Curso: Tecnologias educacionais de baixo custo. Conector Ciência: www.conecien.com
O que é o Arduino?
Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre projetada com um
microcontrolador que permite a automação de projetos eletrônicos interativos cujos comandos são
escritos em linguagem C++ em um ambiente de desenvolvimento com uma interface de fácil uso.
Componentes Básicos para trabalhar com o arduino:

Glossário Básico:
LED: diodo emissor de luz ou Light Emitting Diod, uma lâmpada LED.
Fios jumpers: pequeno condutores utilizado para conectar dois pontos de um circuito eletrônico.
Resitores: componentes elétricos utilizados como limitadores de corrente elétrica.
Protoboard: placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos.
Pinos: saídas e entradas digitais e e analógicas.
IDE: Ambiente de desenvolvimento integrado para escrever, salvar, e compilar programas.
Skatch: projeto com o código do programa.
C++: linguagem de computação usada no Arduino.

Nível Básico
Objetivos:
- Aprender e ensinar o processo de experimentação com a mão na massa usando tecnologias.
- Aprender e ensinar conceitos relacionados às ciências, tecnologias, e usos interdisciplinares.
- Facilitar a interação com tecnologias educacionais de baixo custo do tipo high-tech.
- Familiarizar o usuários com os componentes eletrônicos.
- Desmistificar a noção de que é preciso amplo conhecimento prévio para usar tecnologias.
- Familiarizar usuários com a lógica de programação no ambiente de desenvolvimento IDE.
- Contextualizar o processo de aprendizagem com projetos de aplicação ou comparação real.
Metodologias:
- Aprendizagem Criativa.
- Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL).
- Educação Maker.
- Sala invertida (Flipped-flipped Classroom).
- Construtivismo.
Público que focamos no curso:
- Estudantes do ensino médio, fundamental, e universitário.
- Educadores de diversas áreas do conhecimento.
Como criar um programa no Arduino?
Abra o IDE do arduino, cuja instalação antecede esse passo. Basta fazer download do site do Arduino.
Versão atual: Arduino 1.8.2. Escolha na aba Ferramentas, no menu superior, a Porta da USB. Vá para
Porta → escolha COM4 (ou outra). O nome da porta está indicado, depois da escolha, no canto inferior
direito da tela. Deve escolher a Placa do Arduino em Placa → Arduino Uno/Genuino Uno ou outro.

Programa (Skatch) 1: Piscar a lâmpada interna 13 do Arduino.
1) Crie um skatch colando esse código:
/*
Piscar.
Acende e apaga uma lâmpada LED repetidamente.
A maioria dos Arduinos tem um LED interno que está conectado ao pino 13.
Este exemplo é de domínio público.
*/
// Configura o LED_BUILTIN como OUTPUT
void setup() {
// Inicializa o LED_BUILTIN como OUTPUT
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
// A função repete os comandos infinitamente
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Liga o LED (HIGH significa que tem corrente)
delay(1000);
// Tempo para apagar: aguarda 1 segundo
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Desliga o LED (Low significa que não tem corrente)
delay(1000);
// Tempo para acender: aguarda 1 segundo
}
2) Verifique o programa e confira se existem erros e salve com um bom nome.
3) Compile e observe se as luzes TX/RX piscaram. Nesse exemplo, a LED interna piscará.
Observações sobre o código:
/* entre essas anotações você pode escrever frases explicando o programa */
void setup() {
//comandos para definir o papel dos elementos do código.
//depois dessa duas barras tudo que é escrito não é lido como comando.
}
void loop() {
//comandos que serão executados repetidamente.
}

NOS PRÓXIMOS PROJETOS UTILIZAMOS RESISTORES DE 220 OHMS E LÂMPADAS
LED DE MÚLTIPLAS CORES.
ESSES EXEMPLOS SÃO ADITIVOS, EM OUTRAS PALAVRAS, COM O MESMO
CIRCUITO EXECUTAMOS TAREFAS QUE VÃO AUMENTANDO EM GRAL DE
COMPLEXIDADE E NO NÚMERO DE CONCEITOS A SEREM APRENDIDOS.
USE ESSES EXEMPLOS COMO BASE PARA PROJETOS MAIS INTEGRADOS QUE
AMPLIEM NOS ESTUDANTES AS HABILIDADES DO SÉCULO XXI: CRIATIVIDADE,
CRITICISMO, COLABORAÇÃO, COMUNICAÇÃO, E CONTEXTUALIZAÇÃO.
É EXTREMAMENTE RELEVANTE QUE O FACILITADOR CONTEXTUALIZE AS
ATIVIDADES, SEJA NAS ÁREAS DE HUMANAS, CIÊNCIAS, OU ENGENHARIAS.
POR EXEMPLO:
HUMANAS: HISTÓRIA DA ELETRICIDADE, INVENÇÃO DA LÂMPADA, IMPACTOS DA
ELETRICIDADE E TECNOLOGIAS NA SOCIEDADE, ARTE E TECNOLOGIA.
CIÊNCIAS: AS FORMAS QUE OS ORGANISMOS VISUALIZAM E PROCESSAM A LUZ,
COMO A CORRENTE ELÉTRICA FUNCIONA, SISTEMA NERVOSO, O QUE SÃO
ELÉTRONS E COMO FORAM DESCOBERTOS.
ENGENHARIAS: COMO FUNCIONAM OS COMPONENTES ELÉTRICOS UTILIZADOS,
AS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO.
ESSES EXERCÍCIOS INDICAM QUE O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO INVOLVE
UM CURVA DE APRENDIZAGEM NA QUAL O ERRO É, EM SI, PARTE ESSENCIAL DO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM. PROCURE ENTENDER A APRENDIZAGEM PELA
FORMA COMO OS PROJETOS SÃO EXECUTADOS E COMO OS ESTUDANTES
COMUNICAM, CRITICAM, E COLABORAM NESSE TEMPO, MAIS QUE BUSCA POR
RESPOSTAS CERTAS OU MEMORIZAÇÃO DE CONTEÚDO.
CASO OS ESTUDANTES QUEIRAM CONDUZIR ATIVIDADES E PROJETOS QUE O
PROFESSOR, UM FACILITADOR, AINDA NÃO DOMINE, ELE DEVE SER CLARO E
HONESTO SOBRE A NECESSIDADE DA BUSCA POR MAIS INFORMAÇÕES NA
INTERNET, E DEVE TAMBÉM CONTACTAR FÓRUNS OU PESSOAS MAIS
EXPERIENTES. AS INFORMAÇÕES SERÃO FORNECIDAS GRATUITAMENTE.
TESTE ALTERNATIVAS, NÃO TENHA MEDO DE ERRAR, E SAIBA QUE TODOS NÓS
APRENDENDEMOS EM UM MUNDO ONDE A INTELIGÊNCIA É COLETIVA!
REFERÊNCIA PARA LEITURA:
McRoberts, Michael. Arduino básico / Michael McRoberts ; [tradução Rafael Zanolli]. -- São Paulo :
Novatec Editora, 2011.
Site: https://www.arduino.cc/

Programa (Skatch) 2.1: Piscar uma lâmpada LED conectada na protoboard.

int LED = 9;
//Configura o pino 9
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
}

//Variável que armazena a condição do pino 9.

//Define o pino 9 como saída de corrente elétrica.

//Repete as ações de desligar e apagar o LED conectado ao pino 9 infinitamente
void loop()
{
digitalWrite(LED, HIGH); //Liga o LED
delay(1000);
//Tempo para apagar: aguarda 1 segundo
digitalWrite(LED, LOW); //Apaga o LED
delay(1000);
//Tempo para acender: aguarda 1 segundo
}
Observações sobre o código:
A variáveis são definidas no começo do código. No caso do exemplo abaixo, a variável é uma integral
(int) e tem o nome LED, o que significa que ela armazena informações relativas ao pino 9.
Nesse exemplo, a corrente elétrica é lida como LOW ou HIGH. A variável LOW indica ausência de
corrente elétrica, e HIGH presença de corrente elétrica. As viáveis LOW e HIGH, assim como as
funções digitalWrite e delay, são compilações de ações da linguagem usada na plataforma Arduino para
que não tenha que codificar essas ações você mesmo. Vale lembrar que o computador trabalha com um
código binário, 0s e 1s, e o que é escrito no programa, com os nossos símbolos de linguagem, deve ser
codificado para a linguagem do computador através da compilação.
DigitalWrite executa a ação de enviar ou não corrente para o LED com base no pino 9. O intervalo na
mudança de estado do LED é especificado pelo delay. OUTPUT: saída e INPUT: entrada de dados.

Programa (Skatch) 2.2: Piscar uma lâmpada LED conectada na protoboard.
Os estudantes podem experimentar diversas alternativas, por exemplo:
1) Substituir o 9 no lugar da especificação da variável LED.
//Configura o pino 9
void setup() {
pinMode(9, OUTPUT);
}

//Define o pino 9 como saída de corrente elétrica.

//Repete as ações de desligar e apagar o LED conectado ao pino 9 infinitamente
void loop()
{
digitalWrite(9, HIGH);
//Liga o LED
delay(1000);
//Tempo para apagar: aguarda 1 segundo
digitalWrite(9, LOW);
//Apaga o LED
delay(1000);
//Tempo para acender: aguarda 1 segundo
}
2) Substituir o pino, que deve ser acompanhado por mudanças no circuito.
//Configura o pino 10
void setup() {
pinMode(10, OUTPUT);
}

//Define o pino 9 como saída de corrente elétrica.

//Repete as ações de desligar e apagar o LED conectado ao pino 9 infinitamente
void loop()
{
digitalWrite(10, HIGH);
//Liga o LED
delay(1000);
//Tempo para apagar: aguarda 1 segundo
digitalWrite(10, LOW);
//Apaga o LED
delay(1000);
//Tempo para acender: aguarda 1 segundo
}
3) Modificar a velocidade que a lâmpada pisca.
delay(1000);
delay(500);
delay(50);
delay(30);
delay(10);
Perguntas:
Qual é o limite de velocidade que ainda podemos enxergar a lâmpada piscando?
Qual é a relação desse projeto com o cinema?

Programa (Skatch) 3: esmaecer a luminosidade de uma lâmpada LED conectada na protoboard.

/*
Degradê: esse exemplo mostra como fazer um degradê de uma lâmpada LED ligada ao pino
usando a função analogWrite(). A função analogWrite() usa um PWM, assim se você deseja usar
outro pino,certifique-se que ele tem a função PWM. Para a maioria dos Arduinos, os pinos de
PWM estão identificados. Este código é de domínio público.
*/
int led = 9;
int brilho = 0;
int quantidadebrilho = 5;

// pino onde a LED estará ligada
// variável que armazena a quatidade de brilho da LED
// determina a quantidade de mudança no brilho da LED

// Configura o pino 9 como saída digital
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT); // Declara o pino 9 como saída de corrente elétrica.
}
// A rotina loop vai repetir infinitamente
void loop() {
// Envia um PWM proporcional ao valor do brilho para o LED ligado ao pino 9
analogWrite(led, brilho);
// Altera o brilho para no próximo loop alterar o brilho do LED
brilho = brilho + quantidadebrilho;
// Inverte a direção do fade caso ultrapasse os limites do analogWrite() na escala 0 a 255
if (brilho <= 0 || brilho >= 255) {
quantidadebrilho = -quantidadebrilho;
}
delay(30);
// Espera 30 milisegundos para mudar o brilho
}

Exercício 4: Criando um circuito elétrico básico com um botão para acender e apagar a LED.
Passos:
I) Conecte o fio jumper (macho-macho) no pino GND (ground, ou, fio terra, fio verde).
II) Conecte o mesmo fio (de cor verde) na linha (-) no protoboard, que acompanha a faixa azul.
III) Conecte um resistor de 220 na linha do polo (-) que acompanha a faixa azul que agora é IV) todo
negativa por estar conectada ao pino GND.
V) Conecte o braço mais curto (catodo) da lâmpada LED na mesma coluna do resistor, esse braço deve
estar sempre voltado para o polo negativo, porque o LED é um diodo, e, portanto, a ordem de
colocação da lâmpada é essencial.
VI) Conecte o braço mais longo (anodo)na mesma coluna onde o botão estã conectado.
VII) Do outro lado do botão, na mesma coluna, conecte um fio (macho-macho) ao polo positivo (fio
amarelo).
VIII) Conecte um fio macho-macho na fileira (+) que segue a faixa vermelha, que será toda positiva.
IX) Conecte o fio (vermelho) no pino 5V.
X) Conecte o Arduino na entrada USB do computador para receber corrente elétrica.
XI) Pressione o botão, a lâmpada deve acender.
Caso não acenda: I - verifique a orientação da lâmpada; II - se o botão está realmente conectado à
protoboard (tem que forçar um pouco);III - se o circuito está montado correto (estudantes e professores
iniciantes temdem a colocar não fechar o circuito colando fio ou componentes em colunas diferentes
nas parte interna da protoboard); IV) se o resistor é correto (as faixas indicam seu nível de resistência).

