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- Trabalho Prático de Algoritmos e Programação usando Robô Arduino - 
 
 

Imagem do Robô com Legendas 

 
 
 
Dicas de código para resolver as tarefas: 
 
 
1) Os pinos dos leds estão nas posições: 2, 3 e 4 
 
2) Comandos básicos necessários para as tarefas (cuidar maiúsculas e minúsculas e os  ;  no final dos comandos): 
 
//declarar as variaveis 

int nome_variavel = número_posição_pino; 

 

//inicializar os pinos que serão executados: comando pinMode, nome da variavel e o comando OUTPUT 

void setup() { 

  pinMode(nome_variavel, OUTPUT); //se for usar mais de um pino (led), deve inicializar todos 

} 

 

//laço (loop): comandos que serão executados no loop. digitalWrite é o comando de saída = escrever 

//HIGH liga e o LOW desliga 

void loop() { 

  digitalWrite(nome_variavel, HIGH); 

  delay(1000); //tempo de espera em milissegundos 

  digitalWrite(nome_variavel, LOW); 

  delay(1000); 

}//chaves para delimitar os blocos de código: confira se abriu e fechou corretamente 

  



 
3) Após digitar o código fonte do programa, salve o arquivo no menu  Arquivo – Salvar  (ou Ctrl+S) 
 
 
4) Antes de compilar e enviar para a placa, você deve verificar se está selecionada a Placa correta: Arduino Uno, 
através do menu Ferramentas, conforme imagem abaixo: 

 
 
 
 
5) Próximo passo é verificar qual Porta o Arduino que você está usando está conectada. As opções de Portas só 
aparecerão no menu, depois que você conectar o Robô no computador pela USB, conforme imagem abaixo: 

 
 
 
 
6) Agora você deve Verificar o código, ou seja, Compilar para transformar em Linguagem de Máquina, através da 
primeira opção (botão) do menu: Se tiver algum erro, tem que arrumar e 
compilar novamente! 
 
 
 
7) Por último (com o cabo USB do Robô já conectado no computador) você vai Enviar o seu programa para a placa 
Arduino através do segundo botão do menu, que é o de Carregar:  
 
 
 
 
 
Observação: Pode-se fazer direto a opção de Carregar, mas tem que estar com o Robô conectado no computador. 
Quando clicar em Carregar, vai compilar e logo carregar o software para a placa. 



Material Explicativo retirado do seguinte site 

 
 

setup()  e  loop() 
 
 

Função:  setup() 
 
A função setup() é chamada no momento em que o programa começa. É usada para inicializar variáveis, definir os 
modos de entrada ou saída dos pinos, indicar bibliotecas etc. Essa função é executada somente uma vez, quando o 
Arduino é iniciado ou quando é resetado. 
 
 
Função:  loop() 
 

No Arduino, após a função setup(), que inicializa e declara os valores iniciais, a função loop() faz precisamente o 
que seu nome indica: ela repete-se continuamente permitindo que seu programa funcione dinamicamente. É utilizada 
para controlar de forma ativa a placa Arduino. 
 
 
 

pinMode(),  digitalWrite()  e  delay() 
 
 
Função:  pinMode() 
 
Descrição: Configura a porta especificada para se comportar tanto como entrada ou saída.  
 

Sintaxe: pinMode(pin, mode) //Atenção: Mode, inicia com M maiúsculo! 
 
Parâmetros:  
pin: o número do pino que deseja configurar 
mode: modo que deseja configurar o pino. INPUT para entrada e OUTPUT para saída 
 
 
 
Função:  digitalWrite() 
   
Descrição: Altera o estado da porta para alto (HIGH) ou baixo (LOW) de uma porta digital. 
 
Se a porta foi configurada como saída (OUTPUT) pela função pinMode(), sua voltagem será correspondente aos 
valores de 5V (ou 3.3V nas placas de 3.3V) para alto (HIGH), e 0V para baixo (LOW). 
 
Sintaxe: digitalWrite(pin, value)  //Atenção: Write, inicia com W maiúsculo! 
 
Parâmetros: 
pin: o número do pino correspondente  
value: HIGH para o estado alto ou LOW para o estado baixo  
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Função:  delay() 
 
Descrição: Pausa o programa por um período de tempo (em milissegundos) especificado pelo parâmetro. 1000 
milissegundos é igual a 1 segundo. 
 
Sintaxe: delay(ms) 
 
Parâmetros: 
ms: quantidade de milissegundos a parar o programa. 
 
 
 

digitalRead()  e  writeMicroseconds() 
 
 
Função:  digitalRead() 
   
Descrição: Essa função lê o valor presente em um pino digital. Este valor pode ser HIGH ou LOW.  
 
Sintaxe: digitalRead(pin)  //Atenção: Read, inicia com R maiúsculo! 
 
Parâmetros: 
pin: o número do pino que deseja ler  
 
Retorno: 
O retorno desta função é HIGH ou LOW. 
 
 
Função:  writeMicroseconds() 

 
Grava um valor em microssegundos para o servo, controlando o eixo em conformidade. Em um servo padrão, isto irá 
definir o ângulo do veio. Em servos standard um valor de parâmetro de 1000 é totalmente anti-horário, 2000 é 
totalmente no sentido horário, e 1500 é no meio. 
 
 
 
  



Usando o ambiente de programação do Arduino, resolver as tarefas abaixo, em DUPLAS: 

 
 

a) Fazer cada tarefa em um arquivo separado. 

b) Ao final das tarefas, enviar os arquivos .INO por e-mail para a professora com os nomes da dupla: 

fpereira@faccat.br. Assunto do e-mail: Trabalho Arduino – Fulano e Ciclano 

 

DICA: Os pinos mantêm seu estado até que algo novo seja enviado para eles, ou seja, um led aceso só se 

apaga se um novo comando for enviado para ele. 

 

1) (0.0) Tarefa 1: Piscar um led  

2) (0.2) Tarefa 2: Piscar os leds em sequência e depois voltar. Exemplo: 2, 3, 4, 3, 2...  

 
 
 

EXEMPLO para Tarefa 3: 

//Led verde bem da direita (pino 2) fica ligado até que pressione a 

chave direita. Ao pressionar a chave direita, desliga o led do pino 2. 
 

 

int ledVerde = 2; //declarando variavel do led no pino posição 2: primeiro verde da direita para esquerda 

int chaveDireita = 6; //declarando variavel da chave da direita = posição 6 (chave esquerda = pino 7) 

int nivelChaveDireita; //declarando variavel da chave direita que será usada nos testes 

 

void setup() { 

  pinMode(ledVerde, OUTPUT); //inicializando led ledVerde do pino 2 como saída = comando ESCREVER  

  pinMode(chaveDireita, INPUT); //inicializando chaveDireita posição 6 como entrada = comando LER  

} 

 

void loop() { 

  nivelChaveDireita = digitalRead(chaveDireita); //lê chaveDireita e guarda na nivelChaveDireita 

  if(nivelChaveDireita == HIGH){ //testa chave nivelChaveDireita: HIGH é o default (está sempre ligada) 

    digitalWrite(ledVerde, HIGH); //liga o led ledVerde do pino 2 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(ledVerde, LOW); //se chave não ligada (HIGH) = desliga o led ledVerde do pino 2 

//a chave não estará ligada quando for pressionada = LOW 

  } 

} 

 

 

 

 

3) (0.2) Tarefa 3: 

Independente de qual chave seja pressionada (esquerda ou direita), o Led 

Verde bem da direita (pino 2) deve ser desligado. 
 

 

  



EXEMPLO para as Tarefas 4 e 5: 

//Fazer o robô andar para frente 
 

 

#include<Servo.h> //biblioteca do Arduino que provê controles para servos motores 

 

int motorDireito = 8; //declarando variavel motorDireito no pino da posição 8 

int motorEsquerdo = 9; //declarando variavel motorDireito no pino da posição 9 

 

Servo servoDireito; //declarando variável servoDireito como sendo do tipo Servo, pré-definido na 

//biblioteca Servo.h (na verdade é um objeto do tipo Servo, já que essa biblioteca, na 

//verdade, é uma classe) 

Servo servoEsquerdo; //declarando classe e objeto 

 

void setup() { 

  servoDireito.attach(motorDireito); //informando que o cabo de sinal do servo servoDireito está ligado 

//ao pino da posição 8 =  motorDireito 

  servoEsquerdo.attach(motorEsquerdo); 

} 

 

void loop() { 

servoDireito.writeMicroseconds(2100); //valor para motor direita: sentido horário 

  servoEsquerdo.writeMicroseconds(900); //valor para girar ao contrário: sentido anti horário 

  //servoEsquerdo.writeMicroseconds(1500); //valor para o motor ficar parado: no meio 

} 

 

 

 

4) (0.2) Tarefa 4: 

Agora, o robô deve andar alguns segundos para frente, parar por alguns 

segundos, e novamente andar mais alguns segundos, parar novamente, andar 

novamente. Repetir essa sequência de andar – parar – andar – parar – 

andar. 
 

 

 

 

5) (0.3) Tarefa 5: 

Agora o robô deve andar para frente por alguns segundos, parar uns 

segundos, e voltar para trás o mesmo número de segundos. Verificar se 

está parando exatamente no local de largada. 
 

 

 

  



EXEMPLO para Tarefa 6: 

//Robô anda para frente e quando pressiona a chave esquerda, para. 
 

 

#include<Servo.h> 

 

int motorDireito = 8; 

int motorEsquerdo = 9; 

int chaveEsquerda = 7; 

int nivelChave; 

 

Servo servoDireito; 

Servo servoEsquerdo; 

 

void setup() { 

  servoDireito.attach(motorDireito); 

  servoEsquerdo.attach(motorEsquerdo); 

  pinMode(chaveEsquerda, INPUT); 

} 

 

void loop() { 

  nivelChave = digitalRead(chaveEsquerda); 

  if(nivelChave == HIGH){ 

    servoDireito.writeMicroseconds(2100); 

    servoEsquerdo.writeMicroseconds(900); 

  } 

  else{ 

    { 

      servoDireito.writeMicroseconds(1500); 

      servoEsquerdo.writeMicroseconds(1500); 

    }     

  } 

} 

 

 

 

 

6) (0.3) Tarefa 6: 

Agora o robô deve andar para frente e quando tocar a chave esquerda, 

parar por 1 segundo e voltar para trás por alguns segundos. Aí, parar 

novamente, e avançar para frente novamente... se tocar na chave esquerda 

novamente, parar novamente 1 segundo e voltar para trás por alguns 

segundos. Aí, parar novamente, e avançar... (ciclo – loop – infinito), 

sempre repetindo a mesma função infinitamente. 
 

  



 

EXEMPLO para Tarefa 7: 

//Robô anda para frente até pressionar chave esquerda. Ao pressionar 

chave esquerda, dá ré e desvia para direita. 
 

 

#include<Servo.h> 

 

int motorDireito = 8; 

int motorEsquerdo = 9; 

int chaveEsquerda = 7; 

int nivelChave; 

 

Servo servoDireito; 

Servo servoEsquerdo; 

 

void setup() { 

  servoDireito.attach(motorDireito); 

  servoEsquerdo.attach(motorEsquerdo); 

  pinMode(chaveEsquerda, INPUT); 

} 

 

void loop() { 

  nivelChave = digitalRead(chaveEsquerda); 

  if(nivelChave == HIGH){ //enquanto a chave esquerda não estiver pressionada, fica andando para frente 

    servoDireito.writeMicroseconds(2100); //roda direita em sentido horário: andar para frente 

    servoEsquerdo.writeMicroseconds(900); //roda esquerda em sentido anti-horário: andar para frente 

  } 

  else{ //quando a chave esquerda for pressionada, dá ré e desvia para direita 

     servoDireito.writeMicroseconds(900); //para ré, inverter os sentidos das rodas 

      servoEsquerdo.writeMicroseconds(2100); //roda esquerda horario: anda para trás 

     delay(1000);  

     servoDireito.writeMicroseconds(900); //desvio para direita: roda direita para trás (anti-horario) 

     servoEsquerdo.writeMicroseconds(900);//roda esquerda anda para frente (anti-horario) 

     delay(550); 

      

   } 

} 

 

 

 

 

7) (0.3) Tarefa 7: 

Manter anterior, e quando tocar na chave da direita, dar ré e desviar 

para a esquerda. 
 

 


