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Definições preliminares

• Robôs são agentes físicos que executam tarefas
por meio da manipulação do mundo físico.

• Equipados com atuadores, tais como pernas,
rodas, juntas etc., de modo a exercerem forças
sobre o ambiente, além de sensores, os quais
permitem a percepção do ambiente.

• Robôs modernos possuem um conjunto diverso
de sensores, incluindo câmeras e ultra-som para
avaliar o ambiente e giroscópios e acelerômetros
para medir a própria movimentação do robô.



Introdução

• Robótica: É um área que estuda sistemas
compostos por máquinas e circuitos
integrados afim de realizar determinada
atividade.

• Envolve Engenharia Elétrica, Mecânica,
Computação e Eletrônica.



Introdução

• Arduino e Raspberry
PI são placas que
facilitam a construção
de sistemas
inteligentes

• Objetivo do minicurso
é mostrar uma
introdução ao
assunto e aplicações
práticas;



Robótica 
co

m

http://www.youtube.com/watch?v=Sg99GNdPRPw
http://www.youtube.com/watch?v=Sg99GNdPRPw


O que é Arduino?

• Plataforma Open-Source baseada em hardware e software
destinadas a aplicação de áreas de automação e robótica;

• Software: Arduino IDE, linguagem de programação baseada
em Wiring (baseada C e C++);

• Hardware: Microcontrolador ATMEGA 328;

• Baixo custo!



História
• Criado em 2005, na Itália;

• Criada com objetivo de elaborar projetos com maior 
facilidade;

• Massimo Benzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca 
Martino e David Mellis;

• Interaction Design Institute Ivrea – Milano



• “O Jantar está Servido” era o título do blog
que anunciava, em 25 de setembro de 2010, a
chegada do Arduino Uno (uno significa um em
italiano) e de seu irmão mais velho, o
Mega2560.

História



Principais Modelos de Arduino

Arduino UNO Arduino Leonardo

Arduino MEGA

Arduino MiniPro

Arduino DUE



Arquitetura Arduino UNO

USB Connector: Alimentação e
comunicação com o computador.
External DC: Alimentação de
energia externa (Ex: Pilha,
Bateria, Fonte);
Reset Switch: Reinicia o Arduino;
Power LED: Indicador;
Serial LEDS: Exibi que existe
comunicação entre o
computador e o Arduino ou
atividade das portas digitais 0
(RX) e 1 (TX);
Pin 13 LED: Existe um LED para
testes.
Portas Digitas;
Portas Analógicas;



Arquitetura Arduino UNO

• Portas Analógicas: Serve para conectar sensores, possibilita
assim a conversão do sinal Analógico do componente sensor
para valores Digitais (0~1023=1024 valores). Só serve para
entrada de dados;

• Portas Digitais: Utilizado para conectar componentes
eletrônicos suportam entrada e saída. Cada porta possui uma
tensão de 5v, e suportam valores 1 (HIGH) e 0 (LOW).

• GND: Tem função de “terra”, cria um ponto neutro,
possibilitando diferença de potencial;

• 5V e 3.3V: São portas que fornecem voltagens e correntes.



Hardware Arduino UNO



Sensores

• Objetivo de medir grandezas físicas e transforma-las 
em sinais elétricos.

LDR (Sensor de 
Luminosidade)

LM35 (Sensor de 
temperatura)

Sensor Ultrassónico



Atuadores

• É o contrário dos sensores, ele transforma sinais 
elétricos em grandezas físicas.

Motor DC e caixa de 
Redução (Chassis Robô)

Servo motor



Shields e Módulos



Shield L293D Ardafruit Arduino Shield - Ethernet R3 

Arduino Shield - Celular & GPS



Módulo de Comunicação Sem Fio - APC220 Módulo Bluetooth – HC04

Módulo - Relé



Instalação

• Download: http://arduino.cc/en/Main/Software

• Windows, Linux e IOS;

• Instalação simples;

• Conectar o Arduino pela USB;

• Pronto para uso!

http://arduino.cc/en/Main/Software


Estrutura da Programação

//Função Blink

int led = 13; //Led 13 já é incluso ao Arduino

void setup() {       // O que vc vai usar?         

// Inicializar led

pinMode(led, OUTPUT);     

}

void loop() { //Rotina

digitalWrite(led, HIGH);   // Ligar led

delay(1000);               // tempo

digitalWrite(led, LOW);    // Desliga LED

delay(1000);               //tempo

}



Exemplos de Projetos



Jogo Genius Montado



Termômetro que envia dados ao Excel 



Termômetro Montado.



Carrinho controlado pelo Kinect.



Vídeos de outros projetos

• Robô que desvia de obstáculo 

• Robô controlado pelo Windows Phone

• Robô controlado por Kinect

http://www.youtube.com/watch?v=yv50gHO3JrE
http://www.youtube.com/watch?v=yv50gHO3JrE
http://www.youtube.com/watch?v=6AUVGCVU0_s
http://www.youtube.com/watch?v=6AUVGCVU0_s
http://www.youtube.com/watch?v=jcoaCoyohiQ
http://www.youtube.com/watch?v=jcoaCoyohiQ


Usando Sensor LM35, LED e Arduino



Estrutura de programação



Estrutura de programação



Usando um Motor DC e Arduino com 
MotorShield L293D

Imagem ilustrativa com outro Shield, sem alimentação.



Estrutura da Programação

#include <AFMotor.h> //Biblioteca Shield Adafruit

AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_64KHZ); //Chamar Motor #1, 

64KHz pwm

AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_64KHZ); //Chamar Motor #2, 

64KHz pwm

void setup() {

Serial.begin(9600);           

motor1.setSpeed(200); /*Define a velocidade para 200 (Máx. 

255)*/

motor2.setSpeed(200);     /*Define a velocidade para 200 

//(Máx. 255)*/

}

//Continuação no outro Slide



Estrutura da Programação

void loop() {

motor1.run(FORWARD);      // girar para a frente

delay (1000);

motor1.run(BACKWARD);     // girar para trás

delay(1000);

motor1.run(RELEASE);      // parado

delay(150);

}



Robótica 
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http://www.youtube.com/watch?v=8_xVCB68msY
http://www.youtube.com/watch?v=8_xVCB68msY


O que é Raspberry PI

• Computador diminuto de uso geral, com entradas e 
saídas de uso geral (GPIO);

• Nome Raspberry PI = Framboesa + Python; 

• Baixo custo;

• Objetivo de ensinar programação.



Historia

• Criado em 2006;

• Universidade de 
Cambridge;

• Criadores:

• Eben Upton

• Rob Mullins, 

• Alan Mycroft, 

• Jack Lang

• Peter Lomas

• David Braben.



Modelos Raspberry PI

Raspberry Pi A

• Não tem porta 
Ethernet;

• Possui uma porta USB;

• 256Mb de RAM;

• Processador Broadcom
BCM2835, Arquitetura 
ARM, 700 MHz;

• SD;

• 5V, 750mA.



• Porta Ethernet;

• Duas portas USB;

• 512Mb de RAM;

• Processador 
Broadcom BCM2835, 
Arquitetura ARM, 
700 MHz;

• SD;

• 5V, >750mA.

Raspberry PI B



• 4 Portas USB;

• Menor Consumo de 
Energia!

• Conector RCA 
substituído por um 
de 3,5mm;

• MicroSD.Raspberry PI B+



Microcontrolador vs. Microprocessador

• Microprocessador: Circuito integrado com milhares de
transistor, rápido, possui capacidade de executar operações
lógicas, aritméticas, e de controle, mas necessita de outros
componentes com circuitos externos, exemplo: Memória RAM.

• Microcontrolador: É um circuito integrado menos poderoso
que o processador e mais lento, mas não necessita de circuitos
externos, o que deixa ele mais compacto, por ter tudo
necessário em um único bloco.



Acessórios

• Teclado e Mouse;

• Cabo HDMI;

• Cartão de Memória;

• Hub USB;

• Fonte de Alimentação 5V, >750mA (Indicado 1A)



Arquitetura Raspberry PI B



Sistemas Operacionais Raspberry PI

• Raspbian;

• Arch Linux ARM;

• QtonPI;

• RaspBMC;

• Pidora;

• OpenELEC;

• Entre Outros.



Instalação

• Cartão de Memória com NOOBS (Sistemas Pré-
Instalados) já vêm em alguns Kits;

• Passo 1 para quem não tem cartão com NOOBS. 
Indicamos utilizar o NOOBS para iniciantes.

- Baixar o NOOBS aqui: http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/

• Passo 2: 
- Formatar o Cartão SD com o SD Formatter, que também esta no link a cima.

• Passo 3:
Extraia o arquivo .zip do NOOBS no cartão de memória.

http://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/


• Passo 4: 
Só colocar o cartão SD no Raspberry Pi e iniciar.

• Passo 5:
Escolher um sistema entre os listados e instalar.

Obs.: É possível realizar Dual-
Boot.



Scratch

• Linguagem de programação visual feita para facilitar 
o ensino e a elaboração de algoritmos. 

• Desenvolvida no MIT;



Python

• Linguagem de programação de alto nível;

• Destaque para o pygames (Biblioteca no Raspberry
PI);

• Python GPIO;

#!/usr/bin/env python

Print “Hello Word!”



Exemplo Básico GPIO OUTPUT

#!/usr/bin/env python

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

while True:

GPIO.output(11, True)

time.sleep(2)

GPIO.output(11, False)

Time.sleep(2)



Placas de Expansão

Slice of PI da Ciseco
Adafruit Prototyping Pi Plate



Placas de Expansão

RaspRobotBoard



Exemplos

Plataforma Educativa



Exemplos

• PiFace: Automação industrial utilizando Java 
Raspberry: www.devmedia.com.br/piface-
automacao-industrial-utilizando-java-
raspberry/31174

• Console de Games Retro: http://www.cnet.com/how-
to/create-a-retro-game-console-with-the-raspberry-
pi/

http://www.devmedia.com.br/piface-automacao-industrial-utilizando-java-raspberry/31174
http://www.cnet.com/how-to/create-a-retro-game-console-with-the-raspberry-pi/


Exemplos

• GoogleGlass com Raspberry PI: 
http://www.raspberrypi.org/google-glass-pi-style/

• Robores com Raspberry PI: 
http://www.raspberrypi.org/tag/robots/

• Drone com Raspberry PI: http://www.raspberrypi.org/an-
image-processing-robot-for-robocup-junior/

• Raspberry Pi na Globo: 
https://www.youtube.com/watch?v=8_xVCB68msY

• Palestra sobre robótica: Arduino, Raspberry Pi e Java:

• http://www.youtube.com/watch?v=3YM6bceAjt8

http://www.raspberrypi.org/google-glass-pi-style/
http://www.raspberrypi.org/tag/robots/
http://www.raspberrypi.org/an-image-processing-robot-for-robocup-junior/
https://www.youtube.com/watch?v=8_xVCB68msY
http://www.youtube.com/watch?v=3YM6bceAjt8


Onde comprar tais materiais?

• Arduino

- Laboratório de Garagem: 
http://www.labdegaragem.org/loja/

- Robocore: https://www.robocore.net/

- Versão UNO: ~R$89,00.

Obs.: 

- Ambas lojas possuem Kits Educacionais e Fóruns para dúvidas!!!

- Existe Arduinos não oficiais, que utilizam mesmo circuito, mas com 
qualidade do material reduzida em alguns casos.

- No Mercado Livre existe vários não oficiais.

http://www.labdegaragem.org/loja/
https://www.robocore.net/


Onde Comprar Acessórios Arduino?

• Labdegaragem e Robocore vendem acessórios.

• Mercado Livre tem muitas variedades: 
http://www.mercadolivre.com.br/

• Ebay: http://www.ebay.com/

http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.ebay.com/


Onde comprar tais materiais?

• Raspberry PI

• Revendedor oficial: http://www.farnellnewark.com.br/

• Preço: ~R$183, lembrando que necessita de acessórios.

• Acessórios:

• Mercado Livre poucas variedades ainda: 
http://www.mercadolivre.com.br/

• Ebay: http://www.ebay.com/

http://www.farnellnewark.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.ebay.com/


Outros exemplos de projetos

• https://www.youtube.com/jlucasengenharia

• http://jlsouzasilva.wordpress.com/

• Email: jlucas.silva@ifba.edu.br

https://www.youtube.com/jlucasengenharia
http://jlsouzasilva.wordpress.com/
mailto:jlucas.silva@ifba.edu.br


Conclusão

• Raspberry PI vs. Arduino? Não, Plataformas podem 
ser complementares.

• Ambas plataformas permitem diversos projetos, o 
que vale é a imaginação!

• Melhoria na educação;

• Compartilhar conhecimentos;

• Interdisciplinaridade.
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