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O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 

que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 

Atividade 1 
 

Instalar o Arduino 

Para instalar o Arduino IDE, visita a página https://www.arduino.cc/en/software e 

na secção “Download Options” seleciona a opção de acordo com o teu sistema 

operativo. Após a conclusão do download, descomprime o ficheiro e guarda a 

pasta com os ficheiros extraídos numa localização (Ambiente de Trabalho, 

Documentos, etc.) à tua escolha. Esta pasta contém vários ficheiros e pastas, 

incluindo o “Arduino”, o ficheiro que executa o Arduino IDE. 

 

Seleciona o sistema operativo, faz download do software e instala-o.  

Clica duas vezes no ficheiro “Arduino.exe”.  

Deve exibir a seguinte área de trabalho: 

 
 

É neste display que o código será desenvolvido e enviado para o 

microcontrolador.  

https://www.arduino.cc/en/software
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Selecionar a placa de programação 

Para selecionar o chip Arduino, que será utilizado para desenvolver o código, 

clica em Ferramentas>Placa: “Arduino/Genuino Uno>Arduino/Genuino Uno”.  

 

Aqui o utilizador pode verificar a COM do Arduino, neste caso é a quarta, mas 

pode variar de Utilizador para utilizador.  

 

Selecionar a COM no Arduino  

Para selecionar a COM acede a Ferramentas>Porta>e seleciona a porta do teu 

dispositivo.  
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Pressiona o ícone realçado e faz o upload do código desenvolvido para o Arduino, 

vê o exemplo em baixo:  

 

 

Depois de clicar em “upload”, o Utilizador poderá consultar a barra de progresso 

do upload no canto inferior direito da página:  
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Atividade 2 
 

Uma das características mais importantes da produção é a temperatura do meio-

ambiente. Desta forma, um sistema capaz de medir a temperatura do meio-

ambiente é muito útil.  

Consideremos um exemplo de um sistema que permite detetar a temperatura e 

transmiti-la em graus Celsius, um sensor analógico, o LM35. Este é um sensor 

com um custo relativamente baixo e fiável que nos permite obter o valor da 

temperatura. Neste sistema, iremos usar o Sensor de Temperatura LM35 

juntamente com o Arduino para medir a temperatura ambiente. O valor da 

temperatura será exibido no monitor do ambiente de programação do Arduino. O 

sistema deverá corresponder ao exemplo demonstrado na imagem em baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, a interface analógica A0 é usada para receber informação do sensor, 

que é depois processada pelo microcontrolador, o valor da temperatura é depois 

reportado em graus Celsius ao utilizador.  
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Copia o código em baixo para o Arduino:  

 

Const int sensorPin = A0; //Analog Pin 

float temp = 0;  

                

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); //Baud Rate SERIAL 

} 

  

void loop(){ 

   temp = (analogRead(sensorPin) * 0.0048828125 * 100); //Calc 

Temperature  

   Serial.print(“Temperatura = “); //Print Temperature in Serial 

Monitor 

   Serial.print(temp); //Print Value Temperature in Serial Monitor 

   Serial.println(“ C”); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL 

   delay(2000); // (2000 Miliseconds Delay) 

 } 

 

Depois de o sistema ter sido programado, a informação relativa a temperatura 

será obtida através do monitor, como demonstrado na imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema é um exemplo simples da aplicabilidade de componentes eletrónicos 

à área de cultivo. Neste caso, o sistema permite monitorizar a temperatura e 

controlar a plantação de forma mais eficiente.  
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Atividade 3 
 

Esta atividade consiste no desenvolvimento de um sistema de deteção, através 

do microcontrolador Arduino, capaz de detetar se a água presente num recipiente 

é suficiente ou insuficiente.  

Iremos usar o Sensor de Nível, normalmente utilizado para detetar o nível da água 

num recipiente, e que pode ser usado para avaliar dados importantes em 

Permacultura.  

O sensor usado é analógico e permite detetar a presença de água. Quanto maior 

a área útil do sensor coberta por água, maior o valor criado no output analógico. 

Este valor é posteriormente interpretado pelo microcontrolador e comunicado 

através de um LED programado para ligar se a água for em demasia e para 

desligar se a água for insuficiente.  

 

Ao colocar o sensor num 

recipiente com água, 

poderemos observar este 

LED a acender ou a 

apagar, dependendo do 

valor lido pelo sensor. 

Nota: O valor 

estabelecido para o 

sensor foi de 690. 

Contudo, este pode ser 

ajustado de acordo com o 

projeto a ser 

desenvolvido. 
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Copia o código em baixo para o Arduino: 

 

const int pinoSensor = A0; // 

const int pinoLED = 13; // 

                

void setup(){ 

  //Serial.begin(9600); // 

   pinMode(pinoSensor, INPUT); //PIN SENSOR 

   pinMode(pinoLED, OUTPUT); //PIN LED 

} 

  

void loop(){ 

  if(analogRead(pinoSensor) > 690){  

      digitalWrite(pinoLED, HIGH); //LED ON 

  }else{ //OTHERWISE 

    digitalWrite(pinoLED, LOW); // LED OFF 

  } 

 } 

 

Em seguida, coloca o sensor num vaso com solo regado (ou um copo com água) 

e observa o LED a ligar e a desligar.  

 

 

 

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons 

- Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

