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Objetivos

● Usar a linguagem Arduino C no ambiente de 
desenvolvimento integrado.

● Reconhecer componentes de eletrônica bási-
ca necessários e sua funcionalidade.
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Introdução

● Será usado para escrever o código para o Ar-
duino.

● Na versão 1.0, as extensões de arquivo para os 
esboços mudou de .pde.pde para .ino.ino evitando con-
flitos com o software de processamento (Pro-
cessing).

● Processing Development Environment (pde), 
ambiente de desenvolvimento de processamen-
to.
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● O IDE é dividido em quatro partes: 
– o menu Arquivo na parte superior do programa

– a barra de ferramentas abaixo disso

– o código ou Janela Esboço no centro

– a janela de mensagem na parte inferior. 

● A barra de ferramentas é composta por seis botões.
● Por baixo da barra de ferramentas é uma guia, ou um con-

junto de guias, com o nome do arquivo do esboço na guia. 
● Há também um outro botão no lado mais à direita que traz a 

janela Monitor de Série.



6

Verify verifica se o código contém erros
Upload carrega o esboço atual para o Arduino
New cria um novo esboço em branco
Open mostra uma lista de esboços no seu bloco de esboço 

para abrir
Save salva o atual esboço de seu bloco de esboço
Serial Monitor Exibe dados de série a serem enviados para o Arduino
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Arduino C

● A linguagem de programação C tornou-se formalmente definida 
pelo Instituto Nacional Americano de Padrão (ANSI) em 1983. 

● O trabalho da comissão foi concluído e aprovado em 1989.
● A linguagem é muitas vezes referida como "ANSI C". 
● Também é reconhecida pela International Organization for 

Standardization (ISO).
● Por vezes você vai ouvir referir-se como "ISO C".
● Para efeitos práticos, ANSI C e ISO C são os mesmos. 
● Em um mundo excessivamente preso a correção política, as 

duas versões são chamadas "padrão C."
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● O C que você está prestes a aprender não é pa-
drão C.

● Aprenderemos um subconjunto robusto do padrão 
C.

● Algumas características do padrão C estão faltan-
do.

● A versão subconjunto do padrão C, Arduino CArduino C, é 
mais do que capaz de realizar praticamente qual-
quer tarefa que você pode jogar nele. 
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Todas as linguagens de programação são cons-
truídas a partir de quatro elementos básicos:

1)Expressões

2)Declarações

3)Blocos de instruções

4)Blocos de funções
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Expressões:Expressões: são criadas pela combinação de 
operandos e operadores.

                               a + ba + b

                                                              m – 3000m – 3000

                                                              g < dg < d
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Declarações:Declarações: uma declaração é uma instrução 
completa C para o computador. Todas as declara-
ções C terminam com um ponto e vírgula (;)

                                 i = 50;

                                 a = b + c;

                                 m = d / 2;
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Bloco de instruções:Bloco de instruções: consiste em uma ou mais declarações agru-
padas para que elas sejam vistas pelo compilador como se fossem 
uma única instrução.

      if (sol > = 4) {

          ColocarRoupaPraia();

          ObterSunga();

          PassarProtetor();

     } else {

         VoltarParaCama ();

     }
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Bloco de função:Bloco de função: é um bloco de código que é pro-
jetado para realizar uma única tarefa.
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5 Etapas de um Programa

● Inicialização
● Entrada
● Processamento
● Saída
● Terminação
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InicializaçãoInicialização
● Estabelecer o ambiente no qual o programa 

será executado. 
● Os dados são obtidos a partir de um lugar (ar-

quivo de dados, memória EEPROM, registo) e 
são usados para estabelecer uma linha de 
base no ambiente em que o programa será 
executado.
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EntradaEntrada
● Quase todos os programas de computador tem 

uma tarefa que é projetado para levar algum es-
tado atual das informações, processá-las de al-
guma forma, e mostrar o novo estado da infor-
mação.

● É a sequência de instruções do programa que 
são necessárias para adquirir as informações 
necessárias para resolver a tarefa em questão.
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ProcessamentoProcessamento
● Em um aplicativo de desktop, talvez a entrada de dados seja o 

preço e a quantidade de algum item comprado por um cliente. 
● A etapa do processo realiza a tarefa de determinar o custo total 

para o consumidor.
● Um programa pode ter várias etapas do processo. 

– Determinar o imposto sobre vendas devido sobre a aquisição. 

– O faturamento do consumidor. 

– A atualização de um banco de dados.

● O processo passo é responsável por tomar um conjunto de entra-
das e processá-lo para obter um novo conjunto de dados.
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SaídaSaída
● Após o processamento, o novo valor é tipicamente de saída em 

algum dispositivo de exibição. 
● A saída, no entanto, não está limitada a simplesmente exibir os 

novos dados. Muitas vezes, os novos dados são guardados ou 
repassados para algum outro programa. 

● Por exemplo, a saída pode causar que um LED exiba uma cor 
verde em condições normais. Se um incêndio é detectado, o 
LED exibe vermelho.

● A saída é responsável por utilizar os resultados da etapa de 
processo.



19

Terminação
● Limpa depois que o programa tiver concluído de executar 

sua tarefa. 
● Muitas aplicações de µc não são projetados para terminar. 
● Um sistema de alarme de incêndio é provavelmente proje-

tado para continuar a executar sempre, contanto que as 
coisas estejam normais.
– uma falha de um componente
– desativar o sistema de alarme antes de uma parada para manu-

tenção.
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Algoritmo

● Declaração formal de como um determinado conjunto de en-
tradas são manipulados para produzir um resultado desejado. 

● Um algoritmo descreve o que você precisa fazer para alcan-
çar um objetivo ou ponto final desejado. 

● As cinco etapas do programa podem ser usadas para formu-
lar um plano para resolver um dado problema de programa-
ção. 

● Os algoritmos são mais estreitamente ligados aos passos 2 e 
3, mesmo assim, as cinco etapas do programa ajudam a for-
mular um algoritmo para resolver qualquer tarefa que está à 
mão.



21

Tipos de Dados no Arduino C
Tipo Tamanho em bytes Intervalo de valores

boolean 1 Limitado a lógica verdadeiro e falso

char 1 Intervalo: -128 a +127

unsigned char 1 Intervalo: 0 a 255

byte 1 Intervalo: 0 a 255

int 2 Intervalo: 32.768 a 32.767

unsigned int 2 Intervalo: 0 a 65.535

word 2 Intervalo: 0 a 65.535

long 4 Intervalo: -2147483648 a 2147483647

unsigned long 4 Intervalo: 0 a 4294967295

float 4 -3.4028235E + 38 para 3.4028235E + 38

double 4 -3.4028235E + 38 para 3.4028235E + 38

string ? Uma terminação nulo ('\ 0')

String ? Um objeto tipo de dados de referência

array ? Uma sequência de um tipo de valor que é referenciado por 
um único nome de variável

void 0 Um descritor usado com funções como um tipo de retorno 
quando a função não retorna um valor.
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Gerar a tabela de caracteres ASCII

1)File → Examples → Communication → ASCII-
Table.

2)Pressione o botão Compile and Upload

3)Tools → Serial Monitor ou Ctrl+Shift+M
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LED Pisca-Pisca

● O esboço piscar LED irá conectar um LED para 
um dos pinos digitais. 

● Vamos saber como o hardware e o software 
para este projeto funciona.

● Vamos aprender um pouco sobre eletrônica e 
codificação na linguagem Arduino C.
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Peças Necessárias

Protoboard

LED 5 milímetros

100W Resistor

fios jumper
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Conectar

● Verifique se o Arduino é desligado, desconec-
tando-o do cabo USB. 

● Em seguida, pegue a breadboard, LED, resis-
tor, e fios, e conecte tudo para cima como na 
figura a seguir.
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1)Coloque o fio jumper na protoboard e conecte-o 
ao pino GND na placa Arduino Uno.

2)Coloque o LED na protoboard. O lado menor na 
direção do fio jumper.

3)Coloque o outro fio jumper na protoboard e co-
necte-o ao pino 10 na placa Arduino Uno.

4)Coloque o capacitor na direção do último fio jum-
per na protoboard e na direção do lado menor do 
LED.
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● Não importa usar diferentes fios coloridos ou  diferentes furos 
na protoboard, desde que os componentes e cabos estão co-
nectados na mesma ordem que a imagem. 

● Verifique se o seu LED está ligado da maneira certa. 
– Certifique-se o ânodo (positivo) da perna do diodo emissor de luz 

(normalmente a perna com o terminal mais longo) está ligado ao pino 
digital 10. 

– Certifique-se o ânodo do diodo emissor de luz (normalmente o chum-
bo com a perna mais comprida) é ligado à resistência, e o cátodo (ge-
ralmente a perna curta), à terra.

● Quando tudo estiver conectado corretamente, ligue o  Arduino 
e conecte o cabo USB.
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Digite o código
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Comentários

● São essenciais em seu código para ajudá-lo a entender o que 
está acontecendo e como seu código funciona. 

● Em um código com centenas ou milhares de linhas, comentários 
serão vitais para tornar mais fácil para ver como ele funciona. 

● Comentários permitem que os outros entendam o que está acon-
tecendo no código.

● Um comentário no código e é ignorado pelo compilador.
● Tudo depois de // (duas barras) em uma linha é ignorado pelo 

compilador. 
● Também pode colocar comentários em um bloco usando os deli-

mitadores /* e */.
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Variável

● É um lugar para armazenar dados. 
● Neste caso, você está configurando uma variável do 

tipo int ou inteiro. 
● Em seguida, você atribuiu a esse inteiro o nome de 
ledPino e deu-lhe um valor de 10. 

● ledPin para mostrar que o uso dessa variável é definir 
qual pino do Arduino será usado para ligar o LED. 

● No final desta declaração é um ponto e vírgula para di-
zer ao compilador que esta declaração está concluída.
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● Um esboço Arduino deve ter um setup () e a 
função loop (), caso contrário não vai funcionar. 

● A função setup () é executada uma única vez 
no início do programa e é onde você vai emitir 
instruções gerais para preparar o programa.

● No caso do nosso programa, a função setup () 
tem apenas uma declaração de realizar. 

● A função começa com a configuração void ().

void setup() {
     pinMode(ledPino, OUTPUT);
}
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● A função loop () é a função principal do programa e é chamado con-
tinuamente enquanto nosso Arduino estiver ligado.

● Cada instrução na função loop () (dentro das chaves) é levada a 
cabo, uma por uma, passo a passo, até que a parte inferior da fun-
ção seja atingida; 

● Então, o Arduino começa o ciclo de novo no topo da função, e as-
sim por diante para sempre, ou até que você desligue o Arduino ou 
pressione o botão de reset.

void loop() {
     digitalWrite(ledPino, HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(ledPino, LOW);
     delay(1000);
}
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● Neste projeto, o LED liga, fica por um segundo, 
desligue e permaneça desligado por um se-
gundo, e depois repita. 

● Portanto, os comandos para dizer ao Arduino 
para fazer que estão contidos dentro da função 
loop ().
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Protoboard

● Dispositivo sem solda reutilizável geralmente 
utilizado para criar protótipos de um circuito ele-
trônico, ou para a experimentação de projetos 
de circuitos. 

● A placa é constituída por uma série de furos em 
padrões de grelhas. 

● Embaixo da placa, esses buracos estão ligados 
por tiras de metal condutor.
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Resistor

● Dispositivo destinado a fazer resistência à passa-
gem da corrente elétrica e, portanto, causar uma 
queda de tensão entre os seus terminais. 
– Imagine um resistor como sendo um cano de água muito 

mais fino do que o tubo conectado a ele. 

– À medida que a água (corrente eléctrica) entra na resis-
tência, o tubo se torna mais fino e a corrente que sai da 
outra extremidade, por conseguinte, é reduzida. 

● Usamos resistências para diminuir tensão ou cor-
rente para outros dispositivos.
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● A resistência é medida em unidades chamadas ohms.

● O símbolo para ohms é o símbolo grego omega . 
● O pino 10 é   saída digital de 5 volts CC em 40 mA (miliamperes).
● Os LEDs necessitam de uma tensão de 2v e uma corrente de 35 

mA. 
● Precisamos, portanto, colocar em um resistor que irá reduzir de 

5V para 2V, e a corrente de 40 mA a 35 mA, se queremos exibir 
o LED em seu brilho máximo. 

● Se queremos que seja dimmer, poderíamos usar um valor mais 
elevado de resistência.
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O que acontece ao LED se eu escolher um resisO que acontece ao LED se eu escolher um resis--
tor menor que o necessário?tor menor que o necessário?

NUNCANUNCA use um valor de resistor menor que o ne-
cessário. 

Você vai colocar muita corrente através do LED e 
danificá-lo permanentemente. 

Você também pode danificar outras partes do seu 
circuito.
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● A fórmula para descobrir qual resistor que precisamos 
é:

R = (VS - VL) / IR = (VS - VL) / I
– VS é a tensão de alimentação

– VL é a tensão de diodo emissor de luz 

– I é a corrente de LED

● Temos um LED com uma tensão de LED de 2 volts e 
uma corrente de 35 mA (miliamperes) ligado a um 
pino digital a partir de um Arduino que dá a 5 volts; 
portanto, o valor da resistência necessária seria:

R = (5 - 2) / 0,035R = (5 - 2) / 0,035

    o que dá um valor de 85,7185,71.
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● Resistências vêm em valores padrão e o valor 
comum mais próximo seria de 100 ohms. 

● Escolha sempre o próximo valor padrão do re-
sistor  que é maior do que o valor necessário. 

● Se você escolher um valor mais baixo, muita 
corrente fluirá através do resistor e o resistor 
e/ou os componentes ligados a ele podem ser 
danificado.
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Como é que vamos encontrar um resistor 100W?Como é que vamos encontrar um resistor 100W?
●  A resistência é muito pequena para ser escrito 

em cima que poder ser lido pela maioria das 
pessoas.

● As resistências usam um código de cores. 
● Em torno do resistor, você normalmente vai en-

contrar quatro faixas coloridas, e usando o 
código de cores na tabela a seguir, você pode 
descobrir o valor de um resistor ou quais os 
códigos de cor uma resistência especial será.
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Um resistor de 100W:Um resistor de 100W:
● Precisamos 1 na primeira faixa, que é marrom
● Seguido por um 0 na próxima banda, que é preto
● Então precisa multiplicar este por 101, que é mar-

rom no 3º banda. 
● A banda final indica a tolerância do resistor. 

– Se o resistor tem uma banda de ouro,  têm uma tole-
rância de ± 5%

– Significa que o valor real da resistência pode variar 
entre 95W e 105W.
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1)Se você precisasse de um resistor de 10K (ou 
10 quilo-ohm), que combinação você precisaria 
fazer?

marrom, preto,  de laranja (1, 0, três zeros).marrom, preto,  de laranja (1, 0, três zeros). 

2)E se você precisasse de um resistor 570k?

as cores seriam verde, violeta e amarelo.as cores seriam verde, violeta e amarelo.

3)Qual o procedimento se você encontrasse um 
resistor e quisesse saber qual o seu valor?
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LED

● Diodo emissor de luz (Light Emitting Diode). 
● Um diodo é um dispositivo que permite que a corrente 

flua em apenas uma direção. 
● É como uma válvula de retenção em um sistema de água. 

– Deixa a corrente elétrica ir numa direção; Deixa a corrente elétrica ir numa direção; 

– se a corrente tentar reverter e voltar na direção oposta, o diodo se a corrente tentar reverter e voltar na direção oposta, o diodo 
irá impedi-la de fazer. irá impedi-la de fazer. 

● Diodos podem ser úteis para evitar que você acidental-
mente ligue o fonte de alimentação e terra em terminais 
errado em um circuito e danifique os componentes.
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● LED é um diodo que também emite luz. 
● LEDs vêm em cores e brilhos diferentes.
● Também podem emitir luz ultravioleta e infraver-

melho nas partes do espectro.
● As pernas de um LED são de comprimentos dife-

rentes.
– o ânodo (positivo) e o catodo (negativo). 
– a perna mais longa (ânodo) fica ligado ao fornecimen-

to positivo (3.3V)
– a perna com o lado achatado (cátodo) vai para o terra.

● Um lado do LED é aplanado em vez de cilíndrico. 
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● Se ligar o LED de forma errada, não será dani-
ficado (a menos que você colocar muito altas 
correntes através dele). 

● É essencial sempre colocar um resistor em 
série com o LED para garantir que a corrente 
certa chegue ao LED. 

● O LED pode ser danificar permanentemente  se 
você deixar de fazer isso. 

● Você pode obter LEDs de cor única,  bicolor e 
tricolor.
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● Um LED RGB tem um vermelho, verde e azul em um único 
pacote. 

● O LED tem quatro pernas: 
– uma será um ânodo ou cátodo comum, comum a todos os três 

LEDs

– as outras três, então, vão ser o ânodo ou cátodo dos LEDs verme-
lhos, verdes e azuis individuais. 

● Ao ajustar os valores de brilho dos canais do LED RGB R, G 
e B, você pode obter qualquer cor que queira. 

● O mesmo efeito pode ser obtido se você usar três LEDs se-
parados,  vermelho, verde e azul.
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Responda

1)Qual é a importância dos comentários no códi-
go?

2)Qual a diferença entre variáveis e tipos de da-
dos?

3)Qual é o propósito das funções setup() e 
loop()?


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51

