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Descriça o Suma ria 

O presente relatório tem como finalidade dar a conhecer as atividades desenvolvidas na Prova 

de Aptidão Profissional. 

No seguimento dos 7 meses de desenvolvimento, foi construído um braço robótico, fabricado 

pela marca Arduino na Itália, nomeado de Arduino Braccio. O mesmo foi programado no 

software Arduino IDE, para possuir dois modos de controlo, um modo manual e um modo 

automático, todo este controlado através de uma aplicação Android. 

Quando o braço robótico é iniciado, este faz uns determinados movimentos, para calibrar e 

proteger os servo motores, por parte da biblioteca Braccio.  

O controlo deste braço robótico é feito através de uma aplicação Android, que possui os 

diversos elementos virtuais para o utilizador escolher o modo que pretende utilizar, para o 

utilizador quando estiver no modo manual controlar o braço robótico através dos movimentos 

dos mesmos e para controlar a direção e o abrir e fechar da garra. Esta aplicação Android 

ainda possui outros menus, para o utilizador saber mais sobre o Arduino e as suas diversas 

versões, do Arduino Braccio e também um formulário de ajuda, caso o utilizador tenha alguma 

dúvida. 

Quando o braço robótico está no modo manual, o utilizador possui o controlo total sobre o 

braço. O utilizador pode movimentar a base, a altura, o ângulo do braço, o ângulo da garra, a 

direção e o abrir/fechar a garra, através dos botões virtuais da aplicação Android. Caso o robô 

ou braço robótico esteja no modo automático, o utilizador perde todo o controlo do mesmo. O 

braço robótico segue as instruções do programa, para pegar num objeto e coloca o mesmo no 

sentido oposto, fazendo os movimentos ciclicamente até que o botão da aplicação Android 

para desativar o controlo automático seja pressionado. 

O braço robótico está instalado numa base de madeira personalizada e todos os cabos estão 

organizados para uma melhor aparência. 
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Íntroduça o 

O projeto criado para a Prova de Aptidão Profissional foi um robô, nomeadamente um braço 

robótico, chamado de Arduino Braccio, cujo objetivo é possuir dois modos de funcionamento, 

um automático e um manual, sendo este controlado por uma aplicação Android com todos os 

elementos virtuais necessários para o controlo do mesmo, possuindo também outros menus 

para saber mais sobre o Arduino e o Arduino Braccio e também um formulário de ajuda, caso o 

utilizador possua alguma dúvida. 

Os braços robóticos, possuem um grande impacto por todo o mundo e estão espalhados por 

toda a parte. Estes são utilizados em por quase todas as indústrias do mundo, como a indústria 

automóvel onde marcas de automóveis como a BMW e a Mercedes usam estes robôs para 

construírem os seus veículos, indústria de alimentação, onde estes robôs embalam os 

alimentos, nas indústrias de segurança, para desativarem bombas, etc.  

No futuro eu penso que os braços robóticos poderão ser o tipo de robótica mais utilizada em 

todo o mundo. 

Os braços robóticos trazem uma serie de vantagens para as indústrias, como, diminuição dos 

custos e tempo de produção, melhor qualidade de produtos, menos desperdícios, uma 

segurança maior para os trabalhadores, ser multitarefa, etc. 

Este tipo de robôs pode também ser utilizado para uso doméstico, como é o caso do projeto 

em questão, onde o robô poderá ser programado, para entretenimento pessoal ou para fazer 

uma determinada tarefa doméstica, como por exemplo, fazer uma chávena de café, etc. 

Este projeto foi escolhido, porque a robótica foi sempre algo que me fascinou e esta fascinação 

aumentou, quando no 10º ano fui a uma visita de estudo à Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, onde me foram mostrados vários temas da tecnologia, como criação de 

jogos, etc. O que achei mais interessante foi a robótica, principalmente os braços robóticos 

que foram desenvolvidos pelos estudantes da FEUP. Também me foram demonstradas todo o 

impacto que estes braços robóticos têm nas indústrias por todo o mundo.  

O projeto em questão, é programado através do software Arduino IDE, que possui uma 

linguagem de programação baseada em C++ com umas pequenas alterações e no software 

Android Studio, onde toda a aplicação foi elaborada.  
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Objetivos 

Entre todos os objetivos da Prova de Aptidão Profissional, destaca-se o aumento de autonomia 

e o conhecimento pelo Arduino. 

Os objetivos pretendidos para a Prova de Aptidão Profissional consistem em aprender e 

compreender mais sobre o que é a robótica bem com os seus vários tipos.  

É também pretendido que haja uma melhor compreensão sobre a eletrónica, ou seja, o que 

são os componentes eletrónicos, o que os mesmos fazem e para que servem, como os instalar, 

etc. 

Na Prova de Aptidão Profissional é igualmente solicitado que se explore o Arduino, ou seja, o 

que é o Arduino, quais as versões existentes no mercado especialmente a versão Arduino 

UNO, quais as suas características, qual a linguagem de programação, como programar, etc, e 

também que se explore mais sobre todo o mundo relacionado com o Android. 

Para o Projeto da Formação em Contexto de Trabalho é também pretendido que se explore o 

que são os braços robóticos e qual a sua função nas indústrias por todo o mundo. É igualmente 

pretendido que se contrua um braço robótico que possua modos de funcionamento 

diferentes, nomeadamente o modo automático e o modo manual, controlado pela aplicação 

Android, através da comunicação bluetooth. 
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Figura 1 – Diagrama de Gantt do planeamento do projeto 

Planeamento do projeto 

O projeto desenvolvido na Prova de Aptidão Profissional foi dividido em várias etapas do 

desenvolvimento do projeto. 

As etapas do projeto da Prova de Aptidão Profissional são: 

 Pesquisa por conhecimento de Android (Etapa 1); 

 Recolha de Material (Etapa 2); 

 Realização do código em Arduino para o braço robótico (Etapa 3); 

 Realização da aplicação Android (Etapa 4); 

 Elaboração do relatório da Prova de Aptidão Profissional (Etapa 5); 

 Elaboração da apresentação da Prova de Aptidão Profissional (Etapa 6); 

Abaixo é mostrado uma imagem com um diagrama de Gantt, com o tempo de realização de 

cada etapa, do Projeto da Prova de Aptidão Profissional e da Elaboração do relatório e 

apresentação da mesma. 
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Descriça o Te cnica 

Arduino 

O Arduino é uma placa eletrónica OPEN SOURCE, ou 

seja, tem um software livre, criado em 2005 por um 

grupo de pessoas chamadas: Massimo Banzi, David 

Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David 

Mellis.   

O Arduino é igual a um computador, possui um 

microprocessador, memória RAM, memória Flash 

(para guardar o software), temporizadores, 

controladores, entre muitas outras funcionalidades. 

A principal diferença entre o Arduino e um computador convencional é que, além do seu 

tamanho reduzido e do poder de processamento, o Arduino utiliza dispositivos diferentes de 

entrada e saída, por exemplo, num computador, são ligados um teclado e um rato como 

dispositivos de entrada e monitores e impressoras como dispositivos de saída, no Arduino os 

dispositivos de entrada e saída são circuitos elétricos/eletrónicos. 

No Arduino é o programador que constrói os circuitos elétricos, sendo assim possível, o 

programador criar circuitos onde possa ler dados de sensores, como os de temperatura, luz, 

pressão, etc e controlar LEDs, motores, entre outros. 

O software do Arduino é livre, de acordo com a licença General Public License(GPL), a 

linguagem de programação é baseada na linguagem Wiring, que é a linguagem C++, com umas 

pequenas modificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Criadores do Arduino 

Figura 3 - Arduino UNO 
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Figura 7 - Arduino MEGA 2560 

Figura 4 - Arduino UNO 

Figura 5 - Arduino LEONARDO 

Figura 6 - Arduino MEGA ADK 

 

Versões existentes no mercado do Arduino  

O Arduino é constituído por várias versões de placas e módulos, que de acordo com o website, 

estão classificadas desde utilizadores iniciantes até utilizadores profissionais.  

Versões de placas do Arduino  

 Arduino UNO 

O Arduino UNO é uma das versões de Arduino mais utilizadas em 

todo o mundo, devido á sua simplicidade. Este é normalmente 

utilizado por utilizadores iniciantes. Possui um microcontrolador 

ATmega328P, catorze pinos digitais de entrada/saída, seis 

entradas analógicas, um conector ICSP, uma porta USB e um botão 

de RESET.  

 

 Arduino LEONARDO 

O Arduino LEONARDO, é igualmente ao Arduino UNO, muito 

utilizado por todo o mundo, as únicas diferenças entre estes, é 

que o Arduino LEONARDO usa um microcontrolador ATmega32u4, 

possui uma porta microUSB e também é mais barato que o 

Arduino UNO.  

 

 Arduino MEGA 2560 e Arduino MEGA ADK 

O Arduino MEGA, é mais avançado que as versões do 

Arduino UNO e LEONARDO, é constituído por mais 

entradas e saídas, logo consegue fazer projetos mais 

avançados. Existem duas versões do Arduino MEGA, o 

Arduino MEGA 2560 e o Arduino MEGA ADK, a única 

diferença entre estas é que, o Arduino MEGA ADK possui 

uma interface USB para comunicar com o sistema 

operativo Android. Ambos têm um microcontrolador 

ATmega2560, cinquenta e quatro pinos digitais de 

entrada/saída, dezasseis entradas analógicas, quatro 

UARTs, uma porta USB, uma porta de alimentação 

externa, um conector ICSP e um botão de RESET. 

 

 Arduino LilyPad, Arduino LilyPad USB, Arduino LilyPad Simples, Arduino LilyPad 

SimpleSnap 
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Figura 11 - Arduino 
LilyPad SimpleSnap 

Figura 8 - Arduino LilyPad 

Figura 9 - Arduino LilyPad 
USB 

Figura 10 - Arduino 
LilyPad Simple 

Figura 12 - Arduino 
Gemma 

Figura 13 - Arduino FIO 

O Arduino LilyPad é uma versão do Arduino especial, é integrada em produtos têxteis, devido 

ao seu formato pequeno e redondo, que facilita a colocação em roupas, bolsas e outros 

produtos de moda.  

Existem 4 versões do Arduino LilyPad que são: 

 Arduino LilyPad  

 É a versão mais simples do Arduino LilyPad, 

possui um microcontrolador ATmega168V ou 

ATmega328V, catorze pinos digitais de 

entrada/saída e seis entradas analógicas.  

 Arduino LilyPad USB 

 O Arduino LilyPad USB, ao contrário das 

outras versões, possui uma entrada 

microUSB, um conector JST e um botão de 

RESET. O seu microcontrolador é o 

ATmega32u4. Possui nove pinos digitais de 

entrada/saída e quatro entradas analógicas.  

 Arduino LilyPad Simple 

 Esta versão do LilyPad, o Arduino LilyPad 

Simple, é semelhante ás outras versões, 

possui um microcontrolador ATmega328, 

nove pinos digitais de entrada/saída e quatro 

entradas analógicas. 

 Arduino LilyPad SimpleSnap 

 O Arduino LilyPad SimpleSnap é semelhante 

ao Arduino LilyPad Simples, possui um 

microcontrolador ATmega328, nove pinos 

digitais de entrada/saída, cinco entradas 

analógicas, uma bateria de polímero de lítio e 

também snaps (botões de pressão). 

 

 

 Arduino GEMMA 

O Arduino GEMMA, possui um microcontrolador ATtiny85, três portas 

digitais de entrada/saída, uma entrada analógica, uma porta microUSB, 

um conector JST para uma bateria de 3.7V e um botão de RESET. 

 

 Arduino FIO   

O Arduino Fio, possui um microcontrolador ATmega328P, 

catorze pinos digitais de entrada/saída, oito entradas 
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Figura 14 - Arduino DUE 

Figura 15 - Arduino YÚN 

Figura 16 - Arduino 
ROBOT 

Figura 17 - Arduino ESPLORA 

Figura 18 - Arduino 101 

analógicas, um botão de RESET, uma porta para uma bateria de polímero de lítio, um circuito 

de recarga USB e um conector XBee, que está disponível na parte inferior da placa. Atualmente 

esta versão já não está disponível. 

 Arduino DUE 

O Arduino DUE é uma das versões de Arduino mais potentes, 

possui um microcontrolador AT91SAM3X8E de 32 bits, cinquenta 

e quatro pinos digitais de entrada/saída, doze entradas 

analógicas, um conector JTAG e um botão de RESET.  

 

 Arduino YÚN 

O Arduino YÚN, é uma versão do Arduino especial, porque já vem 

com WiFi, por isso, caso o utilizador pretenda fazer uma ligação WiFi, 

deve ser esta a versão do Arduino que deve utilizar. Possui um 

microcontrolador ATmega32U4, um microprocessador Atheros 

AR9331, vinte portas digitais de entrada/saída, doze entradas 

analógicas, uma porta USB-A e um leitor de cartão MicroSD.  

 

 Arduino ROBOT 

Esta versão do Arduino, o Arduino ROBOT, é a primeira versão do 

Arduino que possui rodas. O Arduino ROBOT possui ainda, dois 

microcontroladores ATmega32u4, um altifalante, um display LCD a 

cores, um leitor de cartão SD, um teclado de cinco teclas, um 

compartimento para quatro pilhas alcalina AA, sensores IR, cinco pinos 

digitais de entrada/saída e oito entradas analógicas.      

 

 Arduino ESPLORA 

O Arduino ESPLORA, é também uma versão do Arduino 

especial, possui um microcontrolador ATmega32u4 e uma 

serie de itens onboard de saída, como som e luzes, vários 

sensores de entrada, inclui um joystick, um controlo 

deslizante, um sensor de temperatura, um acelerômetro, 

um microfone e um sensor de luz. O Arduino Esplora 

permite colocar um LCD nos dos pinos de entrada/saída.  

 

  Arduino 101 

O Arduino 101 oferece um bom desempenho e um baixo consumo de 

energia, possui um microcontrolador Intel Curie, catorze pinos digitais 
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Figura 19 - Arduino PRO 

Figura 20 - Arduino TRE 

Figura 21 - Arduino ETHERNET 

Figura 22 - Arduino ZERO 

de entrada/saída, seis entradas analógicas, um conector ICSP e um conector USB para o envio 

de informação e alimentação.  

 Arduino PRO 

O Arduino PRO é destinado a instalação semipermanente, por este 

motivo, vem sem conectores pré-montados, permitindo assim o uso 

de vários tipos de conectores ou até mesmo a ligação de fios 

diretamente na placa. Esta possui um microcontrolador ATmega328, 

possui catorze pinos digitais de entrada/saída, seis entradas 

analógicas, um conector para bateria, um interruptor, um botão 

RESET, um conector ICSP e um conector de seis pinos, onde pode ser 

ligado um cabo FTDI ou uma placa para fornecer energia e 

comunicação via USB. 

 

 Arduino TRE 

O Arduino TRE é a versão do Arduino mais prestigiada e recente, 

esta placa possui um microcontrolador Atmel ATmega32u4, um 

microprocessador Texas Instrument Sitara AM3359AZCZ100 (ARM 

Cortex-A8), catorze pinos digitais de entrada/saída, seis entradas 

analógicas, entrada e saída de som, saída HDMI, quatro portas USB, 

porta Networking Ethernet e porta para cartão Micro SD.  

 

 Arduino ETHERNET 

Esta versão do Arduino, o Arduino ETHERNET, tal como o nome 

diz, tem embutida uma placa de rede Ethernet, sendo os pinos 10, 

11, 12 e 13 reservados exclusivamente para um módulo Ethernet. 

Esta placa possui um microcontrolador ATmega328, catorze pinos 

digitais de entrada/saída, seis entradas analógicas, um conector 

RJ45 para Ethernet, um conector ICSP e um botão de RESET. 

 

 Arduino ZERO 

O Arduino ZERO permite fazer uma variedade de projetos para 

dispositivos, devido a oferecer um bom desempenho. O Arduino 

ZERO, possui um microcontrolador ATSAMD21G18, ARM de 32 

bits Cortex M0 +, vinte pinos digitais de entrada/saída, seis 

entradas analógicas, um conector ICSP, duas entradas microUSB e 

um botão de RESET.  
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Figura 23 - Arduino M0 

Figura 24 - Arduino M0 PRO 

Figura 25 - Arduino TIAN 

Figura 26 - Arduino INDUSTRIAL 
101 

Figura 27 - Arduino MKRFOX 
1200 

 

 Arduino M0 

O Arduino M0 foi projetado para ser inserido em projetos tais 

como: tecnologias wearable e automação. Esta placa possui um 

microcontrolador ATSAMD21G18 48pins LQFP, catorze pinos 

digitais de entrada/saída, seis entradas analógicas, conector ICSP, 

botão RESET e duas entradas USB.  

 

 Arduino M0 PRO 

O Arduino M0 PRO é uma segunda versão, do Arduino M0, 

contendo as mesmas especificações, como o microcontrolador 

ATSAMD21G18 48pins LQFP, seis entradas analógicas, etc, apenas 

com a diferença de o seu debugger ser passo-a-passo.  

 

 Arduino TIAN 

O Arduino TIAN é pequeno, mas potente, possui um 

microcontrolador SAMD21G18, um microprocessador Atheros 

AR9342, seis entradas analógicas, catorze pinos digitais de 

entrada/saída, um conector ICSP, uma porta USB e um botão de 

RESET. Nesta placa estão incutidos um módulo WiFi e Bluetooth, e 

para além destes módulos, também suporta uma distribuição 

Linux baseada em OpenWRT, que pode ser útil para a construção 

de projetos. 

 

 Arduino INDUSTRIAL 101 

O Arduino INDUSTRIAL 101 foi projetado para ser incutido em 

produtos. Possui um microcontrolador ATmega32u4, um 

microprocessador Atheros AR9331, WiFi, quatro entradas 

analógicas, vinte pinos digitais de entrada e saída, uma porta USB 

e um conversor DC/DC.  

 

 Arduino MKRFOX 1200 

O Arduino MKRFOX 1200 foi criado para oferecer uma solução 

prática e econômica para as pessoas que procuram adicionar a 

conectividade SigFox nos seus produtos. A placa possui um 
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Figura 28 - Arduino LEONARDO 
ETH 

microcontrolador SAMD21 Cortex-M0, oito pinos digitais de entrada/saída, sete entradas 

analógicas e uma porta microUSB. 

 Arduino LEONARDO ETH 

O Arduino LEONARDO ETH é uma versão que possui as mesmas 

especificações da versão Arduino LEONARDO, com a diferença 

de possuir uma porta Ethernet.  
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Figura 29 - Arduino MINI 

Figura 30 - Arduino MICRO 

Figura 31 - Arduino NANO 

Figura 33 - Arduino PRO MINI 

Versões dos módulos do Arduino  

 Arduino MINI      

O módulo Arduino MINI, é um módulo que possui um 

microcontrolador ATmega328, catorze pinos digitais de 

entrada/saída e oito entradas analógicas. O Arduino Mini, é 

normalmente usado em projetos de pequena dimensão, devido ao 

seu tamanho. 

 

 Arduino MICRO 

O módulo Arduino MICRO, possui um microcontrolador 

ATmega32U4, vinte pinos digitas de entrada/saída, doze entradas 

analógicas, uma entrada microUSB, um conector ICSP e um botão 

de RESET.  

 

 Arduino NANO 

O módulo Arduino NANO é característico pelo seu tamanho e 

pelas suas características, é pequeno e completo, usa um 

microcontrolador ATmega328, possui oito pinos analógicos de 

entrada/saída e uma porta Mini-B USB para o envio de 

informação e alimentação da placa.  

 

 Arduino MKRZERO 

O módulo Arduino MKRZERO, possui um microcontrolador 

SAMD21 Cortex-M0+, vinte e dois pinos digitais de entrada e 

saída, sete entradas analógicas, um UART, uma porta para 

cartão SD, uma porta microUSB e um botão de RESET. 

 

 

 Arduino PRO MINI 

O módulo Arduino PRO MINI, possui um microcontrolador 

ATmega328, catorze pinos digitais de entrada/saída e seis entradas 

analógicas. Existem duas versões do Arduino PRO MINI, uma com 

uma alimentação de 3.3V e 8MHz de clock e a outra com 5V e 

16MHz de clock.  

 

Figura 32 - Arduino MKRZERO 
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Figura 34 - Arduino MKR1000 

Figura 35 - Arduino YUN MINI 

 Arduino MKR1000 

O módulo Arduino MKR1000 foi projetado para fornecer uma 

solução prática e económica para as pessoas que pretendem 

conectividade WiFi. Este módulo possui um microcontrolador 

SAMD21 Cortex-M0, WiFi, oito pinos digitais de 

entrada/saída, sete entradas analógicas e uma porta 

microUSB. 

  

 YUN MINI 

O módulo YUN MINI foi desenvolvido para oferecer as 

funcionalidades do Arduino YÚN, como WiFi, etc. Este 

módulo possui um microprocessador Atheros AR9331, um 

microcontrolador ATmega32u4, vinte pinos digitais de 

entrada/saída, um conector ICSP, dois botões de RESET, 

doze entradas analógicas e uma porta microUSB.  
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Figura 37 - LED onboard do 
Arduino UNO 

Figura 39 - Pinos analógicos 
do Arduino 

Figura 40 - LED ON do 
Arduino UNO 

Figura 36 - Botão RESET do 
Arduino UNO 

Figura 38 - Pinos digitais de 
entrada e saída do Arduino 

UNO 

Constituição do Arduino UNO 

O Arduino UNO é composto por vários componentes e cada um tem uma função importante 

para o seu funcionamento. 

Os componentes do Arduino UNO são: 

Botão RESET  

A função deste botão é muito simples, simplesmente reinicia o 

Arduino UNO.  

 

LED onboard do Arduino (ligado internamente à porta 13)  

Funciona como um LED normal, apenas está incutido na placa do 

Arduino, caso o utilizador pretenda-o ligar, apenas precisa de inserir 

o código digitalWrite(13, HIGH), se o quiser desligar, insere o código 

digitalWrite(13, LOW).  

 

Pinos digitais de entrada e saída  

No Arduino UNO existem catorze pinos digitais, que estão numerados 

de 0 a 14. O objetivo destes pinos é enviar/receber corrente para/de 

um led, botão, etc. Estes pinos enviam o estado high ou low. 

Cada um destes pinos funciona a 5V e possui um resistor PULL_UP, 

deixando de ser preciso colocar um resistor físico. 

 

Pinos analógicos  

O Arduino UNO possui 6 entradas analógicas, estas ao contrário das 

digitais, em vez de apenas poderem enviar a instrução high ou low, 

podem variar, como um potenciómetro. Estas portas estão ligadas a 

um conversor A/D, que irá enviar o valor da conversão analógica 

digital de 1023 quando a tensão de entrada estiver a 5V e 0 quando a 

tensão de entrada estiver a 0V. 

 

LED ON 

Este LED tem uma simples função, que é indicar se a placa está ligada, 

estando ligado, ou desligada, estando desligado.  
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Figura 41 - Portas ICSP do 
Arduino UNO 

Figura 44 - Regulador de 
Tensão do Arduino UNO 

Figura 46 - Porta de 
alimentação externa do 

Arduino UNO 

Figura 43 - Conversor 
Serial-USB, cristal de 

quartzo e LEDs TX/RX do 
Arduino UNO 

Figura 45 - Porta USB do 
Arduino UNO 

Figura 42 - Pinagem da porta ICSP 

Porta ICSP 

Esta porta ICSP(In Chip Serial Programmer) serve para, através de um 

cabo ICSP, programar o microcontrolador, ou seja, caso o utilizador 

precise de fazer alguma alteração no microcontrolador, poderá 

utilizar a porta ICSP para o programar.  

A pinagem desta porta é:  

 

 

 

Conversor Serial-USB, cristal de quartzo e LEDs TX/RX 

O conversor Serial-USB é um chip, que em conjunto com o cristal de 

quartzo, permite que haja comunicação entre o Arduino e o 

computador. O LED TX liga quando o Arduino está a transmitir 

informação e o LED RX liga quando o Arduino está a receber dados.  

  

Regulador de Tensão  

O Regulador de Tensão do Arduino serve para regular a tensão que o 

Arduino UNO recebe, para a tensão ficar dentro dos limites e não 

danificar a placa.  

 

Porta USB 

A ligação da porta USB do Arduino Uno com o computador é 

necessária, para programar o próprio Arduino UNO e se não houver 

uma fonte de alimentação externa, também servirá de fonte de 

alimentação para a placa. 

 

Porta de alimentação externa (7-12VDC) 

Esta porta serve para alimentar o Arduino UNO através de uma fonte de 

alimentação externa, com tensão entre 7 e 12 V. 
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Figura 47 - Portas de Alimentação do Arduino UNO 

Figura 48 - 
Microcontrolador do 

Arduino UNO 

Portas de Alimentação(POWER) 

Existem pinos no Arduino Uno, destinados a alimentação(POWER), que são os da imagem 

abaixo: 

 

 

 

 

IOREF  O pino IOREF envia a tensão correspondente à entrada/saída do Arduino UNO, ou 

seja, irá apresentar o resultado de 5V.  

RESET  Pino que está ligado ao pino de RESET do microcontrolador, logo pode ser utilizado 

com um RESET externo do Arduino UNO.  

3.3V  Fornece uma tensão de 3.3V para a alimentação de shields e módulos externos.  

5V  Fornece uma tenção de 5V para a alimentação de shields e circuitos externos. 

GND  São os pinos de referência, terra.  

Vin  Pino para alimentar o Arduino UNO através de uma shield ou bateria externa. 

 

Microcontrolador (ATmega328P) 

Um microcontrolador é projetado de forma a integrar diversos 

componentes, como CPU, RAM, ROM, etc, num único circuito 

integrado. 

O microcontrolador do Arduino UNO é um microcontrolador ATMEL 

ATmega328P, de 8 bits AVR (o que quer dizer que é programado 

através da linguagem C) e com arquitetura RISC.  

Este microcontrolador possui 32KB de memória Flash, 2KB de 

memória SRAM e 1 KB de memória EEPROM (armazenamento de 

pequena dimensão para que quando o Arduino for desligado da 

corrente elétrica os dados permanecerem no Arduino). Este 

microcontrolador funciona a uma velocidade de 16MHz no Arduino 

UNO e funciona entre tensões de 1.8V a 5.5V.  

 

O microcontrolador ATmega328P possui 28 pinos, sendo que vinte e três desses são utilizados 

através das portas digitais e analógicas.  

Figura 49 - 
Microcontrolador 

ATmega328P 
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Figura 50 - Pinagem do microcontrolador ATmega328P no Arduino UNO 

Figura 51 - Arduino UNO 

 

A imagem abaixo mostra a pinagem do microcontrolador: 

  

 

 

 

 

 

 

Este microcontrolador possui também dois modos de baixo consumo de energia, que são o 

Power-down Mode e o Power-save Mode, para que o Arduino possa poupar energia em 

situações de espera.   

 

Especificações do Arduino UNO 

As especificações da placa eletrónica Arduino UNO são:  

 

  

Microcontrolador ATmega328P 
Voltagem de funcionamento 5V 
Voltagem de entrada (recomendado) 7V-12V 
Voltagem de entrada (limite) 6V-20V 
Pinos digitais de entrada e saída  14 
Pinos PWM* digitais de entrada e saída   6 
Pinos de Entrada analógica 6 
Corrente DC por pino de entrada e saída  20 mA 
Corrente de CC para o pino de 3.3V 50 mA 
Memória Flash 32 Kb 
SRAM 2 kB 
EEPROM 1 kB 
Velocidade do microcontrolador 16 MHz 
Porta do LED incutido na placa 13 
Comprimento 68,6 mm 
Largura 53,4 mm 
Peso 25 g 
 

*As entradas e saídas PWM do Arduino UNO (pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11), simulam um sinal analógico 

através de uma porta digital, utilizando a função como analogWrite().  
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Figura 53 - Software Arduino IDE 

Figura 52 - Linguagens de Programação 

Linguagem de programação 

Uma linguagem de programação tem como principal 

função, servir de meio de comunicação entre os 

computadores e os programadores. 

As linguagens de programação são divididas em dois 

níveis: 

 Alto nível  

As linguagens de alto nível estão muito mais próximas do programador do que do dispositivo, 

ou seja, são linguagens com maior facilidade de compreensão para o programador. 

Exemplos: C/C++, PHP, Java, Python, etc. 

 Baixo nível 

As linguagens de baixo nível, ao contrário das linguagens de alto nível, estão mais próximas do 

dispositivo do que o programador, tendo assim, o programador mais dificuldade na 

compreensão da mesma.   

Exemplos: Assembly, etc.  

 

No Arduino, a linguagem de programação 

utilizada é uma linguagem de alto nível, 

baseada na linguagem Wiring, que é a 

linguagem C++, com umas pequenas 

alterações.  

O Arduino pode ser programado através 

do software Arduino IDE (Integrated 

Development Environment), que contém 

um editor de texto para escrever o código, 

uma área de mensagem, caso surja algum 

erro no programa ou para informar que o 

programa foi enviado para o Arduino, uma 

barra de ferramentas com botões para 

funcionalidades do software e uma série 

de menus. 
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Figura 54 - Logotipo do Arduino 

Bibliotecas e shields do Arduino 

Bibliotecas 

Uma biblioteca é um bloco de software que fornece 

uma funcionalidade específica a um programa, como 

por exemplo, a capacidade controlar um servo motor 

ou escrever alguma palavra ou frase num display.  

O uso de uma biblioteca, simplifica o desenvolvimento 

de aplicações, pois dentro da biblioteca, já se encontra 

todo o código necessário para ser incorporado no 

programa de desenvolvimento, o que possibilita que, 

as funções da mesma possam ser utilizadas pelo 

programador. 

No Arduino existem três tipos de bibliotecas de software que são: 

 Biblioteca Core 

A biblioteca Core é uma biblioteca essencial, que já vem incutida no software Arduino IDE e é 

inevitável para o desenvolvimento de programas, desde os mais simples, como ligar e desligar 

um LED, até aos mais complexos, como automação, etc. Esta não precisa de ser declarada no 

programa, porque já está incutida por padrão.   

Algumas funções comuns proporcionadas por esta biblioteca são as funções digitalRead(), 

digitalWrite(), Serial.begin() e analogRead(). 

 

 Bibliotecas padrão  

As bibliotecas padrão, já vêm incutidas no software Arduino IDE, mas ao contrário da 

Biblioteca Core, estas não estão incutidas nos programas, ou seja, precisam de ser declaradas.  

Para incutir uma biblioteca padrão no programa, é preciso introduzir a seguinte linha no inicio 

do programa: #include <nome_da_biblioteca.h> 

Um exemplo com a biblioteca Stepper: #include <Stepper.h> 

As bibliotecas padrão do Arduino são:  

 Bridge A biblioteca Bridge é exclusiva para a versão do Arduino Yún, porque 

possui um microcontrolador e um processador, esta biblioteca permite simplificar 

a comunicação entre o microcontrolador e o processador.  

 EEPROM A biblioteca EEPROM é usada para ler e gravar dados na memória 

EEPROM do Arduino. Na versão Arduino UNO, a memória EEPROM tem o tamanho 

de 1024 bytes. 
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Figura 55 - Dia do Arduino, em 2015 

 Esplora A biblioteca Esplora, é exclusiva para a versão do Arduino Esplora, esta 

oferece um fácil acesso aos dados dos sensores do Arduino Esplora e possibilita 

alterar o estado das suas saídas.  

 Ethernet A biblioteca Ethernet permite ligar o Arduino à Internet ou rede local, 

usando um shield Ethernet. 

 Firmata A biblioteca Firmata permite a comunicação entre o Arduino e as 

aplicações de um computador, através da comunicação serial.  

 GSM A biblioteca GSM permite que o Arduino se conecte a uma rede 

GSM/GPRS, usando um shield GSM. 

 LiquidCrystal A biblioteca LiquidCrystal permite que o programador possa 

controlar um LCD. 

 RobotControl e RobotMotor Estas bibliotecas, permitem aceder facilmente ás 

funcionalidades de um robô, como, sensores, motores, etc. 

 SD A biblioteca SD permite escrever e ler dados de cartões de memória 

SD/SDHC. 

 Servo A biblioteca Servo permite controlar servomotores. 

 SPI A biblioteca SPI permite que o Arduino faça a comunicação com dispositivos, 

usando o conector SPI (Serial Peripheral Interface). 

 SoftwareSerial A biblioteca SoftwareSerial permite que o Arduino faça a 

comunicação serial com o computador, usando os pinos digitais da placa. 

 Stepper A biblioteca Stepper permite que o Arduino controle motores de passo 

(Stepper motor).  

 TFT A biblioteca TFT permite desenhar imagens, formas e escrever texto num 

display TFT. 

 WiFi A biblioteca WiFi, tal como o nome indica, permite a ligação à rede local e 

Internet, utilizando um shield WiFi. 

 Wire A biblioteca Wire permite enviar e receber informações, por uma interface 

TWI/I2C. 

 

 Bibliotecas Adicionais 

As bibliotecas adicionais são disponibilizadas por desenvolvedores que contribuem 

voluntariamente com software para o software Arduino IDE. Caso o programador pretenda 

usar uma biblioteca adicional, irá ser preciso transferir a mesma e adiciona-la no software 

Arduino IDE.    
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Figura 58 - Interface do software Arduino IDE 

Figura 56 - Arduino 
IDE Logo 

Arduino ÍDE 

O software Arduino Integrated Development Environment serve para 

programar e fazer o upload dos programas para umas das placas do 

Arduino, como o Arduino UNO e o Arduino LEONARDO. 

O Arduino IDE é um software de fácil adaptação, possui uma linguagem de 

programação de alto nível, que é C++ com umas pequenas alterações, o que 

facilita a adaptação de programadores iniciantes, bem como uma melhor 

compreensão.  

Este software possui também a versão Arduino IDE Web Editor, para poder 

programar no browser. O mesmo possui várias vantagens, em relação à 

versão normal do Arduino IDE, como poder aceder aos programas em 

qualquer sítio, possuir as atualizações mais recentes de bibliotecas, etc. 

O software Arduino IDE, possui mais de 30 idiomas, o idioma por padrão é 

escolhido pelo sistema operativo.  

 

 

  

Figura 57 - Arduino 
IDE Web Editor 

Logo 



 Prova de Aptidão Profissional  Abril 2018 
 

Página | 35  
  

Figura 59 - Passo 1 da instalação do software Arduino IDE em Windows 

Instalação do software Arduino IDE 

A instalação do software Arduino IDE é simples e descomplicada, os passos de instalação deste 

software são os seguintes: 

Instalação em Windows  

1º. Primeiramente o utilizador deverá aceder ao website do software Arduino IDE, 

https://www.arduino.cc/en/main/software, e de seguida, o utilizador terá que 

selecionar a opção “Windows Installer”. 

 

 

 

 

 

 

2º. A seguir o utilizador irá ser redirecionado para uma página de contribuição monetária 

para o desenvolvimento do software, caso o utilizador queira contribuir, deverá 

selecionar a 

opção 

“CONTRIBUTE & DOWNLOAD”, caso o contrário deverá selecionar a opção “JUST 

DOWNLOAD”.   
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Figura 60 - Passo 2 da instalação do software Arduino IDE em Windows 

Figura 61 - Passo 3 da instalação do software 
Arduino IDE em Windows 

Figura 63 - Passo 5 da instalação do software 
Arduino IDE em Windows 

 

 

3º. O ficheiro irá ser transferido, após o download concluído, o utilizador precisará de 

executar o ficheiro, pressionando com o botão esquerdo do rato sobre o ficheiro. 

 

 

 

 

4º. Quando o ficheiro for executado, irá ser mostrada uma janela, com os termos de 

licenciamento, o utilizador deverá ler os mesmos e, se concordar, selecionar a opção “I 

Agree”. 

 

 

 

 

 

 

 

5º. A seguir vai aparecer outra janela para o utilizador verificar se pretende também 

instalar os componentes para o software Arduino IDE. O utilizador deve escolher os 

componentes que pretende instalar e depois selecionar a opção “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

6º. Seguidamente, irá aparecer uma outra janela para o utilizador escolher a pasta onde 

pretende instalar o software. O utilizador deverá escolher a pasta pretendida e depois 

selecionar a opção “Install”. 

Figura 62 - Passo 4 da instalação do software 
Arduino IDE em Windows 



 Prova de Aptidão Profissional  Abril 2018 
 

Página | 37  
  

Figura 65 - Passo 7 da instalação do software Arduino IDE em Windows 

Figura 66 - Passo 8 da instalação do software Arduino IDE em Windows 

 

 

 

 

 

 

7º. Após a instalação estiver concluída, vão 

surgir algumas janelas, caso o utilizador tenha requerido a instalação de componentes 

do software, o utilizador apenas terá que selecionar a opção “Instalar”. Após a 

instalação dos componentes o instalador vai mostrar a mensagem “Completed”, o 

utilizador apenas necessita de selecionar a opção “Close”, para finalizar a instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º. Após todos os passos anteriores concluídos, o software Arduino IDE, estará pronto a 

ser utilizado no Windows. 

 

 

 

 

Figura 64 - Passo 6 da instalação do software 
Arduino IDE em Windows 
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Figura 67 - Passo 1 da instalação do software Arduino IDE em Linux 

Figura 68 - Passo 2 da instalação do software Arduino IDE em Linux 

Figura 69 - Passo 3 da instalação do software Arduino 
IDE em Linux 

Instalação em Linux 

1º. Primeiramente, tal como no Windows, o utilizador deverá aceder ao website do 

software Arduino IDE, que é, https://www.arduino.cc/en/main/software, e selecionar 

a opção “Linux 32 bits”, caso tenha uma versão do Linux de 32 bits, ou a opção “Linux 

64 bits”, caso tenha uma versão do Linux de 64 bits.  

 

 

 

 

 

 

2º. A seguir o utilizador irá ser redirecionado para uma página de contribuição para o 

software Arduino IDE, caso o utilizador queira contribuir, seleciona a opção 

“CONTRIBUTE & DOWNLOAD”, caso não queira, seleciona a opção “JUST 

DOWNLOAD”. 

 

 

 

 

 

 

 

3º. Depois vai surgir uma janela, para perguntar se o utilizador pretende guardar o ficheiro 

de download, o utilizador deverá selecionar a opção “Save File”. Após selecionar a 

mesma o download irá começar. 
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Figura 71 - Passo 5 da instalação do software Arduino IDE em Linux 

Figura 72 - Passo 6 da instalação do 
software Arduino IDE em Linux 

 

4º. Após o download ser feito, o utilizador deverá extrair o ficheiro de download, na pasta 

de Transferências. Para extrair o mesmo, o utilizador precisará de selecionar com o 

botão do lado direito do rato, a opção “extrair aqui”, caso pretenda extrair o ficheiro 

do download para a pasta Transferências ou “extrair para” se pretender extrair o 

ficheiro do download para uma pasta especifica.  

 

 

 

 

 

 

 

5º. Após o ficheiro ser extraído, o utilizador necessita de abrir o ficheiro, pressionando 

duas vezes com o botão do lado esquerdo sobre a pasta, para o sistema ler a mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6º. Após abrir o ficheiro, o utilizador com o botão do lado direito do rato sobre a pasta do 

download, deve selecionar a opção “Abrir Terminal aqui”. 

 

 

 

 

Figura 70 - Passo 4 da instalação do software 
Arduino IDE em Linux 
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Figura 73 - Passo 7 da instalação do 
software Arduino IDE em Linux 

Figura 74 - Passo 8 da instalação do software Arduino 
IDE em Linux 

 

 

 

7º. Quando o terminal abrir, o utilizador deverá introduzir o seguinte comando: 

./install.sh, para instalar o software Arduino IDE. 

 

 

 

 

8º. Após todos os passos anteriores tiverem sido realizados, o Arduino IDE deverá estar 

pronto a ser utilizado no sistema Linux. 
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Ilustração 1 - 
Ficheiro 

Características do software Arduino IDE 

O software Arduino IDE, tem incutido todas as funcionalidades necessárias para desenvolver 

programas, como, uma consola de texto, uma barra de ferramentas com botões para aceder ás 

funções mais comuns, uma área de mensagem, um editor de texto e uma série de menus.  

Os programas são escritos no editor de texto, este possui métodos para cortar/colar e para 

procurar/substituir texto. A área de mensagem exibe o status do envio do programa para o 

Arduino e também se houver algum erro. A consola de texto apresenta tudo que diz respeito á 

saída de texto, como mensagens de erro completas e outras informações.  

Os botões da barra de ferramentas permitem compilar os programas, enviá-los para o Arduino, 

criar, abrir e salvar os mesmos e abrir o monitor da comunicação serial.  

Os botões da barra de ferramentas do software Arduino IDE são: 

Verificar  Verifica todo o código, ou seja, verifica se existe algum erro e caso não 

houver compila o programa. 

 

Envio  Compila o código e envia-o para a placa do Arduino que está configurada. 

 

Novo  Cria um novo programa. 

 

Abrir  Abre uma janela para escolher o programa que se pretende abrir. 

 

Guardar  Guarda o programa atual. 

 

Monitor serial  Abre o monitor da comunicação serial entre o computador e o 

Arduino. 

 

Menus 

No software Arduino IDE, existem os menus: Ficheiro, Editar, Rascunho, Ferramentas e Ajuda, 

onde podem ser encontrados todos os comandos e funções adicionais. 

Menu Ficheiro 

O menu Ficheiro, possui as seguintes funções: 

 Novo  Esta função permite criar um novo programa. 
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Ilustração 2 - 
Editar 

 Abrir  Permite abrir um programa, que esteja guardado no computador. 

 Abrir Recentes  Possibilita abrir rapidamente um programa que fora editado 

recentemente. 

 Bloco de Rascunhos  Contém todos os rascunhos de programas que não foram 

guardados. 

 Exemplos  Esta função inclui exemplos de programas, para uma melhor 

compreensão do programador. 

 Fechar  A função Fechar permite fechar o programa atual. 

 Guardar  Serve para guardar o programa atual, caso este já tenha sido nomeado. 

 Guardar Como  Serve para guardar um programa atual com um nome diferente ou 

para guardar um programa que ainda não fora nomeado. 

 Configuração da página  Exibe as configurações da página para impressão. 

 Imprimir  Permite que o código do programa seja imprimido, através das 

configurações de página definidas na função Configuração da página. 

 Preferências Esta função, permite que o utilizador personalize as configurações do 

Arduino IDE, como idioma, etc.  

 Sair  Fecha todos os programas abertos, caso algum dos programas não tenha sido 

guardado, quando o Arduino IDE for novamente executado, os programas irão abrir 

automaticamente.  

Menu Editar  

O menu Editar, possui as seguintes funções: 

 Anular  Esta função retrocede uma ou mais alterações feitas durante a 

edição. 

 Refazer  Permite refazer alguma edição que tenha ocorrido durante o programa. 

 Cortar  Remove o texto selecionado pelo programador e coloca-o no sítio que o 

mesmo pretende. 

 Copiar  Duplica o texto selecionado pelo programador e coloca-o no sítio que o 

mesmo pretende. 

 Copiar para o Fórum  Copia o código do programa para um formulário para depois 

ser publicado no fórum do site do Arduino. Esta função pode ser útil caso o 

programador esteja com alguma dúvida.  

 Copiar para HTML  Copia o código do programa como HTML, para depois ser 

incorporado em páginas Web, para exemplificar algum programa, etc. 

 Colar  Coloca o conteúdo selecionado pelo programador, onde o cursor do rato 

estiver ou na linha do programa em que o programador se encontra. 

 Selecionar Tudo  Seleciona todo o código do programa. 

 Ir para a linha  O programa vai para a linha que o programador inserir. 

 Comentar/ Eliminar Comentário  Coloca ou Remove o //(símbolo do comentário) no 

início da linha selecionada pelo programador. 

 Aumentar indentação  Adiciona um espaço no início de cada linha selecionado pelo 

programador. 

 Reduzir indentação  Subtrai um espaço no início de cada linha selecionada pelo 

programador. 
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Ilustração 4 - 
Ferramentas 

 Procurar  Permite que o programador consiga encontrar com facilidade um texto 

especifico. 

 Procurar seguinte  Procura a próxima ocorrência, caso haja uma sequência de 

caracteres como item de pesquisa na função Procurar. 

 Procurar Anterior  Procura a ocorrência anterior, caso haja uma sequência de 

caracteres como item de pesquisa na função Procurar. 

Menu Rascunho  

O menu Rascunho, possui as seguintes funções: 

 Verificar/Compilar  Verifica se o rascunho possui algum erro, para de 

seguida ser compilado. 

 Envio  Compila e envia o rascunho para a placa do Arduino, através da porta 

configurada.  

 Envio usando o programador  Esta função, faz com que o bootloader* da placa seja 

substituído por um programador, o que significa, que possui toda a capacidade da 

memória Flash. 

 Exportar binário compilado  Guarda um ficheiro do tipo .hex(Formato Hexadecimal), 

que pode ser mantido como ficheiro ou enviado para a placa Arduino usando outras 

ferramentas. 

 Ver pasta do Rascunho  Abre a pasta onde o rascunho temporário está gravado. 

 Incluir Biblioteca  Adiciona uma biblioteca ao programa, inserindo a função #include 

no início do programa. 

 Adicionar ficheiro  Adiciona um programa ao projeto, mostrado numa nova guia. 

Menu Ferramentas 

O menu Ferramentas, possui as seguintes funções: 

 Formatar Automaticamente  Esta função é muito útil, serve para 

formatar o código do programa, adicionando espaços, etc. 

 Arquivar Rascunho  Arquiva uma cópia do projeto atual numa pasta com formato 

.zip. Esta cópia é colocada na mesma pasta do projeto. 

 Corrigir Codificação & Recarregar  Corrige possíveis discrepâncias entre o editor char 

map e outros sistemas operativos char maps. 

 Monitor Serial  Apresenta uma janela do monitor Serial e inicia a troca de 

informação entre o computador e a placa Arduino. 

 Placa  Nesta função o programador pode selecionar a versão da placa Arduino que 

está a usar. 

 Porta  Este menu possui todas as portas das placas Arduino ligadas ao computador. 

 Programador  Esta função serve para selecionar um programador de hardware, para 

programar a própria placa Arduino ou um microcontrolador.  

 Gravar bootloader*  Este menu possui elementos que permitem gravar um 

bootloader* no microcontrolador de uma placa Arduino. 

*O bootloader é um programa que é executado quando o microcontrolador do Arduino é ligado. Este contém 

todas as informações sobre o que a placa Arduino tem que fazer de seguida. 

Ilustração 3 - 
Rascunho 
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Ilustração 5 - Ajuda 

Menu Ajuda 

O menu Ajuda, permite que o programador aceda a vários documentos do 

software Arduino IDE.  

Este menu possui uma única função chamada “Encontrar na Referência”, 

para selecionar diretamente a página dos documentos do Arduino, caso o 

programador tenha alguma dúvida. Para o programador usufruir desta 

função basta estar na linha do programa com a variável selecionada á qual 

tem uma dúvida. 

  



 Prova de Aptidão Profissional PAP 2017/2018 
 

Página | 46  
 

Figura 75 - Código do Programa 1 

Figura 76 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 1 

Aplicações de aprendizagem  

Programa 1  
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Descrição do Programa 1 

 

O Programa 1, é um programa extremamente simples, contém 2 LEDs, um verde e um 

vermelho, cujo objetivo é ligar e desligar os LEDs de uma forma cíclica. Os LEDs estão ligados 

às portas digitais 10 e 9 do Arduino. 

Primeiramente, no setup, são declaradas as portas digitais do Arduino dos LEDs vermelho e 

verde, como output, ou seja, de saída de corrente elétrica, através da função pinMode().   

Depois, já no loop, é declarada uma variável chamada “intervalo_delay”, para guardar o valor 

do tempo em milissegundos que o Arduino irá esperar até passar a próxima instrução, que 

neste caso é o valor 500 milissegundos. 

Ainda no loop, é usada a função digitalWrite(), para ligar e desligar os LEDs vermelho e verde, 

que estão nas portas digitais 9 e 10. Para ligar o LED usa-se a função digitalWrite() com o 

estado high, e para desligar usa-se a mesma função, só que em vez do estado high usa-se o 

estado low.  

Entre as funções digitalWrite(), existe uma outra função chamada de delay() que vai conter o 

valor do tempo em milissegundos da variável “intervalo_delay”. 
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Figura 77 - Código do Programa 2 

Figura 78 - Componentes eletrónicos do Programa 2 

Programa 2 
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Descrição do Programa 2 

 

O Programa 2, é semelhante ao Programa 1, com a diferença de possuir variáveis globais. Este 

programa contém 2 LEDs, um verde e um vermelho, cujo o objetivo, tal como o Programa 1 é 

ligar e desligar os LEDs de uma forma cíclica. Os LEDs estão ligados nas portas digitais 9 e 10 do 

Arduino. 

O Programa 2, começa por declarar as variáveis globais, ou seja, as variáveis que podem ser 

usadas em qualquer parte do programa. As variáveis globais são: a variável 

“pino_LED_vermelho”, que irá guardar o número da porta digital a que o LED vermelho está 

ligado e a variável “pino_LED_verde”, que irá guardar o número da porta digital a que o LED 

verde está ligado. Estas variáveis facilitam a alteração das portas, sendo apenas preciso alterar 

o valor destas variáveis, quando alguma das portas for alterada.  

De seguida, no setup, as portas digitais a que os LEDs estão ligados vão ser declaradas, através 

da função pinMode() como output, ou seja, saída de corrente elétrica. 

No loop do programa, são declaradas as variáveis “intervalo1_delay” e “intervalo2_delay” para 

guardar o tempo em milissegundos que o Arduino irá ter que esperar até a próxima instrução 

ser executada. A seguir, tal como no Programa 1, usa-se a função digitalWrite() para ligar e 

desligar os LEDs, usando o estado high para ligar o LED e o estado low para desligar o LED. 

Entre estas funções, existe uma outra função nomeada por delay() que vai conter o valor das 

variáveis “intervalo1_delay” e “intervalo2_delay”, sendo esta uma outra diferença entre o 

Programa 2 e o Programa 1. 
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Figura 79 - Código do Programa 3 

Programa 3 

 

 

 

 

  

Figura 80 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 3 
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Descrição do programa 3 

 

O Programa 3 é um programa mais avançado, contém 2 LEDs e um botão, cujo objetivo é que 

quando o botão não estiver pressionado, o LED verde está ligado e o LED vermelho está 

desligado, quando o botão estiver pressionado, o LED vermelho irá estar ligado e o LED verde 

desligado. 

No início do programa são declaradas as variáveis globais “pino_LED_vermelho”, com o 

número da porta digital a que o LED vermelho está ligado, “pino_LED_verde”, com o número 

da porta digital a que o LED verde está ligado e “porta_botao”, com o número da porta digital 

a que o botão está ligado. Estas variáveis podem ser usadas em qualquer parte do programa e 

facilitam a alteração do mesmo. 

Depois, no setup do programa, são declaradas, através da função pinMode(), as portas dos 

LEDs como output, ou seja, saída de corrente elétrica e é declarada a porta do botão como 

input, o que significa, que o Arduino irá receber a informação de quando ele está pressionado 

ou não. 

De seguida, no loop do programa, é declarada uma variável, nomeada de “posicao_botao”, 

que vai receber a posição do botão através da função digitalRead().  

As duas instruções seguintes, “digitalWrite(pino_LED_vermelho, posicao_botao)” e 

“digitalWrite(pino_LED_verde, !posicao_botao)”, servem para que quando o botão estiver 

pressionado, o Arduino irá ligar o LED vermelho e quando o botão não estiver pressionado, o 

Arduino ligará o LED verde. Na instrução “digitalWrite(pino_LED_verde, !posicao_botao)”, usa-

se o ! para indicar que é o inverso da variável. 
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Figura 81 - Código do Programa 4 

Figura 82 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 4 

Programa 4 
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Descrição do Programa 4 

 

O Programa 4 é um programa bastante intuitivo, para a utilização de ciclos. Contém 12 LEDs, 

com o objetivo de ligarem e desligarem um a um ciclicamente. 

Inicialmente, é declarada uma variável global nomeada de “i” (para ser utilizada pelo ciclo for) 

e também um array com 12 posições, que irá guardar em cada uma das suas posições o valor 

da porta digital a que um LED está ligado, melhorando assim a organização do programa. 

No setup do programa o array referido anteriormente facilita a declaração das portas dos LEDs 

como output, através de um ciclo for e da função pinMode(). 

No loop do programa, utiliza-se um primeiro ciclo for em conjunto com o array para ligar os 

LEDs um a um, e utiliza-se um segundo ciclo for em conjunto também com o array para 

desligar os LEDs um a um. Nestes dois ciclos utiliza-se a função digitalWrite() para ligar e 

desligar os LEDS com os estados high/low e a função delay() para guardar o valor do tempo em 

milissegundos que o Arduino irá ter que esperar até passar á próxima instrução.  
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Figura 83 - Código do Programa 5 

Figura 84 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 5 

Programa 5 
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Descrição do Programa 5 

 

O Programa 5, é semelhante ao Programa 4, contém 12 LEDs, com o objetivo de os LEDs 

ligarem e desligarem um a um ciclicamente. 

Primeiramente, tal como o Programa 4, é declarada uma variável global nomeada de “i” (para 

ser utilizada pelo ciclo for e while) e também um array de doze posições, cujo contém em cada 

uma das suas posições o número da porta a que um LED está ligado. 

O setup do programa, é igual ao Programa 4, utiliza-se o array em conjunto com o ciclo for 

para a declaração das portas dos LEDs como output. Esta declaração é também feita através da 

função pinMode(). 

No loop do programa encontra-se a diferença entre o Programa 4 e o Programa 5, que é que o 

Programa 5 para ligar e desligar os LEDs usa um ciclo while, enquanto o Programa 4 usa um 

ciclo for. Estes em termos de comparação de vantagens são exatamente iguais. 

Os ciclos while do programa, usam a função digitalWrite() com os estados high/low para ligar e 

desligar os LEDs individualmente e também contêm a instrução “i++/i--“ para avançar ou 

diminuir um valor na variável “i”.  

Estes ciclos possuem ainda a função delay() para guardar o valor do tempo em milissegundos 

que o Arduino irá ter que esperar até passar à próxima instrução. 
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Figura 85 - Código do Programa 6 

Programa 6 

 

  

Figura 86 - Componentes eletrónicos e funcionamento do 
Programa 6 
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Descrição do Programa 6 

 

O Programa 6, é um programa simples que ajuda a perceber como o Arduino funciona, contém 

6 LEDs, cujo objetivo é formar dois semáforos de veículos e funcionar como tais. 

Inicialmente no programa, são declaradas as variáveis globais que poderão ser utilizadas em 

qualquer parte do programa, estas representam cada LED de cada semáforo. Os dois 

semáforos possuem as mesmas cores, logo no fim de cada cor existe um número para 

distinguir de que semáforo é a mesma. A todas as variáveis são atribuídas um número da porta 

a que um LED está ligado, facilitando a alteração do programa. 

Depois, no setup do programa, são declarados todos os LEDs como output (saída de corrente 

elétrica) através da função pinMode(). 

A seguir, no loop do programa, encontra-se todo o ciclo de funcionamento dos semáforos, 

iniciando-se o semáforo 1 a vermelho e o semáforo 2 a verde, passando para o semáforo 1 a 

vermelho e o semáforo 2 a amarelo, passando para o semáforo 1 a verde e o semáforo 2 a 

amarelo e assim sucessivamente.  

No ciclo dos semáforos, é utilizada a função digitalWrite() para ligar e desligar os LEDs dos 

semáforos e é também utilizada a função delay() entre os vários segmentos do semáforo para 

que o Arduino faça uma pausa entre os mesmos. A função delay() possui diferentes valores 

dependendo dos segmentos, por exemplo, quando um dos semáforos estiver a amarelo, a 

função delay() possui um valor de 2500 milissegundos, enquanto nos outros segmentos a 

função delay() possui um valor de 5000 milissegundos. 
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Figura 87 - Código do Programa 7 

Figura 88 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 7 

Programa 7  
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Descrição do Programa 7 

 

O Programa 7 não usa nenhum componente eletrónico, apenas usa o computador e o Arduino, 

com o objetivo de enviar informações do Arduino para o computador. 

Este programa inicia-se por começar a comunicação entre o computador e o Arduino, através 

da função Serial.begin(). Após esta instrução existe uma outra, para que o Arduino envie a 

mensagem “Olá!!!! Eu sou o Arduino e estou a enviar informação”, através da função 

Serial.print(). 

De seguida, são declaradas três variáveis, uma chamada “valorx” do tipo inteiro e duas 

chamadas “valory” e “soma” do tipo decimal. Na declaração das mesmas são atribuídos os 

valores, à variável “valorx” o valor 1, à variável “valory” o valor 1,45 e à variável “soma” a 

soma das variáveis “valorx” e “valory”. Após a declaração segue-se a instrução 

“Serial.print(soma)” para que o Arduino envie para o computador o valor da variável “soma”, 

através da função Serial.print(). 

Seguidamente é declarada uma variável do tipo char nomeada de “valorc” com o valor “A”, 

após a declaração o valor da variável “valorc” irá ser enviado do Arduino através da função 

Serial.print(). 

Após as instruções anteriores, é declarada uma outra variável do tipo string, chamada de 

“valorn” com o valor “Arduino”. Esta tal como as variáveis anteriores é enviada do Arduino, 

através da função Serial.print(). 

No fim do setup do programa, são declaradas três variáveis do tipo booleano, chamadas de 

“valorb”, “valore” e “valorbooleano”. A variável “valorbooleano” vai receber o valor booleano 

da junção entre as variáveis “valorb” e “valora”, o valor obtido vai ser enviado do Arduino 

através da função Serial.print(). 

No programa existem as linhas com a instrução Serial.println(), para que o Arduino faça um 

parágrafo entre as instruções. 
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Programa 8 
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Figura 90 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 8 

Figura 89 - Código do Programa 8 
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Figura 91 - 
Display de sete 

segmentos 

Descrição do Programa 8 

 

O Programa 8 contém um display de sete segmentos e um botão. Este programa tem o 

objetivo de quando o botão for pressionado, o display de sete segmentos passa para o 

próximo número, estando este num intervalo entre 0 e 9. 

No início do programa, são declaradas as portas a que os LEDs do display estão 

ligados (cada porta possui uma letra, conforme a imagem à direita) e a porta a 

que o botão está ligado, através da função #define. São também declaradas as 

variáveis para controlo do botão, “botaoAtu” (controla o estado atual do botão) 

e “botaoAnt” (verifica se o botão não está a ser pressionado continuamente). A 

variável que irá ser utilizada para mostrar qual o número do display, também é 

declarada como “numero”. 

O setup do programa, é iniciado por declarar a porta do Arduino a que o botão como input e 

de seguida todos os LEDs dos segmentos do display, usando a função pinMode(). 

No loop do programa, é inicialmente atribuído à variável “botaoAtu” a leitura do botão, ou 

seja, se o botão está pressionado ou não. De seguida existe uma estrutura if cuja condição é 

que se o botão estiver pressionado a variável “numero” irá ser igual a ela mesma mais um, se 

esta for maior que o valor 9, irá passar a ter o valor 0. Após esta estrutura de condição a 

variável “botaoAnt” passa a ter o valor da variável “botaoAtu”, para que o programa quando 

for novamente repetido funcione de forma correta. 

A seguir, o programa passa por uma estrutura case. Nesta estrutura, primeiramente é utilizada 

a função switch() com a variável “numero”, para que esta que seja verificada. De seguida existe 

uma série de cases, que dentro de cada um destes, possuem instruções para que o display de 

sete segmentos mostre um número, por exemplo, no case 0, contém todas as instruções para 

ligarem os LEDs a, b, c, d, e, f e para desligarem os LEDs g e ponto decimal, através da função 

digitalWrite(). No fim de todos estes cases, existe uma função chamada default, cujo objetivo, 

é que caso a variável “numero” não possua nenhum dos valores dos cases, o Arduino vai 

executar o que estiver dentro do default, que neste caso é todos os LEDs do display de 

segmentos desligados, menos o ponto decimal. 

No final de cada case e no default, existe a função break para que o Arduino acabe de verificar 

o número e passe ao próximo loop.  
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Figura 92 - Código do Programa 9 

Programa 9 

  

 

 

 

 

 

 

  
Figura 93 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 9 
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Descrição do Programa 9 

 

O Programa 9 contém um buzzer e um potenciómetro, cujo objetivo é de variar a frequência 

do buzzer de acordo com a rotação do potenciómetro. 

O Programa 9 utiliza a função map(), para converter o valor lido do potenciómetro, cujo 

intervalo de valores está entre 0 e 1023, para um valor do intervalo da frequência do buzzer 

que está entre 100 até 5000 Hz. 

No inicio do programa são declaradas duas variáveis, “buzzer” e “potenciómetro”, para 

guardarem o numero das portas do Arduino a que o buzzer e o potenciómetro estão ligados. 

No setup do programa é feita apenas a declaração da porta do Arduino a que o buzzer está 

ligado, através da função digitalWrite(). 

O loop do programa começa com a declaração de uma variável, nomeada de “leitura”, cuja irá 

ser atribuída o valor da leitura do potenciómetro, através da função analogRead(). 

Seguidamente é declarada uma outra variável chamada “frequência”, que irá ter o valor da 

conversão do valor anteriormente lido da variável “leitura”, cujo intervalo de valores é de 0 até 

1023 para um valor no intervalo da frequência do buzzer, cujos valores estão entre 100 e 5000 

Hz. É também declarada uma variável chamada “duracao” que irá receber o valor em 

milissegundos da duração de cada beep, que é 250 milissegundos. 

Finalmente existe a instrução “tone(buzzer, frequencia, duracao)”, para ligar o buzzer com a 

frequência escolhida pelo potenciómetro e com uma duração de pelo menos 250 

milissegundos. É também utilizada a instrução “delay(100)”, para que o programa não seja 

executado tão rapidamente.  
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Aplicações desenvolvidas 

Programa 1 
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Figura 94 - Código do Programa 1 

Figura 95 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 1 
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Descrição do Programa 1 

 

O Programa 1, contém 8 LEDs, um botão e um buzzer para formar três semáforos, dois para 

veículos e um para peões. O semáforo para peões, possui um sinal sonoro para avisar que o 

semáforo está verde. 

O objetivo deste programa, é que quando o botão for pressionado, o Arduino irá mudar os 

estados dos semáforos. 

No código do programa, o semáforo 1 é o semáforo de veículos à esquerda, o semáforo 2 é o 

semáforo de veículos à direita e o semáforo 3 é o semáforo de peões posicionado em baixo. 

No início do programa são declaradas todas as variáveis globais necessárias para os 3 

semáforos, como “pino_led_verde_semaforo1”, “pino_led_amarelo_semaforo2” e 

“pino_led_vermelho_semaforo3”, é também declarado a porta que o botão está ligado no 

Arduino, através da variável “pino_botao”, bem como o seu estado através das variáveis 

“estado_botao” e “estado_anterior_botao”, o estado em que o semáforo está com a variável 

“estado_semaforo” e a porta do buzzer, através da variável “buzzer”. 

No setup do programa, são declaradas todas as portas dos LEDs dos semáforos, a porta do 

buzzer como output, ou seja, saída de corrente elétrica, e a porta do botão como input, através 

da função pinMode(). Nesta parte do programa existe ainda uma instrução para atribuir um 

valor a variável “estado_anterior_botao” o estado do botão ao iniciar o programa, através da 

função digitalRead(). Esta variável foi criada, para que se o botão estiver pressionado muito 

tempo, o Arduino perceber que é apenas um toque e não vários.  

O loop do programa é iniciado por atribuir à variável “estado_botao” se o botão está 

pressionado ou não, através da função digitalRead(). De seguida existe a seguinte condição: “if 

((estado_botao == HIGH) && (estado_anterior_botao == LOW))”, que significa, se o botão 

estiver pressionado, a variável “estado_semaforo” passa a ser igual a ela mesma mais 1, caso a 

variável “estado_semaforo” for maior que 7, passa a ter o valor de 1. A variável 

“estado_anterior_botao” passa a ser igual à variável “estado_botao”, para que o programa 

quando for repetido funcione corretamente. 

A variável “estado_semaforo” é muito importante, porque dita que LEDs dos semáforos é que 

estão ligados. 

Seguidamente no programa vêm os estados dos semáforos, que são verificados com uma 

estrutura if, ou seja, se a variável “estado_semaforo” for igual a x, o programa vai interpretar 

todas as instruções que estiverem dentro desse “estado_semaforo = x”, como por exemplo, se 

“estado_semaforo” for igual a 7, todos os LEDs vão estar desligados, menos o LED verde do 

semáforo 3 e também o buzzer vai ser ligado através da função tone(). 

No fim do programa, o buzzer é desligado, com a função noTone().  
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Figura 96 - Código do Programa 2 

Figura 97 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 2 

Programa 2 
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Descrição do Programa 2 

 

O Programa 2 contém apenas um botão, com o objetivo de no 1º segmento quando o botão 

for pressionado avança para o próximo ciclo, no 2º segmento quando o botão for pressionado 

o Arduino espera 400 milissegundos e de seguida continua e no 3º segmento quando o botão 

for pressionado o Arduino espera 400 milissegundos e vai para o 2º segmento. 

Primeiramente, é declarada uma variável constante, com a função #define, chamada de 

“pinBotao”, que irá ter o número da porta do Arduino a que o botão está ligado, que neste 

caso é a porta 2.    

De seguida no setup do programa, é declarada a porta do botão, através da variável 

“pinBotao” e da função pinMode() como input, ou seja, para que o Arduino receba informação. 

A seguir, a instrução Serial.begin(9600) serve para começar a comunicação entre o Arduino e o 

computador. Esta instrução é muito importante, porque sem ela o Arduino não iria enviar 

nada para o computador. 

O loop do programa, começa por declarar uma variável local necessária para o 3º segmento, 

nomeada de “n3”. De seguida vêm os segmentos: 

 O 1º segmento, nomeado por “numeros”, tem o objetivo que o Arduino envie 50 

números, estando eles entre 0 e 9, ou seja, quando o programa chegar ao número 9, 

vai reiniciar a contagem e vai começar do 0. Quando o respetivo segmento estiver a 

ser executado, caso o botão seja pressionado o programa irá acabar com o segmento e 

irá passar ao próximo segmento, através da função break. Este segmento é executado 

através de um ciclo for. 

 O 2º segmento, nomeado de “letrasMaiusculas”, tem como objetivo que o Arduino 

envie o abecedário em letras maiúsculas, quando chegar á ultima letra do abecedário, 

o programa reinicia o abecedário até que o segmento possua 50 caracteres. Quando 

este segmento estiver a ser executado, caso o botão seja pressionado o programa vai 

esperar 400 milissegundos, através da função delay() e depois vai continuar, através da 

função continue, a partir da letra do abecedário onde parou até que o botão seja 

novamente pressionado. Quando este segmento chegar aos 50 caracteres, o programa 

irá mudar de linha, com a função Serial.println() e passar ao próximo segmento. Este 

segmento é executado através de um ciclo while. 

 O 3º segmento, chamado de “letrasminusculas”, tem o objetivo de sortear letras 

minúsculas, através da função random(), quando a letra sorteada for “q” o segmento 

acaba e passa para á próxima instrução. Neste segmento quando o botão for 

pressionado o programa vai esperar 400 milissegundos através da função delay(), 

mudar de linha através da função Serial.println() e enviar o programa para o 2º 

segmento através da função goto. Este segmento é executado através de um ciclo 

while. 
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Figura 98 - Código do Programa 3 

Figura 99 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 3 

Programa 3 
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Descrição do Programa 3 

 

O Programa 3 contém 2 LEDs e um botão, com o objetivo de o LED verde ficar ligado durante 

todo o programa e quando o botão for pressionado, o LED vermelho começa/para de piscar. 

Este programa usa a função millis, que retorna o número de milissegundos desde que o 

Arduino começou até ao momento que é utilizado, este possui uma variável auxiliar que é 

declarada como unsigned long, que neste programa é a variável “delay1”. 

Este programa usa também a função delay(), que dita o tempo que o Arduino tem que esperar 

até passar á próxima instrução. 

No início do programa são declaradas três variáveis constantes com os seus valores, através da 

função #define, que são: “pino_LED_vermelho” com o valor 8 (número da porta do Arduino a 

que o LED vermelho está ligado), “pino_LED_verde” com o valor 10 (número da porta do 

Arduino a que o LED verde está ligado) e “pino_botao” com o valor 2 (número da porta do 

Arduino a que o botão está ligado). No início do programa são ainda declaradas três variáveis 

do tipo booleano referentes ao botão, que são: “estadoBotao” (controla o estado atual do 

botão), “estadoAntBotao” (verifica se o botão não está a ser pressionado continuamente) e 

“estadoPisca” (controla o estado de piscar do LED vermelho) e é também declarada a variável 

auxiliar da função millis, chamada “delay1”.  

No setup do programa, são declaradas as portas a que os LEDs estão ligados como output e a 

porta do botão como input, através da função pinMode(). O LED verde, como vai estar ligado 

durante todo o programa, vai já ser ligado, através da função digitalWrite().  

O loop do programa, começa por ler o estado do botão, através da variável “estadoBotao” e da 

função digitalRead(). A seguir encontra-se uma estrutura if, cuja condição é que se o botão 

estiver pressionado, caso o LED vermelho esteja a piscar, vai parar, caso o contrário, vai 

começar a piscar. A seguir variável “estadoAntBotao” passa a ser igual á variável 

“estadoBotao”, para que o programa quando for novamente repetido funcione corretamente. 

Após as instruções anteriores, existe uma outra estrutura if, que se a variável “estadoPisca” 

possuir o valor verdadeiro vai começar a piscar o LED vermelho. O piscar do LED irá acontecer 

num intervalo de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Este segundo irá ser repartido em 

metade, o que significa, que 500 milissegundos o LED vermelho irá estar ligado e nos outros 

500 milissegundos o LED irá estar desligado. Nesta parte é onde entra a função millis, que em 

conjunto com a variável “delay1”, que irão dar a diferença entre o tempo que o programa foi 

executado e o valor da variável “delay1”. Dentro de esta estrutura de condição, que verifica o 

“estadoPisca”, estão outras três estruturas if, cujos objetivos são basicamente, a primeira 

estrutura if faz com que, os segundos 500 milissegundos do intervalo, o LED vermelho esteja 

ligado, a segunda estrutura if faz o mesmo só que faz com que o LED vermelho esteja 

desligado nos primeiros 500 milissegundos e a terceira estrutura if faz com que caso já tenha 

passado 1 segundo, a variável “delay1” passa a ter o valor da função millis, para que o 

programa quando for novamente repetido, funcione da mesma forma. 
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A seguir existe a instrução unsigned long, para caso a variável “estadoPisca”, possua o valor de 

falso, o LED vermelho irá permanecer desligado.  

No fim do loop é ainda colocada a função delay(), para que o Arduino espere 10 milissegundos 

antes de passar a repetir o programa.  
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Figura 101 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 4 

Programa 4 

    

Figura 100 - Código do Programa 4 
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Descrição do Programa 4 

 

O Programa 4 é semelhante ao Programa 3, contém 2 LEDs e um botão, cujo objetivo é quando 

o botão for pressionado, começa a piscar o LED vermelho, ou caso já esteja, se o botão for 

pressionado quando o LED vermelho estiver ligado, continuará apenas ligado até o botão ser 

novamente pressionado, se o botão for pressionado quando o LED vermelho estiver desligado, 

continuará desligado até que o botão seja novamente pressionado. O ciclo para o LED 

vermelho piscar e para ler o botão são feitos através de funções. 

O Programa 11, começa inicialmente por declarar as variáveis constantes que vão receber o 

número das portas a que os LEDs e o botão estão ligados, através da função #define. Estas 

variáveis são “pino_LED_vermelho”, “pino_LED_verde” e “pino_botao”. No início do programa 

são também declaradas duas variáveis booleanas, “estadoAtual” (para controlar o botão) e 

“pisca” (para controlar quando o LED vermelho pisca).  

As funções são declaradas antes do setup, que são a função ler_botao e piscaLED. 

O setup do programa, começa por declarar as portas dos LEDs como output e do botão como 

input, através da função pinMode(). É também ligado o LED verde, para que esteja ligado 

durante todo o programa, através da função digitalWrite() com o estado high. 

De seguida, o loop do programa, é iniciado por uma estrutura if, que através da função 

“ler_botao”, se o botão estiver pressionado, a variável “pisca” irá a passar a ter o valor do 

contrário de si mesma, ou seja, caso o LED esteja a piscar vai parar, caso não esteja o LED vai 

começar a piscar. Seguidamente existe uma outra estrutura if, que se a variável “pisca” 

assumir o valor verdadeiro, irá ser executada a função “piscaLED” do LED vermelho.  

Após o programa ter terminado, são mostradas as funções.  

A primeira função, “piscaLED”, possui um argumento do tipo inteiro. Esta tem como objetivo 

ler o botão, através da função digitalRead(), depois através de uma estrutura if, se o botão 

estiver pressionado, a variável “leds_ligados”, que foi declarada na função como booleana, 

passar a ter o valor verdadeiro. No fim da função, é retornado o valor da variável 

“leds_ligados”. A variável “estadoAntBotao”, na função é um array, para a função funcionar 

em qualquer uma das portas do Arduino. Esta função é inteiramente independente do 

programa.  

A segunda função, possui dois argumentos do tipo inteiro. Esta função tem como propósito 

ligar e desligar o LED da variável “porta_LED”, através da função millis e a sua variável auxiliar 

“delay1”. Nesta função, o intervalo de tempo de o LED piscar é dado pela variável 

“tempopisca”, ou seja, na primeira metade de “tempopisca” o LED irá estar ligado, na segunda 

metade, o LED irá estar desligado. No final da função existe uma estrutura if, cuja condição é 

que se a diferença entre a função millis e a variável “delay1” for maior ou igual que o valor da 

variável “tempopisca”, então a variável “delay1” passa a ter o valor da função millis. 
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Figura 102 - Código do Programa 5 

Figura 103 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 5 

Programa 5 
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Descrição do Programa 5 

 

O Programa 5 contém 9 LEDs e um LDR (Light Dependent Resistor), com o objetivo de quanto 

menor for a luminosidade recebida pelo LDR menos LEDs irão se ligar e vice-versa. 

Neste programa, irá ser usada uma porta analógica para receber o valor do LDR. As portas 

analógicas, ao contrário das portas digitais, podem variar a resistência de um componente 

eletrónico, como por exemplo, a luminosidade de um LED. 

No início do programa, é declarado o array que contém 9 posições, para guardar as 9 portas 

digitais do Arduino a que os LEDs estão ligados e é também declarada uma variável auxiliar 

para o ciclo for e para a estrutura if no loop do programa, nomeada de “i”. De seguida são 

declaradas todas as variáveis para o funcionamento dos LEDs com o LDR, que são: “valorLDR” 

(irá guardar o valor que o LDR vai enviar para o Arduino), “máximo” (que irá guardar o valor 

máximo que o LDR pode enviar), “mínimo” (guarda o valor mínimo que o LDR pode enviar) e 

“luminosidade” (variável que dita quantos LEDs vão ser ligados). 

No setup do programa, são declaradas todas as portas dos LEDs através de um ciclo for e do 

array como output, ou seja, saída de corrente elétrica. É também declarada a porta analógican 

(A0) que irá receber o valor do LDR. 

O loop do programa é iniciado por atribuir á variável “valorLDR” o valor que irá ser lido pela 

porta analógica A0, através da função analogRead(). De seguida a variável “luminosidade” irá 

ser igualada á conta: “((valorLDR – minimo) / (maximo - minimo)) * 10”, para converter o valor 

do LDR num intervalo entre 0 e 10. A próxima instrução iguala novamente a variável 

“luminosidade” à conta: “(luminosidade - 10) * -1”, para inverter a luminosidade, porque no 

LDR, quanto maior luminosidade for recebida, menor será a tensão que o Arduino irá receber, 

ou seja, neste momento o valor 10 está a significar a menor luminosidade possível e o 0 está a 

significar a maior luminosidade possível. 

Logo depois, vem um ciclo for, que irá ligar os LEDs conforme a variável “luminosidade”, e por 

isso, existe uma estrutura if dentro do ciclo, com a condição, se a variável “i” possuir um valor 

menor que a variável “luminosidade”, o LED do array que estará nessa posição, vai ser ligado, 

caso o contrário vai ser desligado. 

No fim do loop, é utilizada a função delay() com o valor de 500 milissegundos, para que a 

execução do programa não fique muito rápida. 
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Programa 6 
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Figura 105 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 6 

Figura 104 - Código do Programa 6 
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Descrição do Programa 6 

 

O Programa 6, contém um display de sete segmentos e um botão. O objetivo deste programa, 

é que quando o botão for pressionado, o Arduino irá sortear um número aleatório entre 0 e 9. 

No início do programa são declaradas as variáveis constantes, cujos valores são 

referentes às portas a que os vários LEDs do display estão ligados, cada LED 

possui uma letra, como mostra a imagem á direita e é também declarada a 

variável “pino_botao” que irá conter o número da porta a que o botão está 

ligado, através da função #define. Após as declarações anteriores, são declaras 

as variáveis para o controlo do botão, “botaoAtu” (controla o estado atual do 

botão) e “botaoAnt” (verifica se o botão está a ser pressionado 

continuamente), assim como a variável “numero” que irá ditar o número que o 

display irá mostrar. 

No setup do programa são declaradas todas as portas a que os LEDs do display estão ligados e 

a porta do botão. A seguir vem a instrução “randomSeed(analogRead(A0))”, para fazer com 

que o programa escolha uma diferente lista de sorteio, senão a ordem de sorteio dos números 

iria ser sempre a mesma. Usa-se a porta A0, porque uma porta analógica sem nada ligado não 

possui um valor fixo, logo pode escolher uma lista para a função random(). 

O loop do programa começa por ler a posição do botão através da variável “botaoAtu” e da 

função digitalRead(). Seguidamente encontra-se uma estrutura if, cuja condição é se o botão 

for pressionado, não estando a ser pressionado continuamente, a variável numero irá ter um 

valor sorteado entre 0 e 9, utilizando a função random(). Após a estrutura if acabar, a variável 

“botaoAnt” passa a ter o valor da variável “botaoAtu”, para que quando o programa for 

repetido, funcione corretamente.  

A seguir o programa passa por uma estrutura case, cuja utiliza a função switch() com a variável 

“numero”, para que esta seja verificada. Após a identificação da variável numero com a função 

switch(), o programa irá verificar uma serie de cases, que caso algum destes cases seja 

verdadeiro, o programa vai executar tudo o que está no seu interior, por exemplo, caso a 

variável numero seja 2, os LEDs do display a, b, d, e, g vão estar ligados e os outros irão estar 

desligados, através da função digitalWrite() com os estados high ou low.   

No fim dos cases, caso o programa não tenha encontrado nenhum case verdadeiro, ou seja, 

caso o valor da variável “numero” não possua o valor de nenhum dos casos, o programa vai 

executar o que estiver entre esta função chamada de default, que neste caso irá desligar todos 

os LEDs menos o do ponto decimal. 

No final de cada case e no default existe a função break, para o programa acabar com a 

verificação, esperar 10 milissegundos, através da função delay() e passar ao próximo loop. 

  

Figura 106 - 
Display de sete 

segmentos 
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Figura 108 - Componentes e funcionamento do Programa 7 

Figura 107 - Código do Programa 7 

Programa 7 
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Descrição do Programa 7 

  

O Programa 7 é semelhante ao Programa 6, contém um display de sete segmentos e um 

botão, cujo o objetivo é o mesmo, ou seja, quando o botão for pressionado o display vai 

mostrar o próximo número, num intervalo entre 0 e 9, por exemplo, caso esteja no número 2 

passa para o número 3. 

No início do programa é declarada a variável “pino_botao” que irá conter o 

número da porta do Arduino a que o botão está ligado. De seguida é declarado 

um array com 8 posições, chamado de “array_portas”, cujo irá conter em cada 

uma das suas posições o número de uma porta a que um LED do display de 

segmentos está ligado pela ordem a, b, c, d, e, f, g e ponto decimal, conforme a 

imagem à direita.  

Seguidamente é declarado um array bidimensional com 11 posições e dentro de cada uma 

dessas posições irá ter 8 posições, chamado de “displayConfig”. Este array bidimensional serve 

para substituir todos as estruturas cases que se tinha no Programa 6, cada uma das 11 

posições representa um número, contendo zeros e uns para ditar os LEDs que estão ligados, 

com o número 1 e os que estão desligados, com o número 0. 

São também declaradas as variáveis auxiliares do botão, “botaoAtu” (controla o estado atual 

do botão) e “botaoAnt” (verifica se o botão está a ser pressionado continuamente), a variável 

“numero” que dita o número que irá ser mostrado no display e a variável auxiliar para o ciclo 

for e arrays, nomeada de “i”.  

No setup do programa, é declarada a porta do botão como input (entrada de corrente elétrica) 

e todas as portas a que os LEDs do display de segmentos estão ligados como output (saída de 

corrente elétrica), através da função pinMode(). 

O loop do programa começa com a leitura da posição do botão, através da variável “botaoAtu” 

e da função digitalRead(). Segue-se uma estrutura if, cuja condição é que se o botão estiver a 

ser pressionado e o mesmo não esteja a ser pressionado continuamente, a variável “numero” 

passa a ter o valor de ela mesma mais um, se o valor de esta for superior a 9, a variável passa a 

ter o valor de 0. Após o final desta estrutura existe a instrução “botaoAnt=botaoAtu”, para que 

o programa quando for novamente repetido funcione corretamente. 

Depois das instruções anteriores, realiza-se um ciclo for, para ligar e desligar os LEDs do display 

de sete segmentos, conforme o botão. O interior deste ciclo é constituído por apenas uma 

instrução, que é, “digitalWrite(array_portas[i], displayConfig[numero][i])”, com o objetivo de 

“array_portas[i]” conter o número da porta a que um LED do display está ligado e 

“displayConfig[numero][i]” conter o número da configuração do digito para cada LED, daí o 

ciclo ser executado sete vezes. A leitura de cada LED, é feita através dos números 1 e 0, 

significando 1 o estado high e 0 o estado low. 

  

Figura 109 - 
Display de sete 

segmentos 
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Figura 111 - Componentes eletrónicos e funcionamento do 
Programa 8 

Figura 110 - Código do Programa 8 

Programa 8 
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Figura 112 - Menu mostrado do monitor de 
comunicação entre o computador e o Arduino 

Descrição do Programa 8 

 

O Programa 8 contém 5 LEDs, cujo objetivo é que através do monitor de comunicação entre o 

computador e o Arduino, se for introduzido o caracter “y” o Arduino liga/desliga o LED 

amarelo, se for introduzido caracter “g” o Arduino liga/desliga o LED verde, se for introduzido 

o caracter “b” o Arduino liga/desliga o LED azul, se for introduzido o caracter “r” o Arduino 

liga/desliga o LED vermelho, se for introduzido o caracter “w” o Arduino liga/desliga o LED 

branco e se for introduzido o caracter “o”, o Arduino desliga todos os LEDs.  

O programa começa por declarar as variáveis para guardar o número das portas a que os LEDs 

estão ligados. Depois são declaradas todas as variáveis para guardar os estados dos LEDs, ou 

seja, para quando for introduzido um caracter referente a um LED, se o mesmo estiver ligado 

irá se desligar e vice-versa. 

No setup do programa, é começada a comunicação 

entre o computador e o Arduino, através da função 

Serial.begin() e é feita a declaração de todas as 

portas do Arduino a que os LEDs estão ligados, 

através da função pinMode(), como output, ou seja, 

como saída de corrente elétrica. No setup são 

também realizadas as instruções para o menu que irá 

ser mostrada no monitor de comunicação entre o 

computador e o Arduino, através da função 

Serial.println(). 

O loop do programa é iniciado por declarar a variável “tecla”, que irá guardar o caracter que 

for introduzido, de seguida é atribuído o caracter inserido à mesma, através da função 

Serial.read(). Seguidamente são realizadas uma serie de estruturas if…unsigned long if, para 

verificar qual é o caracter que foi introduzido. A primeira estrutura if, é referente ao LED 

amarelo, caso este esteja ligado irá ser desligado e vice-versa através da função digitalWrite(), 

de seguida é igualado à variável “estadoledamarelo” o valor da variável “!estadoledamarelo”, 

para que o programa funcione corretamente quando voltar a ser repetido. Nas seguintes 

estruturas, o programa irá fazer o mesmo que fez com o LED amarelo, modificando as variáveis 

que contém a porta a que o LED está ligado e também a variável para verificar o estado de 

cada LED. 

No fim do programa é utilizada a função delay para que o programa não seja executado muito 

rapidamente. 
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Figura 113 - Código do Programa 9 

Figura 114 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 9 

Programa 9 
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Figura 115 - Jogo Super Mario 
World 

Descrição do Programa 9 

 

O Programa 9 contém apenas um buzzer, cujo objetivo é que o 

buzzer emita a música do icónico jogo Super Mario World, através 

de beeps. 

No início do programa está declarada a variável “buzzer”, que irá 

conter a porta a que o buzzer está ligado. De seguida é declarado 

um array que irá conter em cada uma das suas posições a frequência de cada beep, nomeado 

de “melodia[]”, um array chamado de “duracaodasnotas[]”, que irá guardar em cada um das 

suas posições a duração de cada beep e também um array chamado de 

“pausadepoisdasnotas[]”, que irá conter em cada uma das suas posições a pausa entre cada 

beep. 

No setup do programa são realizadas as instruções para que a música seja emitida, através de 

um ciclo for. O ciclo for irá percorrer as 156 notas, através da variável “nota”, começando por 

declarar a variável “duracaodanota” que irá conter o valor que está na posição do valor da 

variável nota, no array “duracaodasnotas[]”. De seguida, através da função tone(), o buzzer irá 

emitir a nota que está no array “melodia[nota]”, com a duração que foi atribuída à variável 

“duracaodanota” anteriormente. Seguidamente através da função delay() com o valor do array 

“pausadepoisdasnotas[nota]”, irá haver uma pausa entre os beeps. 

Após o ciclo for terminar, o buzzer irá ser desligado através da função noTone().   
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Programa 10 
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Figura 117 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 10 

Figura 116 - Código do Programa 10 
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Descrição do Programa 10  

 

O Programa 10 contém 4 botões, 4 LEDs e um buzzer, cujo o objetivo é criar um jogo similar ao 

clássico jogo chamado “Jogo da Memoria”. 

O Programa 10 utiliza funções para uma melhor compreensão e organização do mesmo. 

Inicialmente são declaradas as variáveis que vão guardar as notas para cada som dos LEDs, 

nomeadas de “NOTE_D4”, “NOTE_G4”, “NOTE_A4” e “NOTE_ A5”, através da função #define. 

Depois é declarado um array chamado de “tons[]”, que irá conter em cada uma das suas 

posições as notas musicais para serem sorteadas, o array “sequencia[]” que irá guardar cada 

sequência até 100 valores, o array “portasLeds[]”, que irá conter em cada uma das suas 

posições o numero de cada porta do Arduino a que os LEDs estão ligados e o array 

“portasBotoes[]” que irá conter em cada uma das suas posições o número das portas do 

Arduino a que os botões estão ligados.  

É também declarada a variável chamada “ronda_atual”, que irá indicar em que ronda é que o 

jogo se encontra, a variável “passo_atual_na_sequencia”, que indica o passo atual da 

sequência que está a ser reproduzida, a variável “buzzer”, que irá conter o numero da porta do 

Arduino a que o buzzer está ligado, a variável “botao_pressionado” que indica se e qual dos 

botões foi pressionado durante o programa e a variável “gameover”, que irá indicar se o jogo 

acabou. 

No setup do programa são declaradas as portas do Arduino a que os LEDs e os botões estão 

ligados. Estas declarações são feitas através de um ciclo for e pelos respetivos arrays. É 

declarada também a porta do Arduino a que o buzzer está ligado. Todas as declarações 

anteriores são feitas através da função pinMode(). Após as instruções anteriores segue-se a 

instrução “randomSeed(analogRead(0))”, para fazer com que o programa escolha uma 

diferente lista de sorteio, senão a ordem de sorteio iria ser sempre a mesma. Usa-se a porta 

analógica 0, porque uma porta analógica sem nada ligado não possui um valor fixo, logo pode 

escolher uma lista para a função random(). 

O loop do programa inicia-se por uma estrutura if, cuja condição é se a variável “gameover” for 

verdadeira, ou seja, se o jogador perdeu, as variáveis vão ser reiniciadas, para que o programa 

execute corretamente um novo jogo. Dentro da mesma estrutura, o array “sequencia[]” e as 

variáveis “ronda_atual”, “passo_atual_na_sequencia”, “gameover” são reiniciadas. 

Seguidamente é realizado uma outra estrutura if, cuja condição é que se a variável 

“ronda_atual” possuir o valor 0, ou seja, se o jogo for iniciado, o buzzer vai emitir um som de 

inicio para alertar o jogador que a primeira ronda vai começar. No interior desta estrutura é 

chamada função “reproduzir_som_de_inicio”. 

De seguida são solicitadas as funções “proximaRonda”, para que o programa inicie a próxima 

ronda, “reproduzirSequencia”, para reproduzir a sequência atual e aguardarJogador para o 

programa aguardar até que os botões sejam pressionados pelo jogador.  
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No fim do loop é realizada a instrução “delay(1000)”, para que o programa aguarda 1 segundo 

entre cada jogada. 

Após o código do programa principal, seguem-se as funções, que são as seguintes: 

 proximaRonda() 

A função proximaRonda, tem como objetivo sortear um novo item, através da função 

random() e adiciona-lo na sequência, com a instrução “sequencia[ronda_atual++] = 

numero_sorteado”. 

 reproduzirSequencia() 

A função reproduzirSequencia, tem como finalidade reproduzir a sequência para ser 

memorizada pelo jogador. A reprodução da sequência é feita através de um ciclo for e das 

funções digitalWrite(), tone() e noTone(). 

 aguardarJogador() 

O propósito da função aguardarJogador é aguardar até que o jogador inicie a sua jogada. No 

interior desta é realizado um ciclo for, cujo dentro do mesmo são chamadas as funções 

“aguardarJogada()” e “verificarJogada()”, se o valor da variável “gameover”, recebida da 

função “verificarJogada()”, for verdadeira, então o jogo reinicia, caso o contrário, o jogo 

continua, passando a variável “passo_atual_na_sequencia” a ter o valor dela mesma mais um. 

Após o final deste ciclo for, a variável “passo_atual_na_sequencia” é igualdada a 0. 

 aguardarJogada() 

A função aguardarJogada, é semelhante à função “aguardarJogador()”, só com a diferença que 

o objetivo da função aguardarJogada é aguardar e guardar a jogada do jogador, feito através 

de um ciclo while, que no seu interior está um ciclo for, cujo contém uma estrutura if, que a 

condição é, se algum dos botões for pressionado, o programa irá guardar o numero desse 

botão para na função “verificarJogada()” serem verificados.  

 verificarJogada() 

A função verificarJogada, é uma das mais importantes funções neste programa, porque irá 

verificar se a sequência introduzida pelo jogador está correta. Esta função é iniciada por uma 

estrutura if, cuja condição, é se a sequência feita pelo programa, for diferente da sequência 

introduzida pelo jogador, irá se fazer uma série de instruções para ligar/desligar os LEDs, 

através da função digitalWrite() e para ligar/desligar o buzzer através das função tone() e 

noTone(). No final a variável “gameover” passa a ter o valor verdadeiro, ou seja, o jogador 

perdeu. 

 reproduzir_som_de_inicio()  

A função reproduzir_som_de_inicio, tem um propósito muito simples, que é reproduzir, 

através do buzzer, o som inicial do programa. No interior desta função existem instruções para 

ligar e desligar os LEDs, através da função digitalWrite() e para ligar e desligar o buzzer, através 

das funções tone() e noTone(). 
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Figura 119 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 11 

Figura 118 - Código do Programa 11 

 

Programa 11 
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Descrição do Programa 11 

 

O Programa 11, contém um potenciómetro e um LED, com o objetivo de que a luminosidade 

do LED varie conforme a rotação do potenciómetro. 

Neste programa é utilizada a função map(), para converter o valor lido do potenciómetro, cujo 

intervalo de valores está entre 0 e 1023 para um valor do intervalo de luminosidade do LED, 

cujo está entre 0 e 255, para que seja possível variar a luminosidade do LED conforme o valor 

do potenciómetro.  

O programa é iniciado por declarar duas variáveis, “porta_potenciometro” e “porta_led”, cujas 

vão guardar o numero das portas do Arduino a que o potenciómetro e o LED estão ligados. É 

também declarada a variável “valPot” para guardar o valor da leitura do potenciómetro. 

No setup do programa é apenas declarada a porta do LED, como output, ou seja, saída de 

corrente elétrica. 

O loop do programa é iniciado por atribuir à variável “valPot” o valor lido do potenciómetro, 

através da função analogRead(). Seguidamente o valor atribuído à variável “valPot”, é 

convertido do intervalo 0 até 1023 para um valor do intervalo 0 até 255, através da função 

map(), para que o programa funcione corretamente. 

Por fim o programa aumenta ou diminui a luminosidade do LED, conforme o valor do 

potenciómetro, através da função analogWrite(). 
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Figura 121 - Componentes eletrónicos e funcionamento do Programa 12 

Figura 120 - Código do Programa 12 

Programa 12 
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Figura 122 - LED RGB 

Descrição do Programa 12 

 

O Programa 12 contém um LED RGB, sendo o objetivo deste programa, fazer com que o LED 

emita misturas de cores. 

Este programa começa por declarar 3 variáveis, que vão guardar o numero das portas a que as 

três cores principais (vermelho, azul e verde) do LED RGB estão ligadas, através das variáveis 

“porta_ledAzul”, “porta_ledVerde” e “porta_ledVermelho”. 

As variáveis são declaradas como const, porque são variáveis constantes, ou seja, vão possuir 

sempre o mesmo valor. 

No setup do programa são feitas as declarações das portas do Arduino a que as cores do LED 

RGB estão ligadas, através das respetivas variáveis e da função pinMode(). 

No loop do programa são realizadas as instruções para ligar/desligar cada cor do LED RGB 

individualmente. Primeiramente são realizadas as instruções para ligar/desligar a cor azul, a 

cor verde e a cor vermelha. Seguidamente são realizadas as instruções para misturar as cores 

do LED RGB, isto é, para que se obtenha cores diferentes. Estas cores são: a cor branca, azul 

ciano, amarela e magenta. 
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Figura 123 - Projeto da Formação em Contexto de Trabalho 

Projeto de FCT 

O projeto de FCT, será um braço robótico cujo possuirá dois modos de controlo, um de 

controlo manual e outro de controlo automático. Este inicialmente encontra-se no modo de 

controlo manual. 

Todo o controlo do robô irá ser feito através de uma breadboard, com joysticks, botões e 

potenciómetros, cuja posição dos componentes elétricos está semelhante a um comando de 

uma consola de jogos. 

O braço robótico é constituído por seis servo motores, estes são controlados pelos dois 

joysticks e potenciómetros que estão colocados na breadboard.  

O controlo do “corpo” do braço robótico, ou seja, o controlo da base, da altura e dos ângulos 

do braço e da garra são feitos através dos joysticks. O joystick posicionado à esquerda, o seu 

eixo horizontal controla a rotação da base e o seu eixo vertical a altura do braço, este se for 

pressionado, “congela” o robô. O joystick posicionado à direita, o seu eixo horizontal controla 

o ângulo do braço robótico e o seu eixo vertical controla o ângulo da garra, este caso o robô 

esteja “congelado”, “descongela” o mesmo.  

Todo o controlo da garra, é feito através dos potenciómetros, que tal como os joysticks, estão 

instalados na breadboard. O potenciómetro do lado esquerdo controla a direção da garra e o 

potenciómetro do lado direito controla o abrir/fechar da garra. 

Na breadboard, existem dois botões para o escolher o modo que pretende, ou seja, modo 

automático ou modo manual. O botão branco do lado esquerdo ativa o modo manual do braço 

robótico e o botão vermelho do lado direito ativa o modo automático do mesmo. 

Quando o robô estiver no modo manual, o utilizador possui controlo total sobre o mesmo, 

sendo este controlado com os joysticks e com os potenciómetros da breadboard. Quando o 

robô estiver no modo automático, o utilizador deixa de possuir o controlo e este segue as 

instruções do programa, para que agarre um objeto, que neste caso é uma caixa de um shield 

LCD e põe a mesma no sentido contrário, fazendo estes movimentos até que o botão de 

controlo manual seja pressionado. 
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Figura 124 - Arduino Braccio 

Figura 126 - Logo Tinkerkit 

Figura 125 - Objetos na 
extremidade do Arduino Braccio 

Arduino Braccio 

O Arduino Braccio é um robô que oferece uma grande capacidade de adaptação a projetos, 

devido ao seu incrível design.  

O Arduino Braccio foi projetado para a versatilidade, pode suportar vários objetos na sua 

extremidade do braço, como uma câmara, um smartphone ou telemóvel ou até um painel 

solar, para que o braço siga o sol. 

Este braço robótico é fornecido como um kit, nomeado de 

Tinkerkit Arduino Braccio e requer montagem antes do uso, mas não necessita de qualquer 

painel ou ferros de soldar. 

Traz ainda uma fonte de alimentação externa de 5000 mA, para a alimentação do Arduino 

Braccio.  
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Braccio Shield 

Entre o conteúdo da embalagem do Arduino Braccio, é 

incluído um shield, chamado Braccio Shield, cujo permite 

ligar os servo motores diretamente na placa do Arduino.  

Este possui 6 conectores para os 6 servo motores do braço 

(M1, M2, M3, M4, M5, M6), 6 entradas analógicas (I0, I1, I2, 

I3, I4, I5), um conector TWI e todas as outras conexões do 

Arduino UNO, como portas digitais, 5V, GND, etc.  

Os conectores MOTORS, estão ligados ás portas PWM do Arduino. A estes conectores estão 

ligados os 6 motores, cujos estão identificados com números. Cada um destes conectores, 

possui um fusível de proteção: 

 Do motor 1(M1) até ao motor 4(M4) são limitados a 1.1A; 

 O motor 5(M5) e o motor 6(M6) são limitados a 750mA; 

Os conectores INPUTS, são entradas analógicas, cujas estão rotuladas entre I0 e I5. 

O conector TWI, permite que o Arduino comunique com dispositivos que suportam o 

protocolo TWI (Two Wire Interface), através da biblioteca Wire do software Arduino IDE. O 

GND e 5V são providenciados pelo conector. 

O conector Serial permite que o Arduino comunique com outros dispositivos que suportam 

comunicação serial. Tal como conector TWI, o GND e 5V são providenciados pelo conector.  

Os conectores anteriormente referidos estão ligados aos seguintes pinos no shield: 

Nome do Conector Pino do Shield 

M1 11 

M2 10 

M3 9 

M4 6 

M5 5 

M6 3 

I0 A0 

I1 A1 

I2 A2 

I3 A3 

I4 A4 

I5 A5 

TWI SDA, SCL  

SERIAL RX0, TX0 

 

Figura 127 - Braccio Shield 
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Figura 130 - Demonstração dos servo 
motores no Arduino Braccio 

O Braccio shield é compatível com as seguintes versões do Arduino: UNO, UNO SMD, UNO 

WiFi, VENCIMENTO, MEGA 2560, ETHERNET, LEONARDO, LEONARDO ETHERNET, M0, M0 PRO, 

YUN e TIAN. 

Servo motores 

O Arduino Braccio possui um total de 6 servo motores, sendo dois SR 311 e 

quatro SR 431. 

Os dois motores SR 311, possui uma rotação de 180 graus de 27g, a sua 

engrenagem é em metal e rolamento duplo. Estes dois motores estão a ser 

usados, na rotação da garra e no abrir/fechar da mesma. 

Os quatro motores SR 431, possuem uma rotação de 180 graus de 62g e a 

sua engrenagem são em metal. Estes servos são usados na base e no braço 

do Arduino Braccio, devido a terem uma potência bastante elevada, para 

elevarem um objeto.  

 

  
Figura 129 - Servo 

motor SR 431 

Figura 128 - Servo 
motor SR 311 
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Figura 131 - Arduino Braccio 

 Especificações técnicas do Arduino Braccio  

As especificações do Arduino Braccio montado são:  

Especificação Valor da especificação 

Peso 792g 

Distância máxima de funcionamento 80 cm 

Altura máxima 52 cm 

Largura da base 14 cm 

Largura da garra 90 mm  

Comprimento do cabo  40 cm 

Capacidade de carga Peso máximo a 32 cm de distância de 
funcionamento: 150g 
Peso máximo na configuração mínima do 
Arduino Braccio: 400g 
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Figura 132 - Componentes incluídos 
na embalagem do Tinkerkit Arduino 

Braccio 

Figura 133 - Passo 1 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 134 - Passo 2 da montagem do 
Arduino Braccio 

Montagem do Arduino Braccio  

O Arduino Braccio foi projetado para ser bastante intuitivo na montagem do mesmo. Na 

embalagem do mesmo vem incluído: 

 11 peças de plástico 

 65 parafusos de diferentes tamanhos  

 16 anilhas 

 7 porcas 

 2 molas 

 2 servo motores SR 311 e 4 servo motores SR 431 

 1 shield Tinkerkit Braccio Shield 

 Uma fonte de alimentação externa de 5A 

 Uma chave de parafusos  

 Uma chave de porcas 

 Um cabo de proteção em espiral 

 Peças suplentes: Parafusos e 4 peças de plástico 

Passos para a montagem do Arduino Braccio  

 

Os passos para a montagem do Arduino Braccio são: 

1º. Primeiramente, o utilizador deverá, com a peça de plástico mostrada abaixo nas 

imagens, instalar o motor 2, com quatro parafusos de três milímetros e com a chave de 

parafusos incluída na embalagem. 

  

2º. De seguida, o utilizador deverá inserir uma das molas na peça de plástico que irá 

compor o braço, com um parafuso de dois milímetros, como mostra as imagens 

abaixo. 
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Figura 135 - Passo 3 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 136 - Passo 4 da montagem do Arduino Braccio 

3º. Depois, o utilizador deverá unir a peça que foi montada no passo 1 com a que foi 

montada no passo 2, inserindo a ponta da mola, do passo 2, no orifício da peça de 

plástico do passo 1, como as imagens abaixo mostram. 
  

 

 

 

 

 

4º. O utilizador deverá seguidamente com quatro parafusos de três milímetros, fixar as 

duas peças construídas, utilizando a chave de parafusos, incluída na embalagem. As 

imagens abaixo mostram como o utilizador deverá proceder a fixação.  
 

 

 

 

 

 

 

5º. Numa das outras peças que irão constituir o braço do Arduino Braccio, o utilizador 

deverá instalar o motor 3, com três parafusos de três milímetros e na mesma peça 

fixar a outra mola, com um parafuso de dois milímetros. O utilizador neste passo deve 

utilizar a chave de parafusos incluída na embalagem e aparafusar os parafusos como as 

imagens mostradas inferiormente.  
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Figura 137 - Passo 5 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 138 - Passo 6 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 139 - Passo 7 da montagem do Arduino Braccio 

 

 

 
 

6º. Neste passo, o utilizador deverá unir a peça montada nos passos 1, 2, 3 e 4 com a peça 

montada no passo 5, através de quatro parafusos de três milímetros e da chave de 

parafusos incluída na embalagem, como mostra as imagens abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º. De seguida o utilizador deverá unir à peça montada no passo anterior uma outra peça 

incluída na embalagem para formar a peça que ligará o braço à base, e tal como no 

passo 3, o utilizador deverá encaixar a ponta da mola no orifício da peça, para formar 

uma peça, como mostra as imagens abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 
8º. Após o passo anterior, o 

utilizador deverá fixar o 
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Figura 140 - Passo 8 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 141 - Passo 9 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 142 - Passo 10 da montagem do Arduino Braccio 

motor 1 à peça da base, utilizando quatro parafusos de três milímetros e a chave de 

parafusos, incluída na embalagem. As imagens abaixo, mostram como este passo 

deverá ser procedido.  

 

 

 
 

9º. Depois, o utilizador, usando quatro parafusos de três milímetros e a chave de 

parafusos, deverá aparafusar a base montada no passo anterior à peça montada no 

passo 7, através de quatro parafusos de três milímetros e da chave de parafusos 

incluída na embalagem, como mostram as imagens abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º. De seguida o utilizador deverá fixar á base uma outra peça de plástico, através de 

quatro parafusos de três milímetros para que o Arduino Braccio consiga girar. Esta 

fixação é mostrada nas imagens abaixo. 
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Figura 143 - Passo 11 da montagem 
do Arduino Braccio 

11º. Neste passo o utilizador terá que instalar o motor 4 numa outra peça que constitui o 

braço do Arduino Braccio, através de três parafusos de três milímetros e da chave de 

parafusos que vem incluída na embalagem, como mostram as imagens inferiormente. 
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Figura 144 - Passo 12 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 145 - Passo 13 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 146 - Passo 14 da 
montagem do Arduino 

Braccio 

Figura 147 - Passo 14 da 
montagem do Arduino 

Braccio 

12º. Seguidamente, o utilizador deve juntar a peça que foi construída no passo anterior à 

peça que construída no passo 10, com quatro parafusos de três milímetros e com a 

chave de parafusos que foi incluída na embalagem. As imagens seguintes mostram 

como o utilizador irá proceder à junção das peças. 
  

 

 

 

 

 

13º. Logo depois, o utilizador deverá unir a peça montada no passo anterior a uma outra 

peça que irá constituir o braço do Arduino Braccio, através de uma anilha, um parafuso 

de dois milímetros e quatro parafusos de três milímetros. A união deverá ser feita 

como as imagens mostradas abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

14º. A seguir, o utilizador irá montar a peça que irá fazer a ligação entre o braço e a garra, e 

também instalar o motor que irá rodar a mesma. Esta montagem é feita através de 

quatro parafusos e da chave de parafusos, como mostra as imagens abaixo. 
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Figura 148 - Passo 15 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 149 - Passo 16 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 150 - Passo 17 da 
montagem do Arduino 

Braccio 

15º. Depois, o utilizador, deverá unir a peça montada no passo anterior à peça construída 

no passo 13, através de uma anilha, um parafuso de dois milímetros e de quatro 

parafusos de três milímetros, como mostram as imagens abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

16º. Após os passos anteriores, o utilizador irá começar a construir a garra, começando por 

inserir uma peça de controlo de um servo motor, na peça de plástico que irá ser a 

“base” da garra, como mostra as seguintes figuras. 
  

 

 

 

 

 

 

17º. Depois o utilizador vai fixar o motor 6 na peça anterior montada, para controlar o 

abrir/fechar da garra. Neste passo o utilizador precisa de quatro parafusos de três 

milímetros e da chave de parafusos que está incluída na embalagem. A fixação do 

motor 6, deverá ser igual ás imagens abaixo. 
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Figura 151 - Passo 18 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 152 - Passo 19 da montagem do Arduino Braccio 

 

 

Figura 153 - Passo 20 
da montagem do 
Arduino Braccio 

18º. De seguida, o utilizador irá inserir uma peça de controlo de um servo motor e uma 

espécie de “engrenagem” de plástico, que irá servir abrir/fechar o outro lado da garra. 

Neste passo é utilizado um parafuso de 6 milímetros, para fixar a peça de controlo do 

servo motor e a “engrenagem”, com a chaves de parafusos incluída na embalagem, 

como mostra as imagens seguintes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19º. Logo depois, o utilizador, irá inserir o “braço” na “base” da garra, utilizando 3 

parafusos de 20 milímetros, 6 anilhas, 3 porcas com a respetiva chave, a chave de 

parafusos incluída na embalagem e 2 peças de plástico para as uniões. Este passo 

deverá ser feito como mostram as imagens mostradas inferiormente. 
 

 

 

 

 

 

 

20º. Seguidamente o utilizador deverá inserir o outro “braço” na “base” da garra, utilizando 

4 parafusos de 20 milímetros, 8 anilhas, 4 porcas com a sua respetiva chave e a chave 

de parafusos incluída na embalagem, como é mostrado nas imagens abaixo. 
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Figura 155 - Passo 21 da montagem do Arduino Braccio 

 

 

 

 

21º. Por fim, o 

utilizador, deverá unir a garra montada, nos passos anteriores ao braço, utilizando 

apenas um parafuso de seis milímetros, como mostram as imagens mostradas 

inferiormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22º. Após os passos anteriores, o Arduino Braccio está contruído, apenas falta organizar os 

cabos dos servo motores. Devido à versatilidade do Arduino Braccio, este possui uma 

espécie de “tubos” para passar os cabos. O utilizador deverá passar os cabos por esses 

“tubos”, como mostra a imagem 

abaixo. 

 
 

 

 

 

 

Figura 154 - Passo 20 
da montagem do 
Arduino Braccio 
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Figura 156 - Passo 22 da montagem do Arduino 
Braccio 

Figura 157 - Passo 23 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 158 - Passo 24 da montagem do Arduino Braccio 

 

 

 

 

 

 

23º. A seguir o utilizador deve passar os cabos que vêm dos servo motores, pelo cabo de 

proteção em espiral que vem incluído na embalagem, como mostra a imagem abaixo. 

 

 

 

 

24º. Finalmente, o utilizador deve ligar o Shield Tinkerkit Braccio ao Arduino e ligar todos 

os servo motores ao mesmo. Cada conector dos servo motores possui um numero que 

liga a uma das portas do shield, chamadas de MOTORS (M1, M2, M3, M4, M5, M6), 

então o utilizador basta ligar, cada conector do servo motor à respetiva porta, como as 

imagens abaixo mostram. 
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Figura 160 - Passo 25 da montagem do Arduino Braccio 

Figura 159 - Passo 25 da montagem do Arduino Braccio 

25º. Finalmente o Arduino Braccio está pronto a ser usado. O utilizador pode agora inseri-

lo no seu projeto. 
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Figura 162 - Passo 2 da instalação da biblioteca do 
Arduino Braccio 

Figura 163 - Passo 3 da instalação da 
biblioteca do Arduino Braccio 

Biblioteca do Arduino Braccio 

O Arduino Braccio utiliza a biblioteca nomeada de Braccio, para programar o mesmo. Esta 

biblioteca adiciona novas funções ao software Arduino IDE, como a função 

Braccio.ServoMovement(), para mover os servos do braço, Braccio.begin(), para que o Arduino 

compreenda que os servo motores do Arduino Braccio vão se movimentar.  

Para instalar esta biblioteca, o programador deve seguir os seguintes passos: 

1º. Primeiramente aceder ao site https://github.com/arduino-org/arduino-library-

braccio/releases e selecionar a versão mais recente da biblioteca no formato zip, como 

mostra a imagem abaixo. 

 

Figura 161 - Passo 1 da instalação da biblioteca do Arduino Braccio 

2º. Após o ficheiro ser transferido, o utilizador deverá abrir o software Arduino IDE e de 

seguida ir ao menu Rascunho > Incluir Biblioteca > Adicionar Biblioteca .ZIP e 

selecionar nas Transferências o ficheiro zipado, que foi transferido. As seguintes 

imagens mostram o processo deste passo. 

 

 

 

 

 

3º. Por fim, irá aparecer a mensagem “Biblioteca adicionada às suas bibliotecas. Confira 

no menu «Incluir biblioteca»”, o que indica que a biblioteca foi instalada com sucesso. 
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Figura 164 - Demonstração dos servo motores no programa do projeto de FCT 

Programa do Projeto de FCT 

O braço robótico construído na Formação em Contexto de Trabalho foi programado no 

software Arduino IDE, para possuir dois modos de controlo, um modo manual e um modo 

automático. 

O programa contém as bibliotecas Braccio e Servo, para controlar os servo motores do Arduino 

Braccio. Inicialmente, quando o robô é iniciado, este faz uns movimentos para proteger e 

calibrar os servos e depois um conjunto de movimentos para acenar ao utilizador. 

O programa contém dois modos para controlar o braço robótico, que são: 

 Modo Manual 

 No modo Manual, o utilizador pode movimentar todos os servo motores 

correspondentes à base, altura, ângulo do braço e o ângulo da garra através 

dos joysticks e a direção e o abrir/fechar a garra, através dos dois 

potenciómetros instalados na breadboard. Quando o robô se encontra no 

modo manual, o mesmo possui a função de “congelar/descongelar”, utilizando 

o botão do joystick do lado esquerdo para “congelar” e o botão do joystick do 

lado direito para “descongelar”.  

 No momento em que o robô estiver congelado, o utilizador poderá 

movimentar os servo motores da direção e abrir/fechar da garra, através dos 

potenciómetros instalados na breadboard, cujo objetivo é melhorar a 

experiência do utilizador.  

 Modo Automático 

 Quando o robô ou braço robótico estiver no modo automático, o utilizador 

perde todo o controlo do mesmo, este segue as instruções do programa, para 

movimentar a caixa de um shield LCD e por a mesma no sentido oposto. Este 

irá repetir os movimentos referidos até que o botão de controlo manual seja 

pressionado. 

O Arduino Braccio é constituído por 6 partes distintas, que no programa são nomeadas de 

Base, Braço 1, Braço2, Braço 3, Braço 4 e Garra. A figura abaixo mostra as partes referidas no 

Arduino Braccio. 

 

  
Garra 

Braço 3 

Braço 1 

Braço 4 

Braço 2 

Base 
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Figura 165 - Código do Inicio do Programa do Projeto de FCT 

Inicio do Programa - Inserção de bibliotecas, definição e declaração 

de variáveis e servo motores 
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Descrição do Inicio do Programa do Projeto de FCT 

 

No inicio do programa são definidas e declaradas todas as variáveis necessárias no programa 

bem como a inserção das bibliotecas e servo motores que fazem parte do braço robótico. 

Inicialmente, são incluídas as bibliotecas Braccio e Servo, através da função #include. As 

bibliotecas Braccio e Servo são responsáveis por oferecer um acesso fácil e rápido ao Arduino 

Braccio e também por fornecer informações para que os servo motores se movimentem. A 

biblioteca Braccio possui uma característica especial que é executar uns movimentos iniciais 

para proteger os servo motores e as junções de eventuais danos. 

Depois são definidas, com a função #define, as variáveis “potBase_M1”, “potBraco1_M2”, 

“potBraco2_M3”, “potBraco3_M4”, “potBraco4_M5” e “potGarra_M6” com os valores das 

respetivas portas analógicas do Arduino. Estas variáveis possuem o número do motor a que 

estão atribuídas, ou seja, M1 corresponde ao motor 1 e assim sucessivamente. 

De seguida, são definidas as variáveis “botaoCongela”, “botaoDescongela”, 

“botaoControloManual” e “botaoControloAutomatico” com os valores dos números das portas 

digitais do Arduino a que estão ligados. 

Logo a seguir é feita a inserção no programa dos servo motores que controlam o Arduino 

Braccio, através da função Servo. Esta inserção é feita com os nomes “base”, “shoulder”, 

“elbow”, “wrist_rot”, “wrist_ver” e “gripper”, que estão atribuídos a cada servo motor do 

Arduino Braccio, por exemplo, o servo motor “gripper” está atribuído ao servo motor 6 que 

controla o abrir/fechar da garra. 

Após as instruções de definição e inserção anteriores, são declaradas as variáveis que vão 

converter os ângulos lidos pelos potenciómetros (0 até 1024) nos ângulos dos servo motores 

(0 até 180), que são: “valorPotBase_M1”, “valorAngBase_M1”, “valorPotBraco1_M2”, 

“valorAngBraco1_M2”, “valorPotBraco2_M3”, “valorAngBraco2_M3“, valorPotBraco3_M4”, 

“valorAngBraco3_M4”, “valorPotBraco4_M5”, “valorAngBraco4_M5”, “valorPotGarra_M6” e 

“valorAngGarra_M6”. 

Seguidamente são declaradas as variáveis que vão controlar os vários botões, começando por 

declarar as variáveis para o controlo dos botões que vão congelar e descongelar o braço 

robótico, que são: “estadoBotaoC”, “estadoBotaoD”, “estadoAntBotaoC”, “estadoAntBotaoD” 

e “congelado”. São também declaradas as variáveis que controlam qual o modo que o 

utilizador quer usar no braço robótico. As variáveis que controlam o modo manual são 

“estadoBotaoControloManual”, “estadoBotaoAntControloManual”, “manual” e “lermanual”. 

As variáveis que vão controlar o modo automático são “estadoBotaoControloAutomatico” e 

“estadoBotaoAntControloAutomatico”. Todas estas variáveis são declaradas como do tipo 

booleano. 

Por fim é ainda declarada uma variável do tipo inteiro, nomeada de “i”, que irá ser uma 

variável auxiliar no ciclo for do loop do programa. 
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Figura 166 - Código do setup do programa do Projeto de FCT 

Setup do Programa 
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Descrição do setup do Programa do Projeto de FCT 

 

O setup de um programa, é apenas realizado uma vez no inicio do programa, neste são feitas 

as declarações das portas do Arduino como input ou output, iniciar variáveis, declarar 

variáveis, começar a comunicação serial, etc. 

O setup do programa do projeto de FCT, é iniciado por declarar as portas a que os botões estão 

ligados como input ou input_pullup, através da função pinMode(). O botão de congelar e o 

botão de descongelar dos joysticks, são declarados como input_pullup, o que quer dizer, que o 

Arduino vai receber informação por essa porta e que irá utilizar o seu resistor interno, o que 

significa que não há necessidade de utilizar um resistor externo. Os botões que controlam o 

modo do braço robótico, ou seja, manual ou automático, são declarados como input, isto é, os 

botões possuem um resistor externo e que, tal como os botões de congelar e descongelar o 

Arduino irá receber informação por estas portas. 

De seguida é realizada a instrução Braccio.begin(), para iniciar todos os servo motores que 

constituem o Arduino Braccio e para realizar os movimentos iniciais, para proteger os servo 

motores e as junções de eventuais danos. 

Logo depois, são realizadas uma serie de instruções para movimentar os servo motores, para 

que o braço robótico, faça uma espécie de acenar ao utilizador, utilizando a função 

Braccio.ServoMovement(), proveniente da biblioteca Braccio. 

Finalmente, é executada a instrução Serial.begin(), para começar a comunicação serial, para 

que no loop do programa sejam imprimidos no ecrã os ângulos dos de cada servo motor. 
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Loop do Programa 
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Figura 167 - Código do loop do programa do Projeto de FCT 
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Descrição do loop do Programa do Projeto de FCT 

 

O loop do programa contém todas as instruções que o Arduino irá repetir até que o mesmo 

não receba energia. 

O loop do programa do Projeto de FCT é iniciado pelas verificações dos botões de controlo 

manual e automático. 

 A verificação do botão de controlo manual é iniciada por atribuir à variável 

“estadoBotaoControloManual” a leitura da posição do botão, através da função digitalRead() e 

da variável que possui o numero da porta digital do Arduino a que o botão está ligado, 

nomeada de “botaoControloManual”. De seguida é feita uma estrutura if, cuja condição é se a 

variável que recebeu a leitura da posição do botão (“estadoBotaoControloManual”) for 

verdadeira (botão pressionado) e se a variável que verifica se o botão está a ser pressionado 

continuamente (“estadoBotaoAntControloManual”) for falsa, então o programa executa 

instruções que estão no interior desta estrutura if. Essas instruções verificam o estado da 

variável “manual” e mudam o estado da mesma consoante o estado em que se encontra, por 

exemplo, se o botão de controlo manual estiver pressionado, se a variável “manual” possuir o 

valor falso, a mesma continua com o valor falso e a variável automático passa a ter o valor 

verdadeiro. No fim da verificação do botão de controlo manual, a variável 

“estadoBotaoAntControloManual”, passa a ter o valor da variável 

“estadoBotaoControloManual”, cujo objetivo é quando o programa for repetido, funcione 

corretamente. 

Seguidamente é feita a verificação do botão de controlo automático, cuja é semelhante à 

verificação do botão de controlo manual, com a alteração das variáveis. Tal com a verificação 

do botão de controlo manual, é feita a leitura do botão, com as variáveis 

“estadoBotaoControloAutomatico” e “botaoControloAutomatico”. De seguida é executada 

uma estrutura if, cuja condição é a mesma que a verificação do botão de controlo manual, com 

a diferença das variáveis que constituem esta condição são as variáveis 

“estadoBotaoControloAutomatico” e “estadoBotaoAntControloAutomatico”. O interior desta 

estrutura if, é também semelhante ao interior da estrutura if da verificação do botão de 

controlo manual, cuja modificação é que em vez de verificar a variável “manual”, é verificada a 

variável “automatico”. Após as instruções anteriores, no fim da estrutura if, existe igualmente 

uma instrução que atribui à variável “estadoBotaoAntControloAutomatico” o valor da variável 

“estadoBotaoControloAutomatico”, cujo o objetivo é igual ao da verificação do botão de 

controlo manual. 

A seguir á verificação dos botões, para os diferentes modos do braço robótico, são executadas 

as instruções para cada um dos modos. 

Primeiramente, existe uma estrutura if, cuja condição é, se a variável “manual” for verdadeira, 

ou seja, se o utilizador escolher o modo manual, o programa irá executar tudo o que está no 

seu interior. O interior desta estrutura é iniciado por verificar se a variável “congelado” é 

verdadeira ou falsa, se a mesma for falsa, são executadas um conjunto de instruções para ler, 
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converter e imprimir no monitor de comunicação serial os valores dos ângulos dos 

potenciómetros e dos ângulos convertidos.  

A leitura dos potenciómetros que constituem os joysticks e dos potenciómetros físicos 

instalados na breadboard, é realizada através da função analogRead() com a variável que 

guarda a porta analógica do Arduino a que o potenciómetro e da variável que vai guardar o 

valor lido pelo potenciómetro. 

A conversão dos valor lidos do potenciómetro, entre 0 e 1024, para um ângulo de um servo 

motor, entre 0 e 180 graus, é realizada através da função map(), com a variável que possui o 

valor lido do potenciómetros e de uma variável que irá guardar o valor convertido.  

A impressão dos ângulos do monitor de comunicação serial, é realizada através da função 

Serial.println(), com a variável que guarda o valor convertido. 

No final da estrutura if é feita a execução dos movimentos dos servo motores, através da 

função Braccio.ServoMovement(), com o delay que se pretende que o braço robótico faça os 

movimentos e com os diferentes ângulos para cada um dos motores. A sintaxe da função 

Braccio.ServoMovement() é a seguinte: “Braccio.ServoMovement(delay, M1, M2, M3, M4, M5, 

M6)”.  

Após a estrutura if anterior, são realizadas dois conjuntos de instruções para ler, converter e 

imprimir os ângulos, da direção (M5) e do abrir/fechar (M6) da garra. A leitura, conversão e 

impressão são executadas da mesma forma ás da estrutura if anterior, apenas com a exceção 

que a conversão do valor lido do potenciómetro para o servo motor da garra, em vez do valor 

ser convertido para um intervalo entre 0 e 180, é convertido para um intervalo entre 15 e 165, 

porque o abrir/fechar da garra está adaptada à caixa do shield LCD. 

Seguidamente são feitas as verificações dos botões que vão congelar e descongelar o braço 

robótico. A leitura dos botões é feita com a função digitalRead(), com a variável que guarda a 

porta digital do Arduino a que o botão está ligado (“botaoCongela” e “botaoDescongela”) e 

uma variável que vai guardar a leitura do mesmo. De seguida existe em cada uma das 

verificações uma estrutura if, cuja condição é se a variável que guardou anteriormente o 

estado do botão for diferente da variável que guarda o estado anterior do botão, a variável 

“congelado” passa a ser verdadeira, na verificação do botão que irá congelar e passa a ser falsa 

no botão que irá descongelar o braço robótico. No final de cada estrutura if existe a instrução 

“estadoAntBotaoC = estadoBotaoC” ou “estadoAntBotaoD = estadoBotaoD”, para quando o 

programa for novamente executado, funcione corretamente. 

Depois existe uma estrutura if, cuja condição é, se a variável “automatico” for verdadeira, ou 

seja, se o utilizador escolher o modo automático, o programa irá executar tudo o que estiver 

no interior deste ciclo. Inicialmente é feito um ciclo for, que apenas corre uma vez, para que a 

função break possa ser usada. No interior do mesmo existem todo o conjunto de instruções, 

para o robô agarrar a caixa do shield LCD, colocar na direção oposta, agarrar novamente na 

caixa e por a mesma na posição inicial. Para a movimentação dos servo motores, é utilizada a 

função Braccio.ServoMovement(), com a sintaxe, anteriormente referida. Entre cada 

movimento existe uma leitura do botão de controlo manual, com a função digitalRead() e uma 
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estrutura if, para verificar se o botão de controlo manual é pressionado. Se o botão manual for 

pressionado enquanto o modo automático está a ser executado, a variável “manual” passa a 

ser verdadeira e é utilizada a função break, para acabar o programa, voltar ao inicio do loop e 

passar para o modo manual do braço robótico. 
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Figura 169 - Ficheiros de um projeto na 
vista de projetos Android 

Figura 168 - Logo do Android Studio 

Android Studio 

O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento 

integrado criado para o desenvolvimento de 

aplicações Android, baseado em IntelliJ IDEA 

(software para desenvolver aplicações Android).  

Este oferece inúmeros recursos para aumentar a 

produtividade na criação de aplicações Android, 

como: 

 Ferramentas e estruturas de testes; 

 Ferramentas de verificação de código “suspeito” parra detetar problemas de 

desempenho, usabilidade, compatibilidade com versões, etc; 

 Compatibilidade com as linguagens C++ e NDK( Native Development Kit); 

 Compatibilidade embutida com o Google Cloud Platform, facilitando assim a 

integração do Google Cloud Messaging e do App Engine; 

 Modelos de códigos e integração com GitHub para ajudar a criar recursos das 

aplicações e a importar exemplos de código; 

 Instant Run para aplicar alterações a aplicações em execução sem precisar compilar 

um novo APK; 

 Sistema de compilação flexível baseado no Gradle; 

 Um Emulator rápido e com inúmeros recursos. 

 Um ambiente unido para que se possa desenvolver para qualquer tipo de dispositivos 

Android. 

Estrutura de um projeto 

Um projeto no Android Studio é dividido por vários 

módulos, sejam eles com ficheiros de código-fonte ou com 

recursos. Os tipos de módulos de um projeto são: 

 Módulos da aplicação Android 

 Módulos de bibliotecas  

 Módulos do Google App Engine 

O Android Studio mostra os seus ficheiros dos projetos na 

vista de projetos Android, mostrada na figura 2, com o 

objetivo de possibilitar o acesso rápido a todos os ficheiros 

do projeto. 

Todos os ficheiros que se referem à compilação do projeto, 

estão visíveis no módulo Gradle Scripts e nas seguintes pastas: 

 Manifests – possui o ficheiro AndroidManifest.xml; 

 Java – possui todos os ficheiros do tipo java; 
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Figura 170 - Visualização de ficheiros específicos 
no Android Studio 

Figura 171 - Interface do Android Studio 

 Res – possui todos os ficheiros que não são código, mas sim layouts XML, strings, 

imagens, etc; 

O Android Studio fornece ainda a possibilidade de 

personalizar a visualização dos ficheiros de um 

projeto, para que o desenvolvedor se concentre 

em aspetos específicos para o desenvolvimento da 

aplicação. Por exemplo, selecionar a visualização 

Problems no projeto, irá exibir os ficheiros que 

contêm erros de codificação e sintaxe. 

 

Interface do Android Studio 

A interface do Android Studio é composta por varias áreas lógicas, que se dividem conforme a 

seguinte figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – A barra de ferramentas permite que sejam executas várias ações, incluindo ferramentas do 

Android e executar aplicações. 

2 – A barra de navegação tem como objetivo facilitar a navegação pelo projeto e também na 

abertura de ficheiros para edição. 

3 – A janela do editor é o espaço onde irá ser criado e modificado o código. O editor pode 

mudar, dependendo do tipo do ficheiro atual, ou seja, quando estiver a ser visualizado um 

ficheiro de layout, o editor abre o editor de layout. 

4 – A barra da janela de ferramentas fica do lado esquerdo da interface e contém botões que 

permitem expandir ou recolher a janela de cada ferramenta. 
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Figura 172 - Tabela com os atalhos para abrir janelas de ferramentas no Android Studio 

5 – A janela de ferramentas dá acesso a tarefas mais especificas, como gerir projetos, procura, 

etc. 

6 – A barra de status mostra o status do projeto e do próprio Integrated Development 

Enviroment. Esta também mostra advertências e mensagens.  

 

Janelas de ferramentas 

O Android Studio exibe automaticamente as janelas de ferramentas relevantes, de acordo com 

o trabalho que está a ser feito. Também é possível usar atalhos do teclado para abrir as janelas 

de ferramentas, como mostra a seguinte tabela: 

Caso seja pretendido ocultar todas as barras de ferramentas e guias do editor, é necessário ir a 

View > Enter Distraction Free Mode. Para sair do mesmo é necessário ir até View > Exit 

Distraction Free Mode. 

Também pode ser usado o Speed Search para pesquisar e filtrar dentro da maioria das janelas 

de ferramentas. Caso este seja pretendido, deve-se selecionar a janela de ferramentas e inserir 

a consulta de pesquisa. 

 

Preenchimento automático de código 

Uma das muitas funcionalidades do Android Studio, é o preenchimento automático de código. 

Existem três tipos de preenchimento automático de código, que são: 

Tipo Descrição Windows 
e Linux 

Mac 

Preenchimento 
básico 

Mostra sugestões básicas de variáveis, tipo, métodos, 
expressões e outros. Caso esta seja solicitada duas vezes 
seguidas, serão vistos mais resultados, incluindo membros 
privados e membros estáticos. 

Control + 
Space 

Control + 
Space 

Preenchimento 
inteligente 

Mostra opções relevantes para o contexto em questão. A 
conclusão inteligente conhece os tipos e os fluxos de dados 
esperados. Caso esta seja solicitada duas vezes seguidas, serão 
vistos mais resultados, incluindo cadeias. 

Control + 
Shift + 
Space 

Control + 
Shift + 
Space 

Preenchimento de 
declaração 

Preenche a declaração atual pelo desenvolvedor, adicionando 
parênteses, chaves, formatação e outros elementos que 
eventualmente estejam a faltar.  

Control + 
Shift + 
Enter 

Shift + 
Command 
+ Enter 
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Figura 173 - Código com formatação 

 

Ilustração 6 - 
Navegação 

Ilustração 7 - 
Formatação 

*Também é possível executar correções rápidas através do comando Alt+Enter. O Android Studio possui ainda um 

procurador de código que ajuda a encontrar exemplos de códigos Android de alta qualidade oferecidos pela Google. 

Navegação  

A navegação no Android Studio é bastante intuitiva, devido a toda a sua 

elaboração ter sido pensada para ser user friendly. Eis algumas situações na 

navegação do Android Studio: 

 Pode se alternar entre os ficheiros que foram vistos recentemente com a ação Recent 

Files, através do comando Control+E (em Windows e Linux) ou Command+E (em Mac); 

 Ver a estrutura do ficheiro atual através da ação File Structure, utilizando o comando 

Control+F12 (em Windows e Linux) ou Command+F12 (em Mac). Esta ação permite 

navegar rapidamente para qualquer parte do ficheiro atual; 

 Usar a ação Navigate to Class para navegar até uma classe específica, utilizando o 

comando Control+N (em Windows e Linux) ou Command+O (em Mac); 

 Procurar um ficheiro ou pasta com a ação Navigate to File, através do comando 

Control+Shift+N (em Windows e Linux) ou Command+Shift+O (em Mac); 

 Navegar até um método ou campo pelo nome, com a ação Navigate to Symbol, com o 

comando Control+Shift+Alt+N (em Windows e Linux) ou Command+Shift+Alt+O (em 

Mac); 

 Encontrar todos os fragmentos de código que referenciam uma classe, um método, 

um campo, um parâmetro, através do comando Alt+F7; 

 

Estilo e Formatação 

Durante o desenvolvimento de uma aplicação, o Android Studio aplica 

automaticamente formatações e estilos, cujos estão especificados nas 

configurações de estilo do código. Estas configurações incluem tabulações, 

espaços, quebras de linha, chaves e linhas em branco.  

Caso seja pretendido personalizar as configurações de estilo do código é necessário seguir o 

seguinte caminho:  

 Settings > Editor > Code Style, em Windows; 

 Android Studio > Preferences > Editor > Code Style, em MAC; 

Embora o Android Studio aplique automaticamente a formatação durante a edição, também é 

possível chamar explicitamente a ação Reformat Code, através do comando Control+Alt+L (em 

Windows e Linux) ou Opt+Command+L (em Mac). 
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Figura 174 - Menu VCS do Android Studio 

 

Version Control System (VCS)  

O Android Studio é compatível com VCS’s, incluindo Git, GitHub, Mercurial, CVS, Subversion e 

Google Cloud Source Repositories. 

Caso seja pretendido usar as VCS’s, é necessário usar as opções do menu VCS do Android 

Studio para ativar a compatibilidade de VCS com o sistema desejado, criar um repositório, 

importar os novos ficheiros para o controlo do VCS e executar as seguintes operações: 

 No menu VCS do Android Studio, pressionar a opção Enable Version Control 

Integration; 

 No menu suspenso, selecionar o VCS, de acordo com o sistema selecionado; 

É também possível usar a opção File > Settings > Version Control para definir e modificar as 

configurações do VCS. 
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Figura 175 - Logo Gradle 

Sistema de Compilação Gradle 

O Android Studio usa o Gradle como sistema de 

compilação, com outros recursos específicos para 

Android, sendo estes disponibilizados pelo Android 

Plugin for Gradle.  

O Gradle é um conjunto de ferramentas de compilação automatizado que permite à forma 

como os projetos são desenvolvidos de serem configurados e geridos através de um conjunto 

de ficheiros, cujos possuem configurações de compilação. 

Este sistema de compilação é executado como uma ferramenta integrada no menu do Android 

Studio e de forma independente na linha de comandos. Os recursos deste sistema de 

compilação podem ser usados para: 

 Criar inúmeros APKs de uma aplicação com diferentes recursos, usando o mesmo 

projeto e os mesmos módulos; 

 Reutilizar código e recursos; 

 Personalizar, configurar e ampliar todo o processo de compilação; 

O Gradle possui uma grande flexibilidade de uso, que permite fazer tudo o que foi referido 

anteriormente sem modificar os principais ficheiros da aplicação.   

O nome dos ficheiros de compilação do Android Studio é build.gradle. Estes são ficheiros de 

texto que usam a linguagem de programação Groovy para configurar a compilação com todos 

os elementos fornecidos pelo Android Plugin for Gradle. Cada projeto possui um ficheiro de 

compilação superior para todo o projeto e vários ficheiros de compilação para cada módulo 

separadamente. Quando um projeto é importado para o Android Studio, o mesmo cria 

automaticamente os ficheiros de compilação necessários. 

 

Variantes de compilação 

O sistema de compilação do Android Studio possui a funcionalidade de criar versões diferentes 

da mesma aplicação, esta funcionalidade é útil quando existe uma versão gratuita e uma 

versão paga da aplicação ou quando o desenvolvedor pretende distribuir vários APKs para 

configurações diferentes de dispositivos no Google Play. 

 

Divisões do APK 

Uma outra funcionalidade do sistema de compilação do Android Studio é permitir criar com 

eficácia vários APKs de acordo com o tamanho do ecrã ou ABI (Application Binary Interface). 

Esta funcionalidade é utilizada, quando o desenvolvedor pretende criar versões hdpi e mdpi 

(Tamanhos do ecrã Android) separadas de uma aplicação, isto sem serem consideradas 

diferentes.  
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Remoção de recursos não utilizados 

A remoção dos recursos no Android Studio tem como objetivo remover automaticamente 

recursos que não estejam a ser utilizados na aplicação, nem em bibliotecas de dependências. 

Esta funcionalidade do sistema de compilação do Android Studio é utilizada por exemplo 

quando uma aplicação utiliza os serviços do Google Play para aceder a funcionalidade do 

Google Drive, mas não utiliza o Google Sign-In, a remoção de recursos poderá remover o botão 

SignInButton. 

A remoção de recursos trabalha em conjunto com ferramentas de remoção de código como 

ProGuard. 

 

Gestão de dependências  

O Gradle facilita a inclusão de binários externos ou outros módulos de bibliotecas para a 

compilação como dependências. As dependências podem estar localizadas no computador 

onde a aplicação está a ser desenvolvida ou podem estar num repositório remoto, cujas são 

automaticamente incluídas após a declaração. 

As dependências de um projeto estão especificadas no ficheiro build.gradle. O Gradle 

encarrega-se de encontrar e disponibilizar as dependências na compilação. As dependências, 

como foi referido atrás, podem ser declaradas através de dependências binárias remotas ou 

locais no ficheiro build.gradle. O Android Studio, por padrão, configura os projetos para 

usarem o repositório Maven, cujo possui todas as bibliotecas Android. 
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Figura 176 - Valor de uma variável em linha 

Ilustração 8 - 
Debugging 

Ferramentas de Debugging  

O Android Studio fornece ajuda a depurar e melhorar o desempenho do 

código, incluindo ferramentas de debugging em linha e análise de 

desempenho. 

 

Debugging em linha 

O uso de debugging em linha tem o objetivo de melhorar o acompanhamento do código na 

visualização do debugger com a verificação de referências, expressões e valores de variáveis. 

As informações de debugging em linha incluem valores de variáveis, objetos referenciadores 

que referenciam um determinado objeto, valores de retorno dos métodos, etc. 

Caso se pretenda usar o debugging em linha, o desenvolvedor deve ir até à janela Debug, 

selecionar a opção Settings e marcar a caixa de seleção Show Values Inline. 

 

Monitores de desempenho 

O Android Studio oferece monitores de desempenho para que o desenvolvedor possa 

facilmente acompanhar o uso de memória e CPU da aplicação, encontrar objetos desalocados, 

localizar Memory Leak, otimizar o desempenho de gráficos e analisar solicitações de rede. Para 

abrir o monitor de desempenho enquanto uma aplicação está a “correr” é necessário ir até à 

janela de ferramentas Android Monitor e selecionar a guia Monitors. 

O Android Studio fornece ainda um monitor de memória para que o desenvolvedor possa 

monitorar mais facilmente o uso de memória para encontrar objetos desalocados. 

 

Acesso a ficheiros de dados 

As ferramentas do Android SDK, como Traceview, geram dados de desempenho e debugging 

para análises mais detalhadas da aplicação. Para visualizar estes dados, o desenvolvedor vai 

abrir janela Captures e selecionar o ficheiro que pretende exibir os dados. 
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Figura 177 - Inspeção de código suspeito no Android Studio 

 

Inspeções de código 

O Android Studio, sempre que compila um programa, realiza automaticamente verificações de 

código suspeito para ajudar a identificar e corrigir problemas de qualidade estrutural do 

código. 

Esta verificação é feita através da ferramenta Lint, cuja verifica os ficheiros do projeto para 

localizar possíveis erros e aprimoramentos de otimização em relação a critérios de precisão, 

segurança, desempenho, usabilidade, acessibilidade, etc. 

Anotações  

As anotações permitem que o desenvolvedor disponibilize dicas para as ferramentas de 

inspeção do código, como a ferramenta Lint, ajudando-as a detetar os problemas de código 

menos visíveis.   

 

Log Messages  

Durante a criação e execução da aplicação no Android Studio, o desenvolvedor pode ver a 

saída do Android Debug Bridge e também mensagens do logcat.  
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Ilustração 9 - 
Android 

Projeto da PAP 

Aplicação Android do Anteprojeto  

A aplicação elaborada para o Anteprojeto foi uma aplicação para 

experimentar o Android Studio e conhece-lo melhor. 

Esta aplicação, foi apenas um teste na ferramenta de trabalho que irá ser 

usada na Prova de Aptidão Profissional, que é o Android Studio. A mesma 

possui duas páginas, cujas contêm vários tipos de componentes de uma 

aplicação Android. Estas duas páginas são:  

MainActivity  

A página MainActivity é uma página que está mais relaciona com referências, embora possua 

uma SeekBar. A MainActivity possui os seguintes componentes: 

 Button botao e tem como objetivo quando pressionado enviar o utilizador para a 

página Activity2. 

 TextView seekbarvalue com o objetivo é conter o valor da SeekBar seek. 

 SeekBar seek, cujo objetivo de variar entre 0 e 250, colocando o seu valor na TextView 

seekbarvalue. 

 ImageButton ImageButton com o objetivo de quando pressionado levar o utilizador 

até ao site da Escola Secundária de Águas Santas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 178 - MainActivity da aplicação desenvolvida no Anteprojeto 
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Figura 179 - Activity2 da aplicação desenvolvida no Anteprojeto 

Activity2 

A Activity2 tem como objetivo a experimentação e o conhecimento dos componentes de uma 

aplicação Android. A Activity2 possui os seguintes componentes: 

 TextView 

o TextView alteracao que irá receber um background aleatório através de um 

botão. 

o TextView tvswitch que irá conter o estado do switch1. 

o TextView classificacao que irá conter o valor da classificação da RatingBar. 

 Button button1 com o objetivo de quando pressionado mudar a cor do background da 

TextView alteracao. 

 Switch switch1 que irá dar o valor do seu estado à TextView tvswitch 

 RatingBar ratingBar com o objetivo de dar uma classificação à TextView classificacao. 
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Figura 181 - Splash Menu 

Figura 183 - Menu Arduino 

Braccio Play 

A aplicação desenvolvida na Prova de Aptidão Profissional para controlar o 

braço robótico chama-se Braccio Play. 

A Braccio Play é uma aplicação que permite ao utilizador controlar o seu 

Arduino Braccio, mas também, saber mais acerca do Arduino e do próprio 

braço. Esta aplicação tem ainda um menu de ajuda, onde o utilizador pode 

colocar uma dúvida que possua relativa ao seu projeto de Arduino.  

Esta aplicação tem como principal objetivo ser o mais intuitiva 

possível para com o utilizador, dai possuir alguns botões virtuais de 

ajuda, tal como no menu de controlo de Bluetooth. 

A Braccio Play possui os seguintes menus: 

 Splash Menu 

O Splash Menu é um menu de entrada, que irá ser a primeira 

interação do utilizador. 

Este apresenta ao utilizador uma mensagem de bem-vindo e 

também o logo da aplicação. 

Este menu é apresentado através de uma animação que é 

reconhecida como fade. 

O menu em questão tem como objetivo ser minimalista, daí o seu 

design simples. 

 

 Menu Principal 

O menu principal é o menu onde o utilizador poderá aceder a 

todos os outros menus. Sendo assim, o mesmo possui todos os 

atalhos para aceder a todos os outros menus, com uma pequena e 

resumida descrição do que faz cada menu. 

O menu em questão, possui uma mensagem de saudação ao 

utilizador, onde o mesmo poderá ir até Configurações>Geral e 

inserir o seu nome. 

Este menu, tal como todos os outros tem como objetivo ser 

minimalista, daí o seu simples design. 

 Menu Arduino 

Figura 180 - Logo da 
aplicação Braccio Play 

Figura 182 - Menu Principal 



 Prova de Aptidão Profissional  Abril 2018 
 

Página | 133  
  

Figura 184 - Menus das versões do Arduino 

Figura 185 - Menu Braccio 

O menu Arduino é um menu onde o utilizador poderá ver todas as informações acerca do 

Arduino, bem como mais informações das diversas versões do Arduino. 

Aqui, o utilizador pode obter mais informações acerca da placa eletrónica Arduino, bem como 

quando foi criado e por quem. 

Nas diversas páginas que mostram as versões do Arduino, existe um pequeno resumo para 

que o utilizador possa ter uma breve noção onde e para que que é utilizada. 

 

 

 Menus Versões do Arduino 

Os menus das versões do Arduino servem para mostrar uma breve explicação de todos os 

verões do Arduino existentes, como por exemplo para que servem e onde são utilizados.  

O utilizador pode ver todos estes, deslizando o dedo no ecrã para a esquerda ou direita. 

Como se pode ver na figura abaixo, todos os menus possuem um design simples e prático, tal 

como todos os outros menus. 

 

 

 

 

 

 

 Menu Braccio 
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Figura 186 - Menus de informações do Arduino Braccio 

Figura 187 - Menu de ajuda 

O menu Braccio é um menu cuja função é mostrar ao utilizador todas as informações acerca 

do braço robótico Arduino Braccio. 

Neste menu o utilizador pode ainda visualizar outras informações do Arduino Braccio, como 

especificações, etc. 

Assim, este serve como uma introdução do Arduino Braccio para o utilizador. 

Tal como todos os outros menus, tem como objetivo ter um design minimalista. 

 

 

 Menus de informações do Arduino Braccio 

Os menus de informações do Arduino Braccio servem para mostrar ao utilizador uma breve 

explicação do shield e motores que vêm no conjunto do braço robótico, assim como as 

especificações do mesmo. 

Existe também um menu, onde o utilizador é redirecionado para uma página do youtube, onde 

pode seguir passo a passo a montagem do braço robótico. 

Todos estes menus possuem semelhanças em relação aos menus das versões do Arduino, logo 

possuem um design simples e pratico, assim como toda a app. 

 Menu de ajuda 
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Figura 188 - Menus de Configurações da aplicação Braccio Play 

O menu de ajuda é um formulário onde o utilizador pode inserir uma dúvida que tenha acerca 

do seu projeto relacionado com o Arduino. 

Este menu possui todo o tipo de verificações para que o utilizador preencha obrigatoriamente 

todos os campos. 

Este menu possui também um design minimalista e fácil de utilizar.  

 

 

 

 Menus de Configurações 

Os menus de configurações servem para o utilizador interferir com a aplicação. 

Entre estes menus está o de configurações gerais da app e de notificações da mesma. 

O menu de configurações gerais serve para o utilizador alterar o nome a que a aplicação irá dar 

ao utilizador na página inicial. 

O menu de configurações de notificações serve para o utilizador ligar/desligar as notificações 

da aplicação, alterar o som da notificação ou ligar/desligar a vibração. 

Este menu possui um design fácil de utilizar. 

 

 

 Menu Controlo 
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Figura 189 - Menu Controlo 

Figura 190 - Menu de ajuda ao controlo 

O menu controlo é o menu mais importante de toda a aplicação, pois é aqui que o utilizador 

vai controlar o braço robótico através da comunicação Bluetooth. 

Este menu é constituído por botões, onde o utilizador ao pressionar, quer fixo, quer um toque, 

a aplicação irá enviar para o arduino Braccio a instrução para fazer o movimento de 

determinado servo motor. Existe também um botão para conectar/desconectar ao arduino e 

outro para ligar/desligar o modo automático do robô. 

Este menu possui também um outro menu de ajuda para o utilizador saber como ligar o 

arduino e também um botão de reset que irá por o braço na posição inicial. 

Este menu, tal como todos os outros tem um design simples e fácil de utilizar.  

 

 Menu de ajuda ao controlo 

O menu de ajuda ao controlo serve para ajudar o utilizador a 

montar tudo o que é necessário para fazer o projeto. 

Este menu possui os componentes necessários para o projeto e 

também um esquema de ligação dos diversos componentes 

eletrónicos, construído no software fritzing. 

Este menu tem ainda o botão onde o utilizador pode aceder ao 

código do arduino. 

O menu em questão possui todos os passos com a respetiva 

descrição para que o utilizador tenha uma melhor perceção do que 

é necessário fazer. 

Tal como todos os outros este tem como objetivo ser minimalista e 

fácil de utilizar. 

 

 

 

 

 

 Menus de introdução 

Os menus de introdução servem para mostrar diversas capacidades da aplicação, Braccio Play 

ao utilizador, para que o mesmo possa ter uma vista geral do que é e para que serva a 

aplicação. 

Existem quatro menus que apresentam o seguinte: 
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Figura 191 - Menus de introdução à aplicação Braccio Play 

 Controlar  Serve para mostrar ao utilizador que pode controlar o seu Arduino 

Braccio. 

 Arduino  Serve para mostrar ao utilizador que o utilizador pode aprender mais 

sobre o arduino com a aplicação. 

 Arduino Braccio  Serve para mostrar ao utilizador que pode aprender mais sobre 

o Arduino Braccio. 

 Ajuda  Serve para mostrar ao utilizador que o mesmo pode expor a sua dúvida. 
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Figura 192 - Demonstração dos servo motores no programa do projeto de FCT 

Programa do projeto da PAP 

O braço robótico construído no projeto para a Prova de Aptidão Profissional, tal como o 

projeto da Formação em Contexto de Trabalho, foi programado no software Arduino IDE, para 

possuir dois modos de controlo, um modo manual e um modo automático. 

O programa contém a bibliotecas Braccio, para controlar os servo motores do Arduino Braccio. 

Inicialmente, quando o robô é iniciado, este faz uns movimentos para proteger e calibrar os 

servos e depois um conjunto de movimentos para acenar ao utilizador. 

O programa contém dois modos para controlar o braço robótico, que são: 

 Modo Manual 

 No modo Manual, o utilizador pode movimentar todos os servo motores 

correspondentes à base, altura, ângulo do braço, ângulo da garra e a direção e 

o abrir/fechar a garra, através dos botões virtuais da aplicação que fora 

desenvolvida, Braccio Play. Quando o robô está em modo manual, a aplicação 

fornece também ao utilizador um botão de reset do robô, ou seja, posiciona o 

robô novamente na posição inicial. Quando o robô está em modo manual, o 

LED verde está ligado, para indicar ao utilizador que pode movimentar o braço 

robótico. 

 Modo Automático 

 Quando o robô ou braço robótico estiver no modo automático, o utilizador 

perde todo o controlo do mesmo, este segue as instruções do programa, para 

movimentar a caixa de um shield LCD e por a mesma no sentido oposto. Este 

irá repetir os movimentos referidos até que o botão virtual da aplicação para 

desligar o controlo automático seja pressionado. 

Tal como foi referido anteriormente no projeto de FCT, o Arduino Braccio é constituído por 6 

partes distintas, que no programa são nomeadas de servo1, servo2, servo3, servo4, servo5 e 

servo6. A figura abaixo mostra as partes referidas no Arduino Braccio. 

 

  
Servo6 

Servo4 

Servo2 

Servo5 

Servo3 

Servo1 
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Figura 193 - Código do inicio do programa do projeto da PAP 

Inicio do Programa - Inserção de bibliotecas, definição e declaração 

de variáveis e servo motores  
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Figura 194 - Projeto PAP 

Descrição do Inicio do Programa do projeto da PAP  

 

No inicio do programa são definidas e declaradas todas as variáveis necessárias no programa 

bem como a inserção das bibliotecas e servo motores que fazem parte do braço robótico. 

Inicialmente, é incluída a biblioteca Braccio, através da função #include. A biblioteca Braccio é 

responsável por oferecer um acesso fácil e rápido ao Arduino Braccio e também por fornecer 

informações para que os servo motores se movimentem. A biblioteca Braccio possui uma 

característica especial que é executar uns movimentos iniciais para proteger os servo motores 

e as junções de eventuais danos. 

Logo a seguir é feita a inserção no programa dos servo motores que controlam o Arduino 

Braccio, através da função Servo. Esta inserção é feita com os nomes “base”, “shoulder”, 

“elbow”, “wrist_rot”, “wrist_ver” e “gripper”, que estão atribuídos a cada servo motor do 

Arduino Braccio, por exemplo, o servo motor “gripper” está atribuído ao servo motor 6 que 

controla o abrir/fechar da garra. 

Após as instruções de inserção anteriores, são declaradas as variáveis do tipo inteiro que irão 

guardar o valor dos ângulos dos servo motores, que são: “servo1”, “servo2”, “servo3”, 

“servo4”, “servo 5” e “servo 6”.  

São também criadas as variáveis que irão guardar o quanto irá ser adicionado ao valor do 

angulo de um servo motor quando é recebido um caracter (adiciona) e quando tempo o 

programa terá que esperar até passar à próxima instrução (intervalo).  

Por fim, são também declaradas variáveis do tipo inteiro que irão receber o numero das portas 

do arduino a que os LEDs, que indicam ao utilizador se está em modo manual ou modo 

automático, estão ligados. Estas variáveis são chamadas de “led_verde”, com o valor 8, e 

“led_vermelho”, com o valor 7. 
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Figura 195 - Código do setup do programa do projeto da PAP 

Setup do Programa  
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Figura 196 - Arduino Braccio utilizado no projeto 

Descrição do setup do programa do projeto da PAP  

 

O setup de um programa, é apenas realizado uma vez no inicio do programa, neste são feitas 

as declarações das portas do Arduino como input ou output, iniciar variáveis, declarar 

variáveis, começar a comunicação serial, etc. 

O setup do programa do projeto da Prova de Aptidão Profissional é iniciado pela instrução 

Serial.begin(), para começar a comunicação serial, para que no loop do programa sejam 

imprimidos no ecrã os ângulos dos de cada servo motor. 

De seguida, é feita a declaração das portas do Arduino a que os LEDs estão ligados, através da 

função pinMode() com o valor OUTPUT, ou seja, saída de corrente elétrica. Esta declaração é 

também feita com as variáveis que foram declaradas no inicio do programa nomeadas de 

“led_verde” e “led_vermelho”. 

De seguida é realizada a instrução Braccio.begin(), para iniciar todos os servo motores que 

constituem o Arduino Braccio e para realizar os movimentos iniciais, para proteger os servo 

motores e as junções de eventuais danos. 

É também enviada uma mensagem (“OLA”), para o utilizador através da comunicação serial. 

Logo depois, é realizada uma instrução para movimentar os servo motores, para que o braço 

robótico, se posicione a posição inicial, utilizando a função Braccio.ServoMovement(), 

proveniente da biblioteca Braccio. 
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Loop do programa  
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Descrição do loop do programa do projeto da PAP  

O loop do programa contém todas as instruções que o Arduino irá repetir até que o mesmo 

não receba energia. 

O loop do programa do Projeto da PAP é iniciado por ligar o led verde, que indicará ao utilizar 

que pode movimentar o braço robótico. A instrução é feita através da função digitalWrite(), 

com a variável “led_verde”, com o valor HIGH. 

De seguida é feita a leitura do caracter vindo da aplicação Android. Para isso é feita 

primeiramente a instrução com a condição If(Serial.available()), para verificar se existe alguma 

coisa que está a ser recebido na comunicação serial. Depois são executadas as instruções para 

a criação de uma variável do tipo char que irá guardar o caracter que será recebido (“char 

caracter”), para a leitura do mesmo (“caracter=Serial.read()”) e para a impressão do mesmo 

no monitor da comunicação serial (“Serial.println(caracter)”). 

A seguir é feita a verificação do caracter para o respetivo motor. Ambas as verificações para 

cada motor são exatamente iguais, apenas alterando as suas variáveis, ou seja, se o programa 

está a fazer a verificação do motor 1 que corresponde ao caracter A, o programa vai utilizar a 

variável “servo1”, cujo é o respetivo ao motor 1. 

A verificação de cada caracter para o respetivo motor consiste no seguinte: 

 É iniciada pela própria verificação, através da instrução com a condição if(caracter == 

'caracter'). Caso o caracter corresponder á condição, o programa entrará nela e 

executará todo o seu código. 

 Após a entrada na condição, a primeira coisa que o programa vai executar são as 

instruções para ligar o LED verde e para desligar o LED vermelho, para que o utilizador 

saiba que pode movimentar o braço robótico. As instruções são 

“digitalWrite(led_verde, HIGH)” e “digitalWrite(led_vermelho, LOW)”. 

 De seguida é feita a adição/subtração à variável que irá conter o valor do ângulo do 

motor. Por exemplo se fosse com o servo3 a instrução é “servo3 = servo3+adiciona;”. 

 Depois é executada outra condição if, que se o valor máximo do ângulo de um servo 

motor, 180, for atingido, o programa vai enviar uma mensagem para o monitor de 

comunicação serial com “Limite do servo X ultrapassado! (0-180)”.  Um exemplo desta 

no servo 5, ficaria “if(servo5 < 0){  servo5=0; Serial.println("Limite do servo M5 

ultrapassado! (0-180)");} “. Caso esta condição não se manifestasse, o programa iria 

movimentar o braço robótico, através da instrução “Braccio.ServoMovement(20, 

servo1, servo2, servo3, servo4, servo5, servo6);”. 

 Finalmente após a alteração do ângulo do servo motor, o programa espera um 

determinado tempo, cujo está na variável intervalo, até passar à próxima instrução. 

Esta espera +e feita com a função delay(). 

Existem algumas exceções para a estrutura acima. Uma delas é quando o programa recebe o 

caracter R, cujo serve para fazer reset aos valores do braço robótico, ou seja, o braço volta à 

sua posição inicial. No interior da condição deste está a igualação das variáveis aos respetivos 

valores dos ângulos iniciais (A sintaxe é: servox = y) e a execução da alteração dos movimentos 
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Figura 198 - Componentes eletrónicos do projeto da PAP 

do braço robótico através da instrução “Braccio.ServoMovement(20, servo1, servo2, servo3, 

servo4, servo5, servo6)”. No fim da instrução acima é também executada a instrução 

“delay(intervalo)” para o programa esperar um pouco até passar à próxima instrução. 

A verificação do modo automático é feita com o caracter Z. Inicialmente é verificado se o 

caracter recebido é Z (“if(caracter == 'Z')”) e se assim for o programa passa a executar tudo o 

que estiver no interior dessa condição. 

Esta condição é iniciada por ligar o LED vermelho (“digitalWrite(led_vermelho, HIGH)”) e 

apagar o LED verde (“digitalWrite(led_verde, LOW)”). De seguida é criada uma variável do tipo 

char que irá conter ao caracter que for recebido durante a execução do modo automático 

(“char desliga”), ou seja, se durante a execução do modo automático o programa receber o 

caracter A, o modo automático vai continuar se receber o caracter Z, o modo automático para 

imediatamente e vai para o modo manual. Para isso é feito um ciclo do..while, no interior do 

mesmo existem todo o conjunto de instruções, para o robô agarrar a caixa do shield LCD, 

colocar na direção oposta, agarrar novamente na caixa e por a mesma na posição inicial. Para a 

movimentação dos servo motores, é utilizada a função Braccio.ServoMovement(), com a 

sintaxe, anteriormente referida.  

Entre cada movimento existe uma leitura da comunicação serial para verificar se algum 

caracter foi recebido (instrução “desliga=Serial.read()”), com a função Serial.Read() e uma 

estrutura if, para verificar se o caracter recebido foi o caracter Z. Se o caracter for o caracter Z, 

é ligado o LED verde (instrução “digitalWrite(led_verde, HIGH)”) e desligado o LED vermelho( 

instrução “digitalWrite(led_vermelho, LOW);”) e é utilizada a função break, para acabar o 

programa, voltar ao inicio do loop e passar para o modo manual do braço robótico. É 

importante saber que no final do modo automático é executada a instrução 

“Braccio.ServoMovement(20, servo1, servo2, servo3, servo4, servo5, servo6);” e o braço 

robótico volta exatamente à mesma posição onde estava no modo manual. 
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Reflexa o crí tica 

O meu projeto consistiu em fazer um braço robótico que pudesse ser controlado 

automaticamente e manualmente por uma aplicação Android. 

Para a conclusão deste projeto foi preciso ter uma grande capacidade de autonomia e 

persistência, aspetos esses que foram desenvolvidos à medida que eu concebia, planeava e 

executada o meu projeto. 

A realização deste projeto da Prova de Aptidão Profissional envolveu um grande esforço e 

dedicação. Para além das competências técnicas e diversas capacidades que o trabalho exigiu, 

penso que todas estas foram benéficas para mim, para o futuro, onde irei enfrentar outros 

projetos tão ou mais importante que este.  

Naturalmente que, no decorrer da realização do projeto da Prova de Aptidão Profissional 

vivenciei algumas dificuldades, as quais só puderam ser ultrapassadas com a capacidade de 

trabalho que foi desenvolvida por mim, com o apoio dos meus professores orientadores, Diana 

Almeida e Teotónio Silva e dos meus colegas de turma.   
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Objetivos concretizados 

Na Prova de Aptidão Profissional, foram adquiridas varias habilidades pessoais e várias 

habilidades práticas. 

Durante os 7 meses de desenvolvimento do projeto, foram conquistados vários objetivos 

pretendidos para o mesmo, como por exemplo, uma maior capacidade de autonomia e um 

maior conhecimento em programas de edição de texto, robótica, etc. 

Ao longo da Prova de Aptidão Profissional foi também alcançado o objetivo de um grande 

conhecimento pelo Arduino em geral e especialmente pela versão Arduino UNO, como por 

exemplo, compreender o que é o Arduino, os seus diferentes módulos e versões e 

características dos mesmos, linguagem de programação do Arduino e aprendizagem e 

aplicação da mesma, etc. Foi também alcançado o objetivo de possui um grande 

conhecimento pela parte de desenvolvimento para aplicações moveis e também pelas suas 

linguagens de programação.    

No decorrer da Prova de Aptidão Profissional, foi também adquirido um grande conhecimento 

pela robótica, pelos seus diferentes tipos e pelos componentes eletrónicos, como por 

exemplo, a compreensão do que os mesmos fazem e para que servem, como instalar, etc. Foi 

especialmente assimilado um maior conhecimento pelos braços robóticos e quais as suas 

funções nas indústrias por todo o mundo. 

Foi também concretizado o objetivo de projetar e construir um braço robótico que possui-se 

dois modos de funcionamento, um manual e um automático, sendo este controlado por uma 

aplicação Android, cuja tivesse não apenas um menu para controlar, mas sim, menus para 

conhecer melhor o Arduino e o Arduino Braccio e também um menu de ajuda, onde o 

utilizador poderá colocar a sua dúvida.  
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Trabalho futuro 

Com o projeto criado na Prova de Aptidão Profissional, o braço robótico, era pretendido 

melhorar alguns aspetos funcionais. 

Existem alguns aspetos funcionais que poderiam tornar o sistema mais completo e funcional 

para o utilizador. 

Os aspetos funcionais, referidos acima são sobretudo novas funcionalidade que são listadas 

em seguida: 

 Desenvolver e melhorar o código do programa; 

 Adicionar novas funcionalidades, como ensinar ao braço robótico os movimentos ou 

até adicionar um segundo braço robótico para trabalharem em conjunto; 

 Personalizar a base do braço robótico, incluindo padrões, etc; 

 Melhorar o controlo do robô, implementado um controlo físico; 
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https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardTre, consultado a 02/05/2017 às 10:36; 
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Anexos 
Vídeos das aplicações de aprendizagem  

Programa 1 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1ZlRGVTdHbFpOaEk/view?usp=sharing 

Programa 2 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1VlFnbW5nOE5DRjg/view?usp=sharing 

Programa 3 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1eHhoOGZWUEwwR2c/view?usp=sharing 

Programa 4 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1SGUxQUZfQUREU28/view?usp=sharing 

Programa 5 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1WjZjTGstUXpIdGs/view?usp=sharing 

Programa 6 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1THFrdEdfS0xlQ28/view?usp=sharing 

Programa 7 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1dXdiZWZyUlc2Qzg/view?usp=sharing 

Programa 8 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1bjhQNU1yS2VkajA/view?usp=sharing 

Programa 9 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1LTZYUlBtUlR3TjA/view?usp=sharing 
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Vídeos das aplicações desenvolvidas  

Programa 1  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1czFHbjY2bnZOQTA/view?usp=sharing 

Programa 2  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1ZF9sQ3pSR19VRjg/view?usp=sharing 

Programa 3 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1LUUyTXdhallJb0E/view?usp=sharing 

Programa 4  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1UDdKZEFBc0xZTlk/view?usp=sharing 

Programa 5 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1NENsaVFtVlk3cVk/view?usp=sharing 

Programa 6 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1U0xIN1BHV3pOdkE/view?usp=sharin 

Programa 7  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1SHJRNzU0Si1YREE/view?usp=sharing 

Programa 8  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1VFFtd1YtX1RQcTA/view?usp=sharing 

Programa 9  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1VVB0TVRCMjM5T2M/view?usp=sharing 

Programa 10  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1NDhaNjlwa2EwVFE/view?usp=sharing 

Programa 11 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1Qk5nZnY3Y2IydWc/view?usp=sharing 

Programa 12 

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1em5VMDlnNWFGalE/view?usp=sharing 
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Vídeo do Projeto da Formação em Contexto de Trabalho  

https://drive.google.com/file/d/0B5W0O4dy-Zd1cGxFLTNqYV9vdWM/view?usp=sharing 

 

Aplicação do Anteprojeto 

Ficheiros Java 

https://drive.google.com/drive/folders/1oCZgA-8y72SjJAW2C0cclAT2uQE8X9st?usp=sharing 

Ficheiros XML 

https://drive.google.com/drive/folders/1rmuPpg41sr7H-wS59Lovj_BT-iWUix-z?usp=sharing 

 

Braccio Play 

Ficheiros Java 

https://drive.google.com/drive/folders/1eL1jfu-g6xfjMAhk0HMy4YwouAONogV4?usp=sharing 

Ficheiros XML 

https://drive.google.com/open?id=1yYbGRivwu-s3t58dA4ECgGt_e1GBrDDX 

APK 

https://drive.google.com/drive/folders/1URRNSVvEP4m9dG7TXQwDUNfDrHwU4V4X?usp=sha

ring 

 

Vídeo do Projeto da Prova de Aptidão Profissional  

https://drive.google.com/file/d/1YN1vfoalSmJ62AbSNeApAehSy6IVOgB6/view?usp=sharing 

 

 

 

 


