogo ao Arduino NANO as únicas diferenças são 

a configuração do tipo de placa na IDE Arduino e as localizações dos pinos digitais e 

analógicos. Para a elaboração física de projetos, foi utilizado o Arduino NANO. 

 

5.1 CONFIGURAÇÃO IDE ARDUINO 

 Para todos os projetos práticos realizados neste trabalho, a placa Arduino NANO foi 

conectada no computador, e o tipo de placa na IDE foi determinada pelo caminho: 

“Ferramentas” → Placa: “Arduino Uno” → “Arduino Nano” 

Em que se define o tipo de placa e a porta em que está conectada. Neste trabalho, foi 

utilizado o Arduino Nano e sua respectiva porta na seção prática. Essa última pode ser 

identificada no Windows 10 com o Arduino conectado no computador pelo cabo USB, pelo 

seguinte caminho: 

Iniciar → Painel de controle → Gerenciador de dispositivos → Portas (COM e LPT) 

Nesta pesquisa, o nome do Arduino e sua respectiva porta de conexão é USB-

SERIALCH340 e COM4, respectivamente. A figura 70 ilustra a obtenção dessas informações. 



Figura 70 - Obtenção do nome e da porta de conexão do Arduino NANO. 

 

 

Com essas informações é possível configurar a IDE. Para selecionar o tipo de placa 

correto, a placa foi conectada ao computador e foi realizado o seguinte caminho na IDE: 

Ferramentas → Placa: “Arduino Uno” → Arduino Nano 

E para selecionar a porta de conexão, ainda com a placa conectada foi efetuado o seguinte 

trajeto: 

 Ferramentas → Porta → COM4 

Neste experimento, foi necessário definir o tipo de processador do Arduino Nano. Para 

isso, foi configurado da seguinte forma: 

Ferramentas → Processador: “ATmega328P” → ATmega328P (Old Bootloader) 

Dessa forma, a IDE está configurada e pronta para ser utilizada. Para melhor compreensão 

desses conceitos e funcionamento, um projeto de piscar um LED foi desenvolvido. 

 

5.2 PROGRAMAÇÃO ARDUINO 

A programação do Arduino é baseada na linguagem C/C++ e é realizada na IDE Arduino. 

Essa IDE é open-source e está disponibilizada no site da própria empresa para acesso ou 

instalação. Há duas versões da IDE, a versão online denominada de Arduino Web Editor, em 

que é preciso a conexão à internet e efetuar o cadastro/login para ter acesso a ela; e a versão 

para instalação, em que o usuário instala o software no computador e o utiliza sem conexão à 



internet e sem login/cadastro. Basicamente, não há muitas diferenças nas interfaces dessas duas 

versões como podem ser observadas pelas figuras 71.(a) e 71.(b) que representam a versão 

online e a da instalação, respectvamente. 

Figura 71 - Representação das interfaces das IDEs Arduino das versões (a) online e (b) instalação.. 

(a) (b)  

A programação do Arduino é baseada na linguagem C/C++, isso significa que ela segue 

as atribuições, conceitos e funcionalidades da linguagem. 

O algoritmo da IDE é padronizado por duas funções, a função void setup() e a 

função void loop().  

A função void setup() é responsável por configurar o código, ou seja, inicializar 

variáveis, definir os modos dos pinos e a velocidade de transmissão serial, por exemplo. Essa 

função é executada inicialmente e uma única vez.  

A função void loop() é responsável por repetir o código definido dentro dela, ou 

seja, é aqui onde se escreve o código que irá ser executado pela placa do Arduino e ele é repetido 

incessantemente enquanto estiver em funcionamento. 
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5.3 PROGRAMAÇÃO UTILIZANDO COMPONENTES DE ELETRÔNICA 

Nesta seção foi desenvolvido a simulação do circuito e programação no Tinkercad. Como 

explicado anteriormente, foi utilizado o Arduino UNO devido o simulador não possuir a placa 

Arduino NANO. O objetivo é explicar o funcionamento do código, circuito eletrônico e o 

funcionamento do projeto. O raciocínio obtido com o Arduino UNO poderá ser aplicado para 

o Arduino NANO na elaboração do protótipo físico sem o desenvolvedor perceber quaisquer 

diferenças nessa transição, uma vez que ambas as placas possuem configurações similares. 

5.3.1 LED 

Para melhor compreender o funcionamento e os conceitos iniciais da programação do 

Arduino, foi montado um projeto simples de piscar um LED e os comandos iniciais foram 

detalhados. Antes de consruir o circuito eletrônico é importante atentar para a polaridade do 

LED, em que o terminal de maior comprimento é o ânodo, que deve ser conectado ao terra do 

Arduino; e o terminal maior é o ânodo, que deve ser conectado ao terminal positivo no Arduino 

que é um dos pinos digitais. A conexão incorreta dos terminais poderá ocasionar danos ao 

componente. Outro detalhe importante é que foi preciso um resistor de 220Ω em série com o 

LED para diminuir a ddp (diferença de potencial) do LED, pois a tensão fornecida é de 5V e a 

tensão típica do LED vermelho é de 1,7V a 2V. 

Para este projeto foram utilizados: 

- 1 Placa Arduino UNO;  

- 1 Resistor 220 Ω; 

- 1 Protoboard e 

- 2 Jumpers pequeno. 

O circuito eletrônico é ilustrado na figura 72, em que o terminal maior do LED foi ligado 

ao pino digital 2, o terminal menor no sentido do pino terra GND do Arduino e o LED estava 

em série com o resistor 220Ω.  
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Figura 72 - Circuito usando o LED. 

 

 Após a montagem do circuito, foi feita a programação. Ao clicar no ícone “Código”, foi 

selecionado o tipo “Texto” e o código fonte ilustrado na figura 73 foi desenvolvido. 

Figura 73 - Programação usando o LED. 

 O código foi executado em “Iniciar simulação” e o objetivo era que o LED acendesse 

durante 1 segundo e apagava em 1 segundo constantemente, o que fez com que ele piscasse.  

 O código é composto por apenas três comandos, os quais são: 

 - pinMode(pino, modo): esse comando recebe como parâmetros o pino e o modo de 

operação. É responsável por configurar o modo de operação do pino. Por isso, é utilizado na 

função void setup() para configurar no começo da execução do código e uma única vez. 

Basicamente, existem três modos: OUTPUT (saída), INPUT (entrada) ou INPUT_PULLUP 



(entrada com pull-up ativado). Nesse caso, o pino 2 foi configurado como OUTPUT, pois será 

fornecido uma tensão de 5V ao circuito, ou seja, o pino funcionará como tensão de saída.  

- digitalWrite(pino, nível): esse comando é responsável por configurar o nível que o 

pino irá funcionar. Recebe como parâmetros o pino e o nível, esse pode ser HIGH (alto, ou seja, 

o pino é ligado em 5V) ou LOW (baixo, isso é, desativado em 0V). O nível HIGH foi utilizado 

para acender o LED e o nível LOW para apagar o LED. 

- delay(tempo): recebe como parâmetro o tempo em milissegundos e é utilizado como 

um intervalo entre os comandos do código. Nesse caso, esse comando foi utilizado para 

determinar quanto tempo o LED ficaria acesso e apagado. 

Os comandos digitalWrite() e delay() foram escritos na função void loop() para serem 

executados repetidamente e na sequência. No final do experimento, foi possível perceber que o 

LED piscava e funcionava como esperado (figura 74). 

Figura 74 - Demonstração do LED piscando. 

  

5.3.2 Monitor Serial 

O monitor serial é uma ferramenta que auxilia na análise do funcionamento do código 

fonte e mostra a comunicação entre a placa Arduino (código e hardware) e o computador. Os 

erros e respostas do código fonte são apresentados na janela do monitor serial do Arduino, isso 

é importante pois nos mostra se o código está em funcionamento adequado, realizar a leitura de 

alguma variável na placa e visualizar a comunicação entre o Arduino e computador. 

Para melhor compreender o funcionamento do monitor serial, foi utilizado o mesmo 

circuito eletrônico do LED estudado anteriormente e o código foi modificado como ilustrado 

na figura 75. 



Figura 75 - Monitor Serial. 

 

Na programação, foram adicionados dois novos comandos: 

- Serial.begin(velocidade): foi acionado na função void setup() para ativar o monitor 

serial. Esse comando recebe como parâmetro a velocidade em bits por segundo e é responsável 

por configurar a velocidade do monitor serial, geralmente, a velocidade é de 9600 bits por 

segundo. 

- Serial.println(“Caracteres”): recebe como parâmetro caracteres (textos e informações) 

entre aspas e é responsável por imprimir no monitor serial as informações contidas entre as 

aspas e no final da linha ele salta para a próxima linha, onde dará continuidade a execução. 

Nesse caso, o comando Serial.begin() foi escrito na função void loop() para mostrar se o 

LED acendia ou apagava. Quando o LED acendia imprimia a informação “LED acende” e 

quando apagava, imprimia a informação “LED apaga”. O código foi executado e o resultado é 

ilustrado na figura 76 em que no monitor serial mostrava esse comportamento do LED. 



Figura 76 - Monitor Serial e LED. 

 

5.3.3 LED e botão 

Neste projeto, foi utilizado um LED vermelho e um botão como chave do circuito, ou 

seja, quando o botão fosse pressionado o LED acenderia, caso contrário, o LED apagava. É 

possível construir um circuito em que o LED e o botão estejam conectados em série, mas nesse 

projeto foi realizado uma abordagem diferente, isso é, o botão foi conectado a um pino digital 

separado do LED como ilustra o circuito da figura 77. 

Figura 77 - LED e botão. 

 

 É possível perceber dois circuitos diferentes, o do LED e o do botão. A configuração do 

LED é a mesma do projeto anterior, LED e resistor 220Ω em série conectados a um pino digital 



2 e ao terra. O botão foi conectado em série com o resistor 1kΩ, por questão de segurança, e a 

fonte de 5V. Por fim, foi conectado o pino digital 5 entre o botão e resistor 1kΩ. 

 Na programação ilustrada na figura 78, o modo do pino digital 2 foi configurado como 

OUTPUT e o do pino digital 5 como INPUT. O pino digital 2 será responsável para ligar ou 

apagar o LED. Já o pino digital 5 será responsável por receber um sinal, LOW (nível baixo) ou 

HIGH (nível alto). Quando o botão é pressionado (estado de curto-circuito) há o fluxo de 

corrente elétrica no botão até o pino 5 e o sinal é HIGH. Caso o botão esteja no estado aberto 

(não pressionado), não haverá o fluxo de corrente elétrica e o pino 5 receberá LOW como sinal. 

Figura 78 - Código do LED e Botão. 

 

Com esse raciocínio, foi possível estudar o código-fonte. No código foram definidos 

duas variáveis, BOTAO com valor 5 e LED com valor 2, ambos representam os pinos digitais 

utilizados e uma variável botaoEstado do tipo inteiro. Na função void setup() foram 

configurados os pinos digitais, como explicados anteriormente e na função void loop() foi 

atribuído a variável botaoEstado o valor do comando digitalRead(BOTAO) e também foi 

utilizado uma estrutura condicional if() em que verificava o valor da variável botaoEstado. 

- digitalRead(pino): esse comando é responsável por ler o estado do pino especificado 

e retornar o valor do estado que é definido como por meio dos valores 0 ou 1 que representam 

o estado LOW e HIGH, respectivamente. 

O valor obtido pelo comando digitalRead(BOTAO) foi atribuído a variável 

botaoEstado, e esse valor foi verificado na estrutura condicional. Se o valor fosse igual a 1, isso 

quer dizer que o pino 5 está no nível alto HIGH e que o botão foi pressionado, logo o LED 

acede. Caso contrário (else), o LED permaneceria apagado. 



5.3.4 LED, botão e transistor 

É possível usar o transistor como chave no circuito eletrônico. Nesta seção foi 

construído um circuito com LED, botão e transistor NPN como representa a figura 79. Desta 

vez, não foi utilizado nenhuma porta digital e programação, apenas os componentes 

eletrônicos e a placa Arduino como duas fontes de alimentação, uma de 5V e a outra de 3,3V.  

Figura 79 - Usando o transistor. 

 

 Basicamente, o raciocínio do circuito em questão é semelhante ao anterior, ao pressionar 

o botão o LED acendia, caso contrário, apagava. Foram conectados no coletor do transistor o 

LED e um resistor 220Ω em série com a fonte de 5V do Arduino. Na base, o botão e resistor de 

100Ω foram conectados em série com a fonte de 3,3V e o emissor no terra. O funcionamento 

do circuito é que ao polarizar a base do transistor, haveria um fluxo de corrente entre o coletor 

e emissor, que funciona como uma chave. Para polarizar a base, o botão deveria estar em curto-

circuito, isso é, pressionado, e dessa forma haveria um fluxo de corrente através do botão e 

resistor 100Ω, assim a base seria polarizada e ativaria um fluxo de corrente entre o coletor e 

emissor. A figura 80 ilustra o resultado do experimento no instante em que o botão estava 

pressionado. 



Figura 80 - Resultado do circuito com transistor. 

 

5.3.5 LED, entrada analógica e LDR 

Nesta seção, foi abordada a entrada analógica por meio dos pinos analógicos da placa 

Arduino com o sensor fotorresistor LDR. Para melhor explicação, o circuito da figura 81 foi 

desenvolvido em que a luminosidade do LED seria controlada através da intensidade da luz 

detectada pelo sensor LDR. Para isso, foram utilizados um sensor LDR, dois resistores (220Ω 

e 1kΩ) e um LED. 

Figura 81 - LED e LDR. 

 

 Neste circuito foram utilizadas duas portas analógicas, A0 e A1. A porta analógica A0 

foi designada ao LDR e a porta A1 ao LED. A configuração do LED é semelhante das seções 

anteriores, LED em série com o resistor de 220Ω e com a porta analógica. Já o LDR foi 



conectado em série com um resistor de 1kΩ e a uma fonte de tensão de 5V e foi conectado entre 

o LDR e resistor 1kΩ a porta A0. O intuito dessa conexão do pino A0 foi para possibilitar o 

divisor de tensão que será utilizado na programação. 

A programação desse circuito é representada pela figura 82. Como é observado, há 

comandos inéditos: 

- analogicWrite(pino, valor): comando responsável por gravar um valor analógico do 

tipo inteiro (valor) no pino especificado. Os valores de “valor” podem variar dos extremos 0 

(totalmente desligado) a 255 (totalmente ligado), valores inteiros. 

- analogicRead(pino): comando responsável pela leitura do valor do pino especificado 

e retorna esse valor como um número inteiro na faixa de 0 a 1023. 

- map(variável, inicialMínimo, inicialMáximo, finalMínimo, finalMáximo): 

comando responsável por converter um intervalo de número por outro intervalo, ou seja, o valor 

mínimo inicial “inicialMínimo” se torna o valor mínimo final “finalMínimo” e o valor inicial 

máximo “inicialMáximo” é convertido ao valor final máximo “finalMáximo”, assim como os 

valores intermediários. É um comando de conversão de valores, em que recebe como 

parâmetros a variável a ser convertida “variável”, os valores mínimo e máximo do intervalo 

inicial (“inicialMínimo” e “finalMínimo”) e os valores mínimo e máximo do intervalo final 

(“finalMínimo” e “finalMáximo”). 

É importante lembrar que a forma de determinar o valor do pino analógico é diferente 

em relação ao digital que era apenas número, no analógico é a letra “A” maiúscula seguida com 

o número. 

Figura 82 - Código do LED com LDR. 

 



 A porta analógica A0 foi utilizada para ler o sinal que passa pelo LDR através do 

comando analogRead(LDR), foi verificado no monitor serial através do comando 

Serial.println(analog) o mínimo e máximo do valor lido e foi de 6 com baixa incidência de luz 

a 679 com alta incidência de luz sobre o LDR. É importante ressaltar que essa verificação foi 

realizada por parte, primeiro o código foi utilizado com o comando Serial.println(analog) sem 

o comando Serial.println(luz) e, depois, sem o Serial.println(analog) e com Serial.println(luz) 

como mostra a figura anterior. 

 O valor analógico lido foi atribuído a uma variável “analog” e convertido pelo comando 

map() para o intervalo de interesse. O valor convertido foi atribuído a uma variável “luz”. O 

intuito era que com baixa incidência de luz o LED acendia e com alta incidência, o LED 

apagava. Portanto, o valor mínimo do LDR que era 6 deveria se tornar 255 (máximo) e o valor 

máximo do LDR tinha que ser convertido para 0 (mínimo). Esse intervalo de 0 a 255 é utilizado 

para determinar a intensidade do LED pelo comando analogWrite(LED, luz). 

 Dessa forma, foi possível controlar a luminosidade do LED por meio da incidência de 

luz sobre o LDR e verificar a intensidade luminosa do LED no monitor serial como podem ser 

observados os resultados das figuras 83 e 84. 

Figura 83 - Testando a simulação. 

 



Figura 84 - Resultado final. 

 

 

5.3.6 Motor DC 

O motor DC é utilizado em diversos projetos eletrônico e seu funcionamento pode ser 

explicado por meio de uma bateria de 9V. Na seção de componentes básicos, foram comentadas 

algumas características do motor DC tais como a forma de conectá-lo no circuito determinaria 

o sentido de movimento do motor. Para explicar na prática, esse tópico foi dividido em duas 

partes, sentido horário e anti-horário. 

- Sentido horário: 

O circuito da figura 85 foi construído com o terminal negativo da bateria foi conectado 

ao negativo do motor e o positivo da bateria no terminal positivo do motor. 

 



Figura 85 - Simulação com motor DC. 

 

 Com essa conexão, é perceptível que o motor realizou o movimento no sentido horário. 

Para o sentido anti-horário, basta conectar o terminal negativo da bateria no positivo do motor 

e o terminal negativo da bateria no positivo do motor como ilustra a figura 86.  

Figura 86 - Rotação do motor em outro sentido. 

 

  

 

5.3.7 Motor DC e ponte H com circuito integrado L293D  

Para explicar de forma prática, o funcionamento da ponte H e do motor DC, foi utilizado 

o circuito integrado L293D. A escolha pelo componente L293D e não pela shield L298N foi 

devido ao seu baixo custo.  



Ao elaborar o circuito com L293D e motores DC, foi possível entender o funcionamento 

prático da ponte H com as respectivas direções dos motores DC. Para este projeto foram 

necessários: 

- 1 Arduino UNO 

- 1 Protoboard 

- 2 Motores DC 

- 1 Circuito integrado L293D 

- 1 Bateria 9V 

- 21 Jumpers 

O circuito eletrônico é ilustrado na figura 87.  

Figura 87 - Ponte H e o L293D. 

 

O circuito integrado foi instalado na protoboard de maneira que cada terminal equivalesse 

um ponto na protoboard. Para a primeira ponte H, a conexão realizada foi: 

- O terminal 1 (Enable 1,2) do L293D ao pino digital 2 do Arduino;  

- Os terminais 2 e 7 (Input 1 e 2) aos pinos digitais 3 e 4, respectivamente;   

- Os terminais 3 e 6 (Output 1 e 2) aos terminais positivo e negativo, respectivamente; e 

- Os terminais 4 e 5 (GND) no terra do Arduino. 

Já para a segunda ponte H, a conexão foi: 

- O terminal 9 (Enable 3,4) do L293D ao pino digital 5 do Arduino;  

- Os terminais 10 e 15 (Input 3 e 4) aos pinos digitais 6 e 7, respectivamente;   

- Os terminais 11 e 14 (Output 3 e 4) aos terminais positivo e negativo do motor DC, 

respectivamente; e 

- Os terminais 12 e 13 (GND) no terra do Arduino. 



Além disso, o terminal 8 (VCC 2) foi ligado à fonte de 9V e o terminal 16 (VCC 1) à fonte 

de alimentação de 5V. 

Após a simulação da montagem do circuito eletrônico, o código fonte do projeto foi 

desenvolvido representado pela figura 88. 

Figura 88 - Código da simulação. 

 

 Foram utilizados os 3 comandos para o projeto do LED: 

 - pinMode(pino, modo); 

 - digitalWrite(pino, nível); 

 - delay(tempo). 

 Para melhor compreensão, as variáveis EN1, IN1, IN2, EN2, IN3 e IN4 foram definidas 

com seus respectivos valores dos pinos digitais que foram utilizados. As variáveis que 

compõem a primeira ponte H são EN1, IN1 e IN2, que são: 

 - EN1: terminal que ativa/desativa a ponte H (pino digital 2); 

 - IN1: uma das entradas da primeira ponte H (pino digital 3); e  

 - IN2: outra entrada da primeira ponte H (pino digital 4). 

 De forma análoga, para a segunda ponte H: 

 - EN2: terminal que ativa/desativa a ponte H (pino digital 2); 

 - IN3: uma das entradas da segunda ponte H (pino digital 3); e  

 - IN4: outra entrada da segunda ponte H (pino digital 4). 

 Na função void setup(), foi configurado o modo de operação de todos os pinos como 

OUTPUT, uma vez que o objetivo era fornecer (saída) energia dos pinos ao circuito. 



 Na função void loop(),os pinos EN1 e EN2 funcionaram com o nível HIGH para ativar 

as duas pontes H, caso fosse necessário desativar uma das pontes H, o nível teria que ser baixo 

(LOW). No experimento foram testadas as possibilidades de ativar uma das entradas e ambas. 

A conclusão foi que com ambas entradas ligadas não resultou em nenhum movimento nos 

motores. Foi adicionado um comentário ao código para lembrar das configurações que podem 

gerar diferentes movimentos nos motores. 

  

Referência e dados: https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/  

5.3.8 Buzzer 

O buzzer é um dispositivo sonoro utilizado em projetos eletrônicos que necessitam de 

emitir sons, seja um alarme ou tocar alguma música, por exemplo. Para explicar seu 

funcionamento, o circuito da figura 89 foi desenvolvido e é composto apenas pelo buzzer 5V e 

um resistor 100Ω de proteção. O buzzer ficou em série com o resistor e um dos terminais do 

buzzer foi ligado ao pino 5 do Arduino. 

Figura 89 - Simulação com Buzzer. 

 

 Ne seção de componentes básicos, foram apresentadas algumas configurações do buzzer 

e detalhes de notas musicais. Para exemplificar, foi construído um código-fonte (figura 90) para 

emitir a escala de Dó maior, que é, DÓ-RÉ-MI-FÁ-SOL-LÁ-SI-DÓ.  

https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/


Figura 90 - Código da simulação com Buzzer. 

 

 O comando tone(pino, frequência) foi utilizado para a emissão das notas musicais no 

buzzer. A figura 68 possui as frequências das notas musicais que compõem a escala de Dó 

maior, com ela foi possível colocar as frequências corretas no código. 

 - tone(pino, frequência): comando que recebe como parâmetros o pino em que o buzzer 

está conectado e a frequência do som desejado em hertz (Hz). 

 Na função void setup(), o pino 5 foi configurado no modo de OUTPUT. E na função 

void loop(), foi determinado em cada comando tone() a nota musical com sua respectiva 

frequência, cada nota teve duração de 1 segundo, por meio do comando delay(1000). Dessa 

forma, o buzzer é configurado e emite os sons desejados. 

5.3.9 Sensor Ultrassônico e monitor serial 

O sensor ultrassônico é utilizado em projetos eletrônicos para detectar a distância entre 

o robô e um certo objeto, por exemplo. No simulador Tinkercad existem dois tipos de sensor 

ultrassônico, o de 3 terminais e o de 4 terminais. Neste trabalho, foi utilizado o sensor 

ultrassônico de 4 terminais por padronização, mas o sensor de 3 terminais também possui o 

mesmo raciocínio. Na figura 91 mostra o circuito construído para estudar o funcionamento do 

sensor.  



Figura 91 - Usando sensor Ultrassônico. 

 

 O sensor de 4 terminais possui o terminal VCC em que foi conectado ao pino de 5V da 

placa Arduino e o terminal terra GND ao terra da placa. Os terminais TRIG e ECHO foram 

ligados aos pinos digitais 6 e 7, respectivamente. É importante lembrar que o TRIG é 

responsável por enviar o sinal ultrassônico e o ECHO por receber o retorno do sinal. 

 Na programação do Arduino, existe a biblioteca Ultrasonic.h do sensor ultrassônico que 

auxilia no desenvolver do código. Porém, no simulador Tinkercad essa biblioteca não está 

disponível, por isso foi cnstruído o código ilustrado na figura 92 para o funcionamento 

adequado do sensor. 

Figura 92 – Código usando sensor Ultrassônico. 

 

 Nesse código, os comandos: 

 - delayMicroseconds(tempo): recebe como parâmetro tempo em microssegundos que 

o programa será pausado. Esse comando é preciso para atrasos menores. Para atrasos maiores 

que milhares de microssegundos, pode ser utilizado o comando delay(). 



 - pulseIn(pino, nível): responsável por ler o pulso (alto ou baixo) em um pino. Rcebe 

como parâmetros o pino em que será feita a leitura do pulso e o nível HIGH ou LOW. Se o 

nível for HIGH, o comando espera que o pino vá de LOW até HIGH para começar a 

cronometrar e volta para LOW para parar de cronometrar. Ele retorna a duração do pulso em 

microssegundos ou 0, caso nenhum pulso completo foi recebido dentro do tempo limite. Esse 

tempo é de 10µs ou pode ser ajustado com mais um parâmetro: pulseIn(pino, nível, tempo). 

 No código, o monitor serial foi utilizado para anotar a distância entre o objeto e o sensor. 

Para determinar a duração do pulso ultrassônico foi criada a função void leitura(), nela o pino 

pinoTrig foi ajustado para HIGH (pulseIn() começa a cronometrar) e há um atraso de 10µs, 

depois o pinoTrig é configurado para LOW (pulseIn() termina de cronometrar) e a variável 

“distancia” recebeu o tempo em microssegundos da função pulseIn().  Na função void setup(), 

o monitor serial foi ativado, os pinos 6 (pinoTrig) e 7 (pinoEcho) foram configurados com os 

modos OUTPUT e INPUT, respectivamente, e pinoTrig começou com o nível baixo LOW. Na 

função void loop(), a função leitura() foi executada e foi feita a conversão da “distancia” para 

centímetros. Essa conversão foi feita da forma mencionada na seção de componentes básicos 

do sensor ultrassônico, ou seja, a duração do pulso era dividida por 2 (envio de sinal e o retorno 

do sinal) e multiplicada pela velocidade do som. Essa operação resulta na distância em 

centímetros. Por isso, distancia=distancia*0,0175. Esse valor 0,0175 foi obtido pela divisão da 

velocidade do som 0,034cm/µs por 2, para tornar o valor mais preciso foi utilizado 0,0175. Por 

fim, foi impresso esse valor no monitor serial. Alguns testes com o projeto podem ser 

observados pela figura 93 a seguir. 

Figura 93 - Simulação com sensor ultrassônico. 

 



 

 

Código fonte obtido em: http://mundoprojetado.com.br/sensor-de-distancia-ultrassonico-com-

o-arduino/  

 

5.3.10 Sensor Ultrassônico e buzzer 

Neste projeto foram utilizados o sensor ultrassônico e o buzzer para fazer uma simulação 

do sensor de estacionamento utilizado em veículos automotivo. O intuito dessa simulação é 

fazer com que, conforme o objeto ou obstáculo se aproxima do sensor, o buzzer soa sons para 

alertar essa proximidade. Quanto mais perto o objeto se encontra, mais rápido o apito do buzzer 

é emitido. Para uma explicação mais prática foi construído o circuito da figura 94.  

 

http://mundoprojetado.com.br/sensor-de-distancia-ultrassonico-com-o-arduino/
http://mundoprojetado.com.br/sensor-de-distancia-ultrassonico-com-o-arduino/


Figura 94 - Sensor ultrassônico e buzzer. 

 

 O circuito ilustrado é semelhante do projeto anterior, a diferença é que foi adicionado o 

buzzer. O buzzer foi conectado no pino digital 5. Os pinos VCC, TRIG, ECHO e GND do sensor 

ultrassônico foram conectados nas portas 5V, digital 6, digital 7 e GND da placa Arduino, 

respectivamente. 

 A programação também não sofreu muitas alterações em relação ao sensor ultrassônico 

ao comparar com o código do projeto anterior. No código representado pela figura 95, foi 

adicionado alguns comandos para o funcionamento do buzzer. Primeiramente, foi declarado as 

variáveis pinoTrig, pinoEcho e buzzer no início do código para melhor compreensão da 

programação das portas digitais e também declarou duas novas variáveis, uma do tipo float 

chamada “distancia” e outra do tipo inteiro denominada de “atraso”.  

 A função void leitura() permaneceu a mesma do projeto anterior assim como o seu 

funcionamento. Na função void setup(), o monitor serial foi ativado e foram configurados os 

modos dos pinos utilizados no Arduino. A única diferença em relação ao projeto anterior está 

na função void loop(), foi utilizada a estrutura condicional if() para verificar a distância entre o 

objeto e o sensor. Conforme a proximidade entre eles, o atraso do delay() era de 1,5s para 

distância entre 100cm e 150cm; de 1s entre 50cm e 100cm; ou de 0,5s no caso da distância 

menor que 50cm. Quanto menor o atraso, mais o buzzer apitava o que alerta a proximidade dos 

objetos. O som do buzzer escolhido foi a nota musical Dó maior com frequência de 543Hz e 

para isso foi utilizado o comando tone(). 

 

 

 



Figura 95 – Código do sensor ultrassônico e buzzer. 

 

 Foi realizado alguns testes para averiguar o funcionamento do projeto, como ilustra a 

figura 96. Existem outras maneiras para configurar esse tipo de projeto, essa é uma dessas. 

Figura 96 – Simulação do sensor ultrassônico e buzzer. 

 

 

 

Imagens e dados: https://www.filipeflop.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/  

https://www.filipeflop.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/


5.3.11 Visor de 7 segmentos 

O visor de 7 segmentos é um componente eletrônico que, basicamente, é composto por 7 

LEDs vermelhos. O funcionamento dele é similar a um LED comum, basta ativar ou desativar 

com por meio do pino digital e programação. Esse componente possui 10 terminais em que 8 

deles são referentes aos LEDs, sete segmentos (A até G) e o ponto, e os outros 2 são os terras 

GND. Outro detalhe importante é o tipo do visor de 7 segmentos, tipo ânodo comum ou cátodo 

comum. Neste experimento, foi utilizado o tipo ânodo comum. A simulação do circuito é 

representada pela figura 97.  

Figura 97 - Circuito com display de 7 segmentos. 

 

 Foram conectados os pinos A até G aos pinos digitais 2 até 8, respectivamente, e o terra 

no GND da placa Arduino, por ser do tipo ânodo comum. A programação deste projeto foi 

dividida de duas formas, a forma simplificada, que é a contagem de 0 a 2; e a forma binária, 

que foi possível fazer a contagem de 0 a 9. 

- Forma simplificada (contagem de 0 a 2): 

Esta programação é mais simples por possuir o raciocínio de um acionamento de um 

LED comum, ou seja, o LED liga ou desliga através do comando digitalWrite(pino, nível) se o 

nível fosse HIGH o LED acende, mas se fosse LOW, o LED apaga. O código-fonte construído 

é ilustrado na figura 98. 

 

 

 



Figura 98 – Código display de 7 segmentos. 

 

 Primeiramente, houve a definição das variáveis A até G com suas respectivas portas 

digitais, para melhor leitura do código. Na função void setup(), todos os pinos foram 

configurados no modo de saída OUTPUT. Na função void loop(), determinou quais LEDs 

acenderiam ou não. Com o auxílio da figura 99, foi possível determinar qual LED iria acender 

ou apagar para formar o número desejado. No caso do número 0, o LED G deveria estar 

desligado (digitalWrite(G, LOW)). Já o número 1, apenas os LEDs B e C deveriam estar acessos 

e o número 2, os LEDs F e C deveriam estar desligados. Foi adicionado um atraso de 1 segundo 

entre os números. Dessa forma, foi realizada a contagem de 0 a 2 no visor de 7 segmentos.  

Figura 99 - Posição dos leds. 

 

- Forma binária (contagem de 0 a 9): 

Existem diversas formas de programar, mas para uma contagem mais simples, o código 

pode ser descrito da forma anterior. Mas para uma contagem maior, como de 0 a 9, o código 

ficaria extenso desnecessariamente e isso não seria viável. Para facilitar e minimizar o código 

foi possível utilizar a configuração binária para representar o número que será impresso no 

visor. A figura 99 foi utilizada como referência para a construção dos valores binários. O valor 



1 é utilizado para ativar o LED e 0, para desativar. No conjunto, existem 10 números binários 

para representar os números de 0 a 9 no visor de 7 segmentos, essa relação pode ser observada 

pela figura 100. 

Figura 100 - Esquemático de ligações. 

 

 Com os números binários é possível configurar no código qual LED deve acender ou 

apagar. No Arduino, o número binário é representado pela letra B maiúscula seguida do número 

binário, por exemplo, B1010. Para esse projeto foi realizada a contagem de 0 a 9 por meio do 

código da figura 101 abaixo, em que foram utilizados os números binários. 

Figura 101 - Código para display de 7 segmentos. 

 

 Assim como no código anterior, houve a definição das variáveis de A até G e foi 

adicionado um vetor mapaDisplay[] com os 10 números binários estudados na figura 100.  

Foi criada uma função void mostrarNumero(int numero) que recebe como parâmetro 

o número decimal inteiro que deve ser impresso no visor. Nela, foi atribuído a variável do tipo 

inteiro “mapa” o valor binário do número decimal que será impresso e foi declarado uma 

variável do tipo inteiro “bitAtual” igual ao valor binário B00000001 para realizar uma operação 



bit a bit. Essa operação bit a bit faz com que cada segmento acende ou apaga, para isso foi 

utilizado a estrutura de repetição for(). A condição do for() foi que i < 7, pois foi utilizado os 7 

primeiros números do valor binário para representar os 7 segmentos do visor, o 8º número 

(figura 102) é referente ao segmento do ponto do visor que, neste experimento, não será 

utilizado. Na estrutura for(), foi atribuído a variável do tipo inteiro “acender” o resultado da 

operação “mapa & bitAtual”. Essa operação compara o bit com o outro, por exemplo, deve ser 

impresso o número 4 que na forma binária é B01100110, então ao fazer B01100110 & 

B00000001 é comparado o primeiro número, isso é, B01100110 & B00000001, assim, o 

resultado dessa operação é B00000000, ou seja, número 0. Na linha seguinte, o comando 

digitalWrite() foi utilizado para ativar ou desligar o segmento especificado, como os segmentos 

foram conectados no Arduino de forma sequencial, isso é, nos pinos de 2 a 8, foi feita uma 

atribuição de mais duas unidades a variável “i” para representar o pino 2 (segmento A). O 

comando recebeu como parâmetros “i+2” e a variável “acender” possui como valor o número 

0. Uma das formas de representar o nível do pino como alto ou baixo, além de HIGH e LOW, 

é utilizar o valor 1 para alto e 0 para nível baixo. Por isso, foi utilizada a variável “acender” 

para determinar o nível do pino, pois a variável será 1 ou 0. Na primeira operação feita, o valor 

de “acender” é igual a 0, então o comando digitalWrite(i+2, acender) quer dizer que o segmento 

A (pino 2) está no nível 0 (nível baixo, desligado), ou seja, o segmento A permanecerá 

desligado. Por fim, a variável “bitAtual” sofre um deslocamento, ou seja, passa de B00000001 

para B00000010 e assim por diante até terminar a repetição. Na segunda operação, “i” é igual 

a 1, logo “i+2” é referente ao segmento B (pino 3), “acender” resulta em B00000010 que é 

interpretado como valor 1, assim o segmento B é acendido. É dessa forma que é feita a 

verificação bit a bit para acender ou apagar os segmentos e imprimir o número decimal no visor. 

Figura 102 - Bits usados. 

 

 Na função void loop(), foi criada a estrutura de repetição for() para imprimir cada 

número decimal de 0 a 9 com um atraso entre eles de 1 segundo. Por mais que o código ficou 

complexo de interpretar, houve a economia de escrita na programação. 



5.3.12 LCD e potenciômetro 

O LCD é uma interface utilizada para imprimir informações e dados para o usuário da 

máquina ou robô, por exemplo. É um componente utilizado em diversos projetos eletrônicos 

para informar algum valor ou algum resultado de uma análise ou cálculo, por exemplo. Para 

explicar o funcionamento do LCD, foi desenvolvido o circuito ilustrado na figura 103. 

Figura 103 - Circuito do LCD e Potenciômetro. 

 

 O LCD possui 16 terminais, em que 3 deles são destinados a fonte de alimentação, o 

pino GND foi ligado ao GND do Arduino, o VCC no pino 5V da placa e o VO foi conectado ao 

potenciômetro para ajustar o contraste do LCD. O pino RS foi conectado à porta digital 6 e o 

pino enable E à porta digital 7. Para utilizar 4 bits do LCD, foram conectados às portas digitais 

8 a 11 os pinos D4 a D7, respectivamente. E, por fim, foram conectado o ânodo e o cátodo, o 

ânodo em série com um resistor 220Ω e ligado a 5V e o cátodo conectado ao GND da placa 

Arduino. 

 A programação do LCD é representada pela figura 104. A intenção era de ajustar o 

contraste e imprimir no LCD a mensagem “Ola mundo!”. 



Figura 104 – Código do LCD e Potenciômetro. 

 

 Para auxiliar no desenvolvimento da programação do LCD, existe a biblioteca 

“LiquidCrystal.h” que possui comandos que facilitam o trabalho. No código, houve a inclusão 

da biblioteca e a criação de um objeto “lcd” do tipo “LiquidCrystal” que recebe como 

parâmetros as portas digitais em que estão conectados os terminais RS, E, D4, D5, D6 e D7, 

sequencialmente. Na função void setup(), o comando lcd.begin(16, 2) para ativar quantas 

colunas e linhas do display LCD serão ativadas. Esse comando possui os conceitos de classe 

estudadas na linguagem C, como o objeto é da classe LiquidCrystal ele recebe todos os 

comandos e métodos da classe. E ainda na função void setup(), o comando lcd.print(“Ola 

mundo!”) que foi responsável por imprimir no display a mensagem de caracteres entra as aspas. 

Neste exemplo, a função void loop() não foi utilizada. Ao executar a simulação e o código, o 

display havia ligado, mas não apareceu a mensagem. Isso é devido ao ajuste do potenciômetro 

que está no nível baixo. Conforme o ajuste no potenciômetro, é perceptível a aparição da 

mensagem (figura 105).  

Figura 105 - Simulação do LCD. 

 



 

5.3.13 LCD, entrada analógica e potenciômetro 

Uma das formas de utilizar o LCD é através da entrada analógica. Neste experimento, a 

intenção é ler um sinal analógico de um potenciômetro e converter no valor da tensão do 

potenciômetro. Esses valores seriam impressos no display LCD. Para isso, foi construído a 

simulação do circuito da figura 106. 

Figura 106 - Circuito LCD, entrada e potenciômetro. 

 

 A configuração do LCD é a mesma da seção anterior, a única diferença está na adição 

de um potenciômetro à porta analógica A1. 

 A programação do projeto é ilustrada na figura 107.  



Figura 107 – Programação LCD, entrada e potenciômetro. 

 

 No código houve a inclusão da biblioteca LiquidCrystal.h, criação do objeto da classe 

LiquidCrystal com seus respectivos parâmetros e a declaração da variável tensão do tipo float. 

Na função void setup(), foram utilizados os comandos 

- lcd.begin(16, 2) para ativar as 16 colunas e 2 linhas do LCD; 

- lcd.print(“Ola mundo!”) para imprimir como mensagem inicial “Ola mundo!” e 

- lcd.clear() que é responsável por apagar todos os dados do display. 

Na função void loop(), foi utilizado o raciocínio da entrada analógica que foi estudada 

na seção LED, entrada analógica e LDR, em que através do comando analogRead(A1) foi feita 

a leitura do pino analógico A1 e o valor era atribuído a variável do tipo float “valorAnalog”. 

Depois, foi feita a conversão do valor analógico para o valor de tensão para a variável “tensao” 

por meio de uma simples regra de três. E, por fim, foi impresso no LCD os valores analógico e 

da tensão. Para passar para a segunda linha do LCD, foi utilizado o comando: 

- lcd.setCursor(0, 1) que significa que o cursor do LCD foi movido para a coluna 0 

(primeira coluna do LCD) e linha 1 (segunda linha do LCD). Esse comando recebe como 

parâmetro a coluna e a linha em que o cursor será movimentado para executar a impressão na 

tela lcd.setCursor(coluna, linha). 

Ao executar a simulação, foi necessário o ajuste do contraste do LCD até aparecer os 

dados e, assim, foi possível ajustar o segundo potenciômetro e verificar a variação do valor 

analógico e o valor da tensão simultaneamente (figura 108). 



Figura 108 – Simulação LCD, entrada e potenciômetro. 

 

 

5.3.14 LCD, entrada analógica e LDR 

Uma outra maneira de fazer a leitura de uma entrada analógica e o valor da tensão é por 

meio de sensor LDR. A configuração é semelhante ao do projeto anterior. Para melhor 

explicação, foi feita a simulação do circuito ilustrada na figura 109. 



Figura 109 - Circuito LCD, entrada e LDR. 

 

 A conexão do LDC permaneceu a mesma do circuito anterior e foi conectado um LDR 

à porta analógica A1. Com o mesmo raciocínio estudado na seção LED, entrada analógica e 

LDR, foi realizado o divisor de tensão com a porta analógica para que fosse possível a leitura 

da tensão do LDR através da variação da incidência de luz. O sensor LDR estava em série com 

a fonte de 5V e resistor de 1kΩ e a porta analógica estava conectada entre o LDR e resistor. 

A programação do projeto é representada na figura 110. 

Figura 110 - Código LCD, entrada e LDR. 

 

 A biblioteca do LCD, LiquidCrystal.h, foi incluída e o objeto lcd com os respectivos 

parâmetros também foi criado. Na função void setup(), o comando lcd.begin(16, 2) ativou as 

16 colunas e 2 linhas do display e o modo do pino A1 foi ajustado como entrada (INPUT). Na 

função void loop(), foi realizada a leitura do pino analógico A1 através do comando 



analogRead(A1) e o valor foi atribuído a variável do tipo inteiro “valorAnalog”. Foi realizada 

a conversão do valor analógico para tensão e esse resultado foi atribuído à variável do tipo float 

“tensao”. Por fim, os valores eram impressos no LCD e o comando lcd.clear() foi escrito no 

final na função void loop() para que em toda operação imprimisse os valores atualizados.  

Quanto menor a incidência de luz sobre o LDR, maior a resistência e a tensão do LDR, 

e quanto maior a incidência de luz, menor a resistência e a tensão do LDR. Ao executar o 

código, foi perceptível essa relação de incidência luminosa, tensão e resistência (figura 111). 

Figura 111 – Simulação LCD, entrada e LDR. 

 

 



5.3.15 PWM, LED e Potenciômetro 

A modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation – PWM) pode ser facilmente 

compreendida por meio de um projeto com LED e potenciômetro. Esse circuito é similar ao 

projeto LDR estudado neste trabalho, porém a diferença é que o controle de luminosidade é 

realizado através do pino PWM do Arduino. Na figura 112 a seguir ilustra o circuito eletrônico 

do projeto PWM, LED e potenciômetro, em que foram conectados os pinos de alimentação (5V 

e GND) do Arduino nos terminais de alimentação do potenciômetro e o terminal central, no 

pino analógico A0; e o LED em série com o resistor foram conectados nos pinos GND e 3~, 

importante atentar para a polaridade do LED. Como apresentado anteriormente, os pinos PWM 

nas placas Arduino UNO e NANO são identificados pelo caractere “~”. 

Figura 112 - Circuito eletrônico PWM, LED e potenciômetro 

 

Para controlar a luminosidade do LED, foi preciso correlacionar o valor da leitura do 

potenciômetro com os respectivos valores do PWM no pino 3~. Para isso, foi desenvolvido o 

código apresentado na figura 113, em que os pinos 3~ e A0 foram configurados como OUTPUT 

e INPUT na função void setup(); e na função void loop() foram utilizados os comandos: 

• analogRead(pino): Realizar a leitura do pino A0 do potenciômetro. 

• analogWrite(pino, valor): Recebe como parâmetros o pino a ser configurado e o valor 

do nível. O comando analogWrite() também é utilizado nos pinos PWM do Arduino. 

Os valores do PWM variam em uma faixa de 0 (nível baixo) a 255 (nível alto). O 

parâmetro valor é fornecido em duty cycle (nível de operação 0-255). 



• map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh): Foi utilizado para a conversão 

direta do valor analógico (pino A0 – faixa 0 a 1023) para o respectivo valor PWM (pino 

3~ - faixa 0 a 255). Em que fromLow (valor mínimo anterior) é convertido para toLow 

(novo valor mínimo), assim como fromHigh (valor máximo anterior) é convertido para 

toHigh (novo valor máximo). 

Figura 113 - Código PWM, LED e potenciômetro 

 

Ao iniciar a simulação, é perceptível que conforme o potenciômetro é ajustado a 

luminosidade do LED aumenta ou diminui. Nesta configuração é possível compreender o 

funcionamento do PWM na placa Arduino, assim como a sua programação. 

https://www.embarcados.com.br/pwm-do-arduino/  

5.3.16 Servo Motor e Potenciômetro  

O PWM também pode ser implementado no Servo Motor como foi visto anteriormente, 

em que possui uma relação da rotação do motor com o valor correspondente do PWM. Porém, 

na plataforma Arduino e fórum Arduino existem diversas aplicações sobre PWM com o servo 

motor. Para simplificar e padronizar todo o trabalho, existe a biblioteca Servo.h que possui 

comandos precisos relacionados ao servo motor para que possa ser realizados diversas 

operações, como girar o motor de acordo com o ajuste do potenciômetro. 

O foco deste projeto é apresentar o funcionamento do servo motor (eletrônica e 

programação), por isso foi utilizada a biblioteca na programação e o simulador TinkerCad para 

https://www.embarcados.com.br/pwm-do-arduino/


ilustrar esse estudo. Para o circuito eletrônico, os pinos de alimentação (5V e GND) do Servo 

Motor foram conectados nos respectivos pinos da placa Arduino e o terceiro pino (Potência) foi 

conectado ao pino digital 3; e o potenciômetro conectamos nos terminas 5V e GND os terminais 

extremos e o pino central ao pino analógico A0 do Arduino. Tal configuração pode ser analisada 

na figura 114 a seguir. 

Figura 114 - Circuito eletrônico Servo Motor e potenciômetro 

 

Fonte:[Autor] 

Na programação, foi desenvolvido o código apresentado pela figura 115. Em que foram 

utilizados os comandos: 

• #include <Servo.h> : inclusão da biblioteca do Servo Motor, é importante atentar para 

os caracteres ‘<’ e ‘>’ utilizados antes e pós da biblioteca. 

• Servo myServo; : Instanciar um objeto do tipo Servo, esse objeto representa o servo 

motor conectado ao Arduino, no caso, o nome é ‘myServo’. 

• myServo.attach(pino) : um dos comandos da biblioteca Servo.h. Esse comando anexa o 

pino em que o Servo Motor está conectado, nesse caso, foi conectado no pino 3. 

• myServo.write(angle) : grava um valor ao Servo Motor, em que o parâmetro angle pode 

variar de 0 a 180. 

• map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) : comando utilizado para a conversão 

direta do valor analógico lido no pino do potenciômetro (0 – 1023) para o valor do 

ângulo (0 – 180) a ser executado pelo Servo Motor. 



Figura 115 - Código Servo Motor e Potenciômetro 

 

Fonte:[Autor] 

De forma precisa, é possível girar o braço do Servo Motor de acordo com o ajuste no 

potenciômetro. O Servo Motor realiza um movimento de 180° e pode ser no sentido horário ou 

anti-horário, dependendo da configuração do potenciômetro. 

5.4 SIMULAÇÕES DO PROTÓTIPO 

Após de estudar e entender o funcionamento de cada componente, torna fácil de construir 

o kit robótico. A área da robótica, como já mencionado na introdução, possui uma aplicação 

muito ampla e diversificada, portanto é importante salientar que outros pesquisadores podem 

aprimorar e acrescentar outros componentes eletrônicos e de telecomunicações nas próximas 

pesquisas. Como o principal foco deste trabalho é apresentar um kit robótico básico de baixo 

custo e padronizado em uma plataforma (Arduino) para o ensino da robótica por meio da 

eletrônica e programações, foram construídos projetos e simulações com os componentes 

analisados nos tópicos anteriores. 

O kit robótico possui os componentes: 

• Arduino NANO; 

• Protoboard; 

• Chassi de 2 rodas; 

• 2 motores DC; 



• 1 LCD; 

• Resistores; 

• LEDs; 

• Buzzer; 

• Sensor Ultrassônico; 

• Circuito integrado L293D; 

• Servo Motor. 

Nesta seção foi desenvolvida algumas simulações com os componentes do kit robótico 

estudados nessa pesquisa. As simulações realizadas foram testadas fisicamente para validar o 

funcionamento do projeto. 

5.4.1 Projeto 1: Motor DC e L293D 

Para o projeto motor DC e L293D foi construído por partes para minimizar os erros de 

projeto. Foi desenvolvido o passo a passo da verificação e da construção do projeto. 

Primeiramente, foi montado no TinkerCad o circuito da figura 116 e o código da figura 117. 

Ao executar a programação, foi possível identificar os sentidos dos motores em que foram 

comentados no código da figura 117 para melhor identificação. 

Figura 116 - Simulação do circuito Motor DC 

 

Fonte: [Autor] 



Figura 117 - Código teste do motor DC 

 

Fonte: [Autor] 

 Com as definições do sentido dos motores nessa conexão, importante lembrar que a 

conexões diferentes dos motores DC geram programações e resultados diferentes dessa 

configuração em questão. Para melhorar o código, foram realizados alguns ajustes como criar 

uma função para definir o movimento do robô (protótipo).  

Foram determinados 4 movimentos: ‘A’, em que o robô se movimentava para frente; 

‘C’, em que o robô girava no sentido horário; ‘D’, em que o robô girava no sentido anti-horário; 

e o ‘B’, em que o motor parava de movimentar. Foi preciso criar a função void mover(char 

mov) que recebia como parâmetro uma variável mov do tipo char e nela foi utilizada a estrutura 

condicional SWITCH para determinar o sentido dos motores em cada movimento determinado 

pela variável mov. Dessa forma, o código foi modificado como observado na figura 118. 



Figura 118 - Código modificado do motor DC 

 

Fonte: [Autor] 

 É importante lembrar que existem diversas e diferentes maneiras de programar os 

motores, assim como definir os movimentos do robô. A ideia é apresentar um exemplo para 

entender a programação e o funcionamento dos motores para ser utilizados em outras pesquisas 

e robôs que precisam de locomoção terrestre com duas rodas. Esse código servirá como base 

para os outros projetos dessa pesquisa. 

 Os resultados dessa simulação foram como esperados. O resultado do movimento ‘A’ 

que fazia o robô se direcionar para frente é representado pela figura 119(a), em que os dois 

motores realizam o sentido horário (rotação por minuto – RPM – positivo); na figura 119(b) 

ilustra o movimento ‘B’ que fez o robô parar de se locomover (RPM nulo); os movimentos ‘C’ 



e ‘D’ podem ser visualizados nas respectivas figuras 119(c) e 119(d), que executam os 

movimentos giratórios nos sentidos horário e anti-horário (um motor possui RPM negativo e o 

outro RPM positivo), respectivamente.  

Figura 119 - Resultados simulados dos movimentos do robô 

  

(a) – Movimento ‘A’ (b) – Movimento ‘B’ 

  

(c) – Movimento ‘C’ (d) – Movimento ‘D’ 

 

5.4.2 Projeto 2: Desvio de obstáculos (motor DC, sensor ultrassônico e L293D) 

Com o circuito eletrônico e programação dos motores definidos, foi possível construir um 

outro projeto denominado de desvio de obstáculos. Basicamente, esse projeto baseia-se no robô 

detectar algum obstáculo a frente, parar e girar para outra direção para não colidir com o 

obstáculo detectado. Para isso, foi preciso acrescentar um novo componente ao projeto, o sensor 

ultrassônico. 

A intenção é captar algum objeto a frente do robô com o sensor ultrassônico por meio da 

distância fornecida entre eles. Foi determinado um setpoint (valor-alvo, valor limite para 

realizar alterações nos movimentos do robô). Quando a distância entre o robô e o obstáculo 

atingir o setpoint, o robô deve parar e girar, no sentido horário ou anti-horário. Após essa ação, 

o robô retorna ao movimento ‘A’, ou seja, se movimenta para frente. 

Assim, foi desenvolvido o circuito da figura 120 em que os pinos TRIG e ECHO do 

sensor ultrassônico foram conectados nos pinos digitais 8 e 9, respectivamente. Em relação aos 



motores, a configuração eletrônica e código permaneceram os mesmos com os das figuras 116 

e 118 estudados anteriormente. 

Figura 120 - Simulação do circuito do projeto de desvio de obstáculo 

 

Em termos de programação, a dos motores permaneceu a mesma e acrescentamos os 

ajustes necessários do sensor ultrassônico. Para minimizar a ocorrência de erros e ações 

inesperadas, comentamos todo o código dos motores (figura 121) para testar e verificar 

detalhadamente o funcionamento do sensor. 

Figura 121 - Código dos motores comentado 

 

Para diminuir o tamanho do código e visualizar melhor o código do sensor ultrassônico, 

foi preciso ocultar as linhas do código dos motores. Primeiramente, foi utilizado como base o 

código-fonte da figura 92 e foram realizados alguns ajustes, conforme a figura 122, para 

visualizarmos a distância fornecida pelo sensor.  



Figura 122 – Teste e modificações do código do sensor 

 

 Conforme apresentado na figura 122, o resultado fornecido pelo código está próximo 

com o valor simulado, logo o código é válido e pode ser utilizado para desenvolver o protótipo 

do robô desvio de obstáculo. Para isso, foi determinado como setpoint o valor de 50cm, ou seja, 

quando o obstáculo estiver a 50cm de distância do robô, esse deve girar até não existir um 

obstáculo à frente. Para visualizar o funcionamento do setpoint e averiguar se o protótipo 

funciona de forma adequada foi adicionado um LED vermelho ao sistema para que quando 

detectar um objeto a 50cm, os motores param de movimentar e o LED acende. Dessa forma, 

foi construído o circuito da figura 123. 

Figura 123 - Simulação do circuito desvio de obstáculos com LED 

 



 Como mencionado anteriormente, foi adicionado o LED vermelho em série com um 

resistor de 220Ω na porta digital 10 do Arduino. Primeiramente, foi testada a ideia de o robô 

mover para frente (movimento ‘A’) com o LED desligado e, ao detectar um obstáculo, o LED 

acende e o robô para de se movimentar. A programação da figura 124 representa o código 

desenvolvido para realizar essa tarefa. 

Figura 124 - Código desvio de obstáculo com LED (parar e mover) 

 

É importante observar a criação da função void desvio(float distancia) que tem como 

função verificar a distância detectada pelo sensor e definir o movimento dos motores por meio 

da função mover(). Para isso foram utilizadas duas estruturas condicionais if() e para uma 

distância maior que 50.0 o LED apagava e os motores eram configurados para operar para frente 

(movimento ‘A’), caso a distância fosse menor ou igual a 50.0, o LED acendia e os motors 

paravam (movimento ‘B’). Os resultados dessa programação são representados pela figura 125, 

em que na figura 125(a) o obstáculo está em uma distância maior que 50cm e os motores operam 

no mesmo sentido (movimento ‘A’); e na figura 125(b) o LED acende, pois foi detectado um 

objeto a menos de 50cm e os motores pararam de operar (0 RPM). 



Figura 125 – Resultados da simulação do código desvio de obstáculo parar e mover 

 

(a) (b) 

 Após verificado o funcionamento dos motores com o sensor ultrassônico, assim como 

sua programação, falta construir a operação em que o motor deve girar no sentido horário ou 

anti-horário ao detectar o obstáculo e retornar ao movimento para frente. 

 Para que o robô pudesse identificar um obstáculo, parar, girar no sentido anti-horário ou 

horário, alternadamente, e prosseguir com o percurso quando não houver obstáculos a frente, 

foi desenvolvido o código da figura 126. 

Figura 126 - Código completo e finalizado (projeto desvio de obstáculos) 

 



Nesse código foi criada uma função “void desvio(float distancia)” em que recebia como 

parâmetro a variável da distancia fornecida pelo sensor para comparar o setpoint e definir os 

movimentos do robô. Além disso, foi preciso criar duas variáveis: “estado” e “ultimo_giro” do 

tipo char para verificar e determinar qual sentido que o robô iria girar, é importante lembrar que 

esses sentidos deveriam variar de forma alternada. Para isso, foi utilizada a estrutura 

condicional “switch(estado)” que recebia como parâmetro a variável definida do início do 

código (SEM_OBSTACULO; GIRANDO; SENT_HORARIO; SENT_ANTIHORARIO; e 

FREIO). A dinâmica dessa estrutura é: caso o estado for SEM_OBSTACULO e se a distância 

fosse menor ou igual que o setpoint, então a variável estado recebia como valor GIRANDO, o 

LED acendia, imprimia no monitor serial a mensagem “[OBSTACULO DETECTADO] - ” e, 

por fim, foi utilizada a estrutura condicional if() para verificar e alterar o último sentido do giro 

do robô; caso contrário (distância fosse maior que o setpoint), o robô executaria o movimento 

‘A’ (para frente). O outro caso é quando a variável “estado” assumia o valor GIRANDO que 

também foi utilizada a estrutura if() para verificar a distância, caso fosse maior que o setpoint 

o LED desligava, o robô parava (movimento ‘B’) por um segundo, a variável estado assumia o 

valor SEM_OBSTACULO e no monitor serial aparecia a  mensagem “[SEM OBSTACULO] - 

”; caso contrário (distância menor ou igual ao setpoint), o robô executava o próximo giro no 

sentido alternado, também foi utilizado a estrutura if() para verificar e executar os movimentos 

‘C’ e ‘D’ alternadamente. 

A execução e resultados dessa simulação corresponderam com as expectativas e 

executou conforme explicado. Os resultados dessa simulação podem ser visualizados na figura 

127. 

Figura 127 - Teste e resultado do código da figura 126 

 

(a) – Movimento ‘A’ (SEM_OBSTACULO) (b) – Movimento ‘D’ (SENT_ANTIHORARIO) 

 



 

(c) – Movimento ‘A’ (SEM_OBSTACULO) (d) – Movimento ‘C’ (SENT_HORARIO) 

 Conforme os resultados obtidos ilustrados na figura 127 é perceptível que o robô se 

comportou da maneira esperada; nesse teste primeiro ele girou no sentido anti-horário e, 

posteriormente, no sentido horário. Essa alternação dos sentidos aumenta a probabilidade do 

robô não colidir  com os obstáculos e também não realizar um trajeto de ciclo fechado, ou seja, 

um trajeto mais variado (esquerda e direita). Outro detalhe importante é que nesse código o 

robô realiza o movimento giratório até desviar do obstáculo. Foi realizado um experimento 

anterior a esse em que o robô parava e girava durante um determinado tempo e voltava a se 

movimentar para frente, porém não atendia com precisão e muitas vezes o robô colidia. O 

código começou a ficar extenso, complexo e não era didático para explicar. Portanto, esse 

código foi mais didático para exemplificar e também representa o comportamento mais próximo 

de um robô de desvio de obstáculos e, assim como os outros projetos e programações, existem 

outras formas de programar para executar as mesmas funções, a intenção é explicar a dinâmica 

do desenvolvimento e funcionamento do projeto em questão. 

 

5.4.3 Projeto 3: Desvio de obstáculo com LCD 

Outro projeto desenvolvido foi o da figura 128 que possui como base a mesma lógica 

de programação e hardware do projeto anterior, mas foi inserido o display LCD ao circuito. A 

configuração eletrônica do LCD é a mesma utilizada na figura 103. A ideia desse acréscimo foi 

imprimir as mensagens que, em primeiro momento, estavam apenas no monitor serial, mas com 

o LCD é possível transmitir essas mensagens para o hardware, isso é, no próprio robô.  

 

 



Figura 128 - Circuito do protótipo LCD e desvio de obstáculos 

 

 

A intenção do LCD é informar, por meio de mensagens de texto/caracteres, o usuário 

sobre algum resultado do algoritmo desenvolvido no robô, portanto existem diversas e 

diferentes funcionalidades para utilizar o LCD. Como foi desenvolvido o protótipo de desvio 

de objetos, o objetivo de utilizar o display foi de informar a distância e o estado do robô, ou 

seja, se havia obstáculos, se estava girando no sentido H (horário) ou AH (anti-horário) ou se 

estava livre (sem obstáculos). Para essa configuração foi desenvolvido o código da figura 129. 



Figura 129 - Código do protótipo desvio de obstáculo com LCD 

 



 Sobre a programação, é imporatnte mencionar que foi utilizado o mesmo código do 

projeto anterior, porém com o acréscimo do LCD foi necessário acresncentar as configurações 

do display como a biblioteca do mesmo (linha 2 - #include <LiquidCrystal.h>). Assim como 

apresentado na sessão teórica do LCD, foi configurado as portas e pinos do componente, é 

importante observar que a quantidade de pinos digitais no Arduino UNO não foi suficiente para 

suportar os componentes desse projeto, por isso foi utilizadas as portas analógicas, que também 

funcionam como portas digitais, para configurar o LCD. Para configurar as portas analógicas 

como portas digitais basta continuar a numeração das portas digitais nas analógicas, ou seja, a 

última porta digital é a 13, portanto, a porta analógica A0 equivale a porta digital 14, a A1 à 15, 

e assim suscetivamente. Foi preciso utilizar o potenciômetro para controlar a luminosidade do 

display e também os pinos foram configurados na função setup(). Como a lógica seria utilizar 

o display LCD como o próprio monitor serial, mas de maneira física, isso é, no próprio robô, 

as mensagens foram programadas logo após da impressão no monitor serial. Foram 

configuradas 5 mensagens em duas categorias: 

• 1ª linha do display (setCursor(0,0)): 

Aqui foi informado o estado do robô, que se classifica em: 

o “[LIVRE] :D” – Sem obstáculo a frente, robô segue a frente (movimento ‘A’). 

o “[OBSTACULO] :(“ – Obstáculo detectado (movimento ‘B’). 

o “[GIRANDO H] :|” – Robô girando no sentido H – horário – (movimento ‘C’). 

o “[GIRANDO AH] :|” – Robô girando no sentido AH – anti-horário – 

(movimento ‘D’). 

• 2ª linha do display (setCursor(0,1)): 

o “Distancia: VALOR” – A segunda linha do display foi utilizada para informar a 

distância medida pelo sensor. 

Os resultados dessa simulação foram satisfatórios e corresponderam as expectativas. 

Esses resultados podem ser visualizados na figura 130, em que na figura 130(a) foi quando o 

robô era ligado e imprimia as mensagens iniciais conforme codificado na função setup(); em 

130(b) ilustra o estado do robô quando não havia obstáculo e informou a distância fornecida 

pelo sensor; em 130(c) ilustra quando o robô detectou um obstáculo a menos que o setpoint 

(50cm) e começou a girar no sentido anti-horário; e, por fim, em 130(d) foi testado quando ele 

detectou um novo obstáculo, porém o giro foi no sentido horário de maneira que alternasse os 

sentidos. 



Figura 130 - Resultados do protótipo desvio de obstáculo com LCD 

 

(a) – Mensagens iniciais (b) – Sem obstáculo 

 

 

(c) – Detecção do obstáculo e giro no sentido anti-horário AH 

 



 

(d) – Detecção do obstáculo e giro no sentido horário H 

5.5 VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS 

Após os experimentos com as simulações, foi preciso validar os projetos com os 

componentes físicos e também a programação desses. Esse processo foi realizado com diversos 

testes, pois em algumas tentativas havia falha no contato do circuito, componentes danificados, 

erros de programação/digitação, baterias sem cargas, entre outros imprevistos que atrasou a 

validação dos projetos. Foram realizados e estudados três possibilidades e projetos que podem 

ser desenvolvidos com o kit robótico apresentado nesta pesquisa, porém existem outros projetos 

e ideias que podem ser realizados com esse material, isso torna possível a realização de futuras 

pesquisas para aprimorar e enriquecer o conteúdo desse material didático. Utilizando esse 

conteúdo teórico e experimentos das simulações como base, é possível desenvolver outras 

ideias. 

5.5.1 Validação do projeto 1 

Para o primeiro projeto foi construído o hardware da figura 131. Como mencionado no 

início do relatório, as simulações foram realizadas com o Arduino UNO devido a 

indisponibilidade da placa Arduino NANO no simulador TinkerCad® , porém nas validações 

foi realizado o teste com o Arduino NANO conforme a composição do kit robótico, garantindo 

a ideia de um kit de baixo custo, pequeno e padronizado. 



Figura 131 – Protótipo e hardware do robô projeto 1 

 

(a) – Frente do robô (b) – Atrás do robô 

 Para melhor visualização do circuito desse protótipo foi preciso desenvolver o circuito 

da figura 132 para melhor identificar a conexão dos componentes. 

Figura 132 - Circuito ilustrativo do protótipo projeto 1 

 

 Após a configuração eletrônica do robô foi testado o código da figura 118 na IDE 

Arduino e foi desenvolvido verificado os sentidos de cada motor e, como forma de comentário, 

foi anotado no código conforme a figura 133. 



Figura 133 - Anotação dos sentidos dos motores para o código da figura 118 

 

Com essa anotação foi preciso realizar os devidos ajustes no código para fazer com que 

o movimento ‘A’ correspondesse ao movimento para frente; o ‘B’ ao freio; o ‘C’ ao giro no 

sentido horário; e o ‘D’ ao giro no sentido anti-horário. Os ajustes realizados foram na função 

mover() que definiam os movimentos dos motores. Na figura 134 representa as alterações feitas. 

Figura 134 - Alterações realizadas no código da figura 118 

 



 Após essas modificações, o código foi testado novamente e o robô realizou os 

movimentos corretamente, conforme esperado. É importante lembrar que a configuração 

eletrônica dos motores DC, polo positivo e negativo, no circuito integrado L293D pode variar 

em cada projeto/circuito, portanto é importante a realização de testes e verificação para 

confirmar se o circuito corresponde com a programação desenvolvida. Por isso, é importante 

atentar para o circuito eletrônico e verificar cada sentido do motor DC naquela configuração 

específica. 

5.5.2 Validação do projeto 2 

Com o código e configuração eletrônica definida anteriormente, foi possível validar o 

segundo projeto estudado nesta pesquisa. Para isso, foi construído o protótipo da figura 135 em 

que acrescentou o sensor ultrassônico e o LED ao circuito anterior. 

Figura 135 - Protótipo do projeto 2 

 

 Para melhor visualização da conexão dos componentes, foi desenvolvida a figura 136 

para ilustrar o circuito do protótipo. 



Figura 136 - Circuito ilustrativo do protótipo do projeto 2 

 

Com as alterações no código dos motores DC, foram realizados os mesmos ajustes no 

código da figura 126. Outro detalhe que é importante lembrar é sobre a biblioteca do sensor 

ultrassônico. Como mencionado anteriormente, a plataforma TinkerCad® não possui a 

biblioteca do sensor o que impossibilita a inclusão e utilização da biblioteca, dessa forma foi 

preciso desenvolver a função leitura() para poder simular e realizar a leitura da distância entre 

o objeto e o robô. Com as mesmas funcionalidades e ideias, a função leitura() foi substituída 

pela biblioteca do sensor ultrassônico, o que trouxe algumas vantagens, tais como a precisão 

dos resultados, código menor e simplicidade. Essas alterações podem ser visualizadas na figura 

137. 



Figura 137 - Código modificado com biblioteca sensor ultrassônico projeto 2 

 

 Existem diversas bibliotecas para o sensor ultrassônico que podem ser utilizadas para a 

mesma funcionalidade, porém possuem configurações diferentes. A biblioteca utilizada nesse 

experimente foi a HCSR04.h que pode ser instalada gratuitamente, assim como a sua 

documentação. Para instalar essa biblioteca foi preciso ir no menu Sketch → Incluir Biblioteca 

→ Gerenciar Bibliotecas, na nova janela que abriu foi possível pesquisar pelo nome da 

biblioteca HCSR04 e instalar o arquivo. Também é possível acessar mais informações sobre a 

biblioteca em caso de dúvidas, basta clicar em “More info” e será direcionado ao fórum que 

contém as informações da biblioteca. Os comandos e funções podem variar para cada 

biblioteca, por isso é importante verificar a sua respectiva documentação. 

 Com as alterações feitas foi realizado o teste físico com o protótipo. O comportamento 

do robô foi como esperado e houve algumas falhas na leitura do sensor ultrassônico que pode 



ter ocorrido devido a falhas do circuito ou perca do sinal em uma superfície não plana, por 

exemplo. Todavia, o código é válido para realizar o desvio dos obstáculos conforme esperado. 

5.5.3 Validação do projeto 3 

Para finalizar, foi realizado o teste com o código da figura 129, porém com algumas 

modificações, e foi construído o hardware ilustrado na figura 138. A diferença desse projeto 

com o do anterior é a adição do display LCD. Assim como no simulador TinkerCad®, a IDE 

Arduino possui a biblioteca LiquidCrystal.h que fornece os comandos necessários para o 

funcionamento adequado do display.  

Figura 138 - Protótipo final com display LCD projeto 3 

 

(a) – Frente (b) – Atrás 

 Para melhor visualização do circuito do projeto 3 foi construída a figura 139. 

Figura 139 - Circuito ilustrativo do projeto 3 

 



 Feito a configuração eletrônica, foi modificado o código da figura 129 para o da figura 

140. Além das alterações necessárias realizadas nos projetos 1 e 2, foram realizados outros 

testes para verificação do código e validar se o robô realmente funcionava conforme 

determinado. Os resultados foram satisfatórios e coincidiram com a simulação. 

Figura 140 - Código alterado do projeto 3 

 

  



 A figura 141 ilustra algumas fotos dos resultados obtidos pelo desenvolvimento do 

projeto 3. 

Figura 141 - Resultados finais do projeto 3 

 

(a) – Primeira mensagem após ligar 

o robô 

(b) – Segunda mensagem após ligar 

o robô 

(c) – Mensagem e distância 

quando não há obstáculo 

 O funcionamento do robô em geral foi satisfatório, correspondeu as expectativas. O 

resultado final do protótipo pode ser observado na figura 142, em que o robô detecta um 

obstáculo e para, além disso informou a distância que foi de 49,98cm, ou seja, menor que o 

setpoint (que nesse experimento foi de 50cm). Nas fotos da figura 142, é perceptível que o robô 

foi capaz de informar a distância lida pelo sensor, além de detectar um obstáculo e parar (figura 

142(a); girar no sentido horário (figura 142(b)); e girar no sentido anti-horário (figura 142(c)). 

Figura 142 – Funcionamento final do protótipo 

 

(a) – Detecção de um obstáculo e 

freio 

(b) – Giro no sentido horário (c) – Giro no sentido anti-horário 



Os estudos, simulações e experimentos físicos desta pesquisa foram validados e 

confirmados com a execução física dos componentes em questão. Como já mencionado, 

existem outras possibilidades e ideias para desenvolver robôs terrestres com rodas e que 

possuam outras funcionalidades e características. Entretanto, o intuito dessa pesquisa é 

desenvolver uma base teórica e prática básica sobre a robótica do tipo terrestre movido a rodas. 

É de se esperar que nas próximas versões dessa pesquisa o aprimoramento de ideias, 

desenvolvimentos de diferentes projetos, projetos com componentes de telecomunicações (wi-

fi, bluetooth e outras meios de comunicação). Dessa maneira, é possível ensinar os discentes a 

desenvolverem seus próprios robôs com mais objetividade e menos erros no processo. 

5.6 KIT ROBÓTICO 

O kit robótico desenvolvido e estudado em primeiro momento é composto por: 

Tabela 4 - Componentes do kit robótico e orçamento 

Foto Quantidade Material/Componente Preço 

 

1 Chassi com 2 rodas e 2 

motores DC 

R$ 70,00 

 

1  Protoboard R$ 10,00 

 

1 Arduino NANO R$ 18,17 

 

1 Display LCD 16x2 R$ 12,00 

 

1 Potenciômetro 10kΩ R$ 2,00 

 

1 Sensor ultrassônico R$ 3,40 

 

1 Circuito integrado L293D R$ 10,00 

 

1 Bateria 9V R$ 10,00 

 

10 LEDs (vermelho, verde, 

amarelo) e resistores 

R$ 5,00 

Total: R$ 140,57 



  

O valor total do kit robótico desenvolvido nesta pesquisa custou menos de 150 reais, 

que é um valor acessível e bem inferior aos kits robóticos comerciais disponíveis no mercado. 

Os preços foram obtidos através de pesquisas em mercados online, que possuem grande 

variedade comercial e financeira. A programação é por meio da IDE Arduino, plataforma open-

source (gratuita e aberta para a sociedade que também disponibiliza fóruns e troca de 

informações). Portanto o kit robótico é de baixo custo, pequeno e padronizado em uma mesma 

plataforma, que foram uns dos objetivos desse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram realizados os estudos finais, teóricos e práticos, dos componentes 

básicos que são utilizados em diversos projetos eletrônicos. Além disso, foram desenvolvidos 

e simulados projetos básicos que envolviam diversas peças eletrônicas para melhor 

compreender o seu funcionamento e sua programação. Também foi realizado a análise e 

interpretação dos códigos dos projetos. Toda explicação e estudo foram documentados para 

servir como material didático, que é um dos objetivos deste trabalho. 

 No início da pesquisa, o conteúdo prático seria desenvolvido de forma presencial nos 

laboratórios, porém foi realizado por meio de simulações através do simulador TinkerCad® que 

possui as ferramentas necessárias para desenvolver os experimentos deste trabalho. Essa 

decisão foi tomada para respeitar todas as restrições e medidas preventivas da pandemia 

COVID-19 que é decorrente à realidade atual. O simulador também foi estudado neste relatório, 

assim como a sua interface e plataforma de programação, e ele não possui muitas diferenças 

entre o ambiente simulado e o ambiente real, dessa forma não afeta o entendimento e o executar 

dos experimentos realizados no ambiente físico. 

 Na etapa final deste estudo foi desenvolvido alguns protótipos de robô que possua 

algumas peças eletrônicas básicas, assim como a sua programação. Por meio desse modelo, foi 

possível construir o kit robótico básico e determinar seus componentes. A documentação dos 

experimentos e explicações deve servir como base para estudo e construção de projetos e robô 

com o kit robótico, uma vez que a programação e configuração eletrônica podem variar em 

cada projeto.. 

Além disso, é importante mencionar que com esse conhecimento básico dos componentes 

e projetos é possível compreender grande parte da plataforma a Arduino, desde o hardware 

(placa) até a programação (IDE Arduino). Com a impossibilidade de realizar o minicurso sobre 

Robótica e Arduino, não foi possível validar se os estudantes tiveram um bom aproveitamento 

do material abordado. Porém, esse material didático possui uma linguagem mais simplificada 

e resumida para que discentes da engenharia que não possuem nenhum conhecimento acerca 

do Arduino possam aprender e aprimorar seus estudos, a saber que esses alunos possuem 

conhecimento básico de disciplinas como métodos e técnicas de programação da linguagem C 

e de circuitos elétricos.  

A realização dessa pesquisa foi uma experiência singular, pois foi possível estudar e 

conhecer a plataforma Arduino, material muito utilizado para desenvolvimentos de projetos 

eletrônicos e robóticos; aplicar e aprimorar os conhecimentos teóricos dos circuitos elétricos 



através dos componentes eletrônicos básicos; desenvolver, aplicar e conhecer novas técnicas de 

programação da linguagem C, cuja utilização é evidente em muitas áreas da engenharia; 

desenvolver e aprimorar as explicações para melhor compreensão dos funcionamentos do robô, 

programação e circuitos. Também foram enfrentadas dificuldades como escolher a melhor 

abordagem para explicar o comportamento dos componentes, a lógica de programação e 

funcionamento dos protótipos; definir o melhor caminho para aprender robótica e programação, 

pois possuem muitos conteúdos acerca que dificulta uma padronização de informações; o testar 

e executar dos protótipos físicos foi o maior obstáculo, pois existem diversos fatores que podem 

impossibilitar o funcionamento adequado do robô, alguns desses acontecimentos mais 

frequentes na validação do protótipo foram: falhas no circuito eletrônico, conexões eletrônicas 

erradas, componentes danificados, bateria sem carga suficiente, erros na digitação do código e 

falha na leitura do sensor. 

Portanto espera-se que nas próximas pesquisas seja possível realizar um minicurso e 

confirmar se os discentes tiveram um bom aproveitamento; aprimorar os conteúdos desse 

material didático, tais como as explicações, códigos, circuitos, além de acrescentar novos 

componentes ao kit robótico, especialmente os das telecomunicações; desenvolver diferentes 

protótipos com o kit desenvolvido; construir projetos de telecomunicações com o kit. É 

importante lembrar que as pessoas que não possuem nenhum conhecimento acerca de robótica 

e plataforma Arduino pode ter acesso a esse material que ficará disponibilizado para consulta e 

aprimorar os conhecimentos, de forma que torna possível outras realizações de robôs, através 

da eletrônica e programação. 
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