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O que o planeta precisa e o que podemos fazer por ele?

Três recursos básicos são 
indispensáveis para qualquer ser 
vivo, em especial para o ser humano: 
alimento, energia e água.

Você já pensou como é viver sem energia elétrica?
 
Ficaríamos sem luz, sem ventilador, geladeira, celular, televisão, 
computador, sem banho quente. E, sem outras formas de energia, não 
teríamos automóveis, telefones, elevadores, aparelhos hospitalares, 
imagine o caos!

E sem alimento? 

Nosso corpo, para funcionar, precisa da energia dos alimentos. Em jejum, 
não temos disposição para realizar qualquer tarefa. Sem falar que algumas 
horas sem alimento já são suficientes para que tenhamos a sensação 
desgradável causada pela fome. Se prologarmos o jejum por muito tempo, 
o corpo começa a gastar as reservas de gordura que possui e, depois 
disso, entra em colapso: 

falta nutrientes, o ritmo do coração se altera, os orgãos diminuem de 
tamanho, inclusive o cérebro,  pressão arterial diminui, rins param, 
circulação do sangue é prejuducada e ocorre, no fim, a morte.



Sem água? 
 
Bem, basta dizer que 2/3 da massa de nosso corpo é composta de água. 
A água é fundamental para que as células sejam nutridas pelos alimentos. 
Por isso, se nosso corpo ficar sem água por 3 ou 5 dias, nós morreremos.

Água limpa e alimentos saudáveis são fundamentais para a nossa saúde. 

Mas você sabia que mais de 800 milhões de pessoas no mundo não 
têm acesso à energia elétrica e passam fome? E que uma em cada três 
pessoas no mundo não tem acesso à água potável?  

O mais grave é que, enquanto milhões de pessoas passam fome, sede e 
estão desprovidas de energia elétrica, o desperdício de alimento, energia e 
água é gigante.

A FAO, orgão das Nações Unidas que busca combater a fome no mundo, 
estima que 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos no mundo 
todo, cerca de 1/3 de todo alimento produzido, é desperdiçado.  

A ANA, Agência Nacional de Agua, estima que a cada 10 litros de água 
tratada no Brasil, um quarto é desperdiçada. Muito desse desperdício 
ocorre por causa de vazamentos, de poluição da água e uso indevido na 
agricultura.

Esse desperdício ocorre também com a energia elétrica. Dados da 
associação Brasileira de empresas de Conservação da Energia estimam 
que, no Brasil, jogamos no lixo mais de 60 bilhões de reais, todo ano, por 
conta de gastos com energia elétrica.

Triste, não é?



Bem, a experiência do conhecimento é uma aventura que pode 
transformar o mundo. Se nós, que estamos estudando, utilizarmos nosso 
conhecimento para melhorar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, 
colaboraremos para mudar o mundo inteiro.

Que tal utilzarmos os nossos conhecimentos que aprendemos na escola 
e nas aulas de robótica para criarmos projetos que ajudem a evitar os 
desperdícios de energia, água e alimentos? 
Mas não paremos por aí. Podemos também ajudar a melhorar o mundo 
de muitas outras formas. Pense em formas de fazer a diferença, de tornar 
o planeta Terra um pouquinho melhor, de ajudar o próximo, de ser um 
cidadão do bem.

• O primeiro passo é formarmos o grupo de trabalho.  Você e seus 
colegas vão trabalhar juntos para fazer um projeto que ajude a 
transformar o mundo num lugar melhor.

• Depois do grupo formado, é importante decidir qual o tema do seu 
projeto.  Ou seja, vai trabalhar no uso racional dos alimentos, da 
energia ou da água?

• Depois que decidir isso, é preciso pensar qual a contribuição 
que você pode dar. Pense, com seu grupo e seu professor, nas 
situações de desperdício que você vivencia todos os dias na sua 
casa, na escola, enfim, nos lugares que você vive. Identifique o 
problema para poder pensar nas possíveis soluções. 

• Após essas etapas, vamos pensar nos conhecimentos que temos e 
naqueles que precisamos para encontrar a solução do problema.  

• Quando essas etapas estiverem concluídas, aí é mãos à obra, será 
o momento de construirmos nosso projeto. 

Diante disso o que podemos fazer?

Vamos nessa aventura ajudar a transformar o mundo?



Ok?

Em nossas aulas, teremos um momento de aprendizado sobre robótica, 
programação e cultura maker, e outro voltado ao desenvolvimento do 
nosso projeto.
Combinado? O mundo pode contar com sua ajuda? Que bom você vai fazer 
parte do nosso time! 
Então, assine o contrato a seguir, assumindo o compromisso de ser um 
cientista mirim comprometido com o bem de todos.

Contrato de Pesquisa Cidadã do Cientista Mirim

Prometo, sob juramento solene, a ser um aluno que: 

pensa no bem de todos;

pensa no bem do meio ambiente;

busca criar projetos de interesse geral;

respeita professores e colegas;

ajuda os mais necessitados;

procura dar suas ideias, mas respeita a ideia dos colegas;

não briga, discute, mas busca a melhor ideia conversando e buscando o 

entendimento do que é melhor para todos e para o projeto que está sendo 

desenvolvido;

evita faltar às aulas;

não atrapalha o professor e os colegas durante as aulas;

cumpre os horários estabelecidos;

dedica-se às tarefas combinadas;

dedica-se à ciência e aos experimentos científicos;

colabora com os amigos; 

organiza e cuida dos materiais e equipamentos destinados ao desenvolvimento 

dos projetos; e 

dedica sempre o seu melhor nas atividades planejadas.

Assinatura do Cientista Mirim



7

Assim como em diversas situações, o primeiro passo para trabalhar com robótica é compreender 
como os dispositivos podem representar uma ação. Por exemplo, não há como compreender os 
pensamentos e sentimentos de uma pessoa a não ser pela forma como ela se expressa ao mundo: 
quando está feliz, ela sorri, se está triste, ela chora.

Você sabia que o rosto pode exibir mais de 
dez mil expressões? A expressão pressupõe 
que o rosto manifeste uma alteração 
momentânea provocada por um estado 
emocional específico produzindo efeitos 
diretos e imediatos nos seus traços, e são 
esses efeitos que nos indicam as emoções 
de uma pessoa.

Da mesma forma, quando abrimos um programa de computador e realizamos alguma ação, 
apenas sabemos se ela foi devidamente executada através dos dispositivos de saída, como pela 
tela e as caixas de som.

Em primeiro momento, trabalharemos apenas as saídas de dados, partindo do seguinte problema: 
desejamos piscar uma lâmpada quando o ator (personagem) do Scratch for clicado. O único 
componente utilizado nesta proposta, além da Stepboard, será o LED, um Diodo Emissor de Luz.

LED é a abreviatura de “light emitting diode” (diodo emissor de luz). 
Um diodo é semelhante a uma rua de mão única para a eletricidade. 
A corrente pode fluir através dele somente em uma direção. Um 
LED é um tipo especial de diodo que se acende, e é usado em um 
circuito para mostrar que uma corrente está circulando.

Algumas vezes um LED tem uma ponta mais curta do que a outra. 
A mais curta é chamada negativa (-) e a maior é a positiva (+). 
A negativa pode também ter um lado achatado ao revestimento 
plástico para ajudar a identificação. É importante conectar os 
terminais de um LED de forma correta em um circuito.

CAPÍTULO 1 ACENDER E APAGAR LEDS
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Acender e apagar LEDs Capítulo 1

Devemos ter em mente que o LED é um dispositivo que, quando submetido a uma diferença de potencial 
(ddp), emite luz. Este potencial é o potencial elétrico.

A tensão também pode ser chamada diferença 
de potencial. Por exemplo, uma bateria de 4,5V 
tem uma diferença de potencial de 4,5V entre 
seus pólos, que se refere a uma diferença de 
tensão elétrica. No pólo positivo da bateria, a 
tensão é 4,5V e, no negativo, é 0V. Existe uma 
diferença de tensão de 4,5V entre os pólos. É 
esta diferença que gera uma tensão, e, sem 
ela, a tensão não pode existir.

A tensão é medida em volts, 
cuja abreviatura é V.

Pense em quais aparelhos ou dispositivos do seu dia a dia 
que você pode encontrar um LED. Quais são eles?

O potencial elétrico, medido em volts (V), é a mesma grandeza a qual nos referimos quando falamos em 
tomadas, baterias, lâmpadas ou qualquer dispositivo elétrico ou eletrônico; é a diferença de potencial elétrico 
a responsável por fazer com que os elétrons (è) circulem através dos componentes, ocasionando assim seu 
funcionamento. 
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Acender e apagar LEDsCapítulo 1

Trataremos o LED (inicialmente) como um dispositivo com apenas dois estados possíveis: 

1. ligado (submetido a uma diferença de potencial);

2. desligado (não submetido a uma diferença de potencial). 

Estes estados também são chamados de níveis lógicos; com isso dizemos que o ligado 

será chamado de nível lógico alto e, da mesma forma, o estado desligado será chamado de nível 

lógico baixo. É conveniente termos uma representação numérica para os mesmos. Como são 

apenas dois níveis lógicos, são necessários apenas dois números para descrevê-los, e, por uma 

questão de simplicidade, utilizamos os números 0 e 1, no qual 0 representa nível lógico baixo (ou 

desligado), e 1 nível lógico alto (ou ligado). 

Esta construção binária é responsável pela tão ampla utilização do “sistema numérico binário” em 
programação de computadores e eletrônica, daí a ideia de que computadores utilizam a linguagem binária, 
ou que compreendem apenas “zeros” e “uns”.

De fato, em níveis extremamente fundamentais, os 

computadores, controladores e processadores trabalham 

apenas com o sistema binário, o que pode ser bastante 

abstrato e não intuitivo. Exatamente para levá-lo a essa 

compreensão, serão utilizadas interfaces como o S4A para 

programá-los.
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Acender e apagar LEDs Capítulo 1

Ainda assim, quando trabalhamos com dispositivos com o mesmo princípio de funcionamento (apenas 
ligados ou desligados), é importante ter em mente o conceito das informações binárias, as quais também 
podem ser chamadas de informações digitais. 

Os dispositivos que trazem consigo a palavra 
“digital” são os que possuem como princípio 
de funcionamento as informações binárias, 
como, por exemplo, as televisões digitais, 
utilizadas no Brasil desde 2006.

Para o controle destes dispositivos com apenas dois estados, o Arduino possui as 
saídas digitais, que fornecem uma diferença de potencial de 5 volts ao dispositivo 
conectado (como um LED) quando colocadas em nível lógico alto, e de zero volts 
quando em nível lógico baixo.

Os pinos digitais da StepBoard, que podem ser configurados previamente como 
saídas digitais, estão enumerados na placa como D02, D03, D06, D09, D13, D12, D11 
e D10, sendo os quatro últimos, indicados em vermelho, os pinos utilizados pelo S4A 
como saídas digitais. 

Para colocá-las em nível lógico alto ou baixo, são utilizados no S4A dois blocos de 
comando: o                          e o                           cujas lacunas são preenchidas com o 
pino no qual se deseja atuar.

Estes comandos estão inclusos nos blocos de 
movimento sempre indicados pela cor azul, esta 
é a guia na qual o S4A é aberto, mas caso esteja 
em outra, basta clicar no local indicado na figura 
ao lado.
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Acender e apagar LEDsCapítulo 1

Os blocos encontram-se logo abaixo da escolha das guias, e já vêm preenchidos 
com o número 13, da maneira representada abaixo:

As funcionalidades destes blocos já são indicadas pelos próprios nomes, o 
bloco                              é o responsável por ligar o componente concetado ao pino 13, 
ou seja, colocá-lo em nível lógico alto. Já o bloco                               é o responsável 
por desligar o componente conectado ao pino 13, ou seja, colocá-lo em nível lógico 
baixo.
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Acender e apagar LEDs Capítulo 1

Para realizar esta atividade, primeiro é necessário conectar seu primeiro componente à StepBoard.

Será utilizado o pino 13, mas posteriormente você poderá utilizar a saída digital que desejar!

Para que o LED seja conectado ao pino 13, é necessário que o fio vermelho seja conectado ao 

borne positivo (+), e que o fio preto seja conectado ao borne negativo (-), como é indicado na 

figura abaixo. 

Muita atenção! O LED é um componente polarizado, ou seja, se os fios forem ligados ao contrário, 

o circuito não funcionará.

Exemplo 1

• Acender um LED

É importante ressaltar que toda montagem sempre deve ser realizada com o 
circuito desligado para evitar a danificação dos componentes. 

Se quiser conhecer melhor o funcionamento e a utilidade de cada componente 
eletrônico, você pode também consultar o manual do StepKit!
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Acender e apagar LEDsCapítulo 1

Para acender um LED, vamos partir de um evento:

no Scratch, os eventos são os acontecimentos a partir dos quais o programa inicia suas ações, 

tudo sempre ocorre a partir de um evento!

Os blocos utilizados para os eventos são encontrados na guia 

Controle, e são sempre representados na cor amarela. Para acessar 

esta guia, basta clicar no botão destacado na figura ao lado.

No nosso primeiro caso, utilizaremos uma tecla do computador para captar este evento. Quando a 

tecla “seta para cima” for pressionada (note o evento ocorrendo), o LED ligado ao pino 13 será aceso.

Para isso, necessitaremos do bloco                                       , o qual já vem preenchido pela tecla 

“espaço”, podendo ser alterado para qualquer outra tecla.

Note que os blocos responsáveis pelos eventos não possuem encaixe superior, isto 
se deve ao fato de que sempre são eles os responsáveis por iniciar os programas!

Vamos à prática!

Caracterizamos assim os passos lógicos para esse algoritmo: 

› a partir do evento “seta para cima ser pressionada” representado pelo bloco.

› o programa deve executar a ação “acender o LED ligado ao pino 13”, representada pelo bloco. 

Esta construção pode ser vista na figura abaixo:

Pressione a seta para cima no teclado e 
verifique se seu programa funcionou!
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Acender e apagar LEDs Capítulo 1

Como ainda não construímos esta funcionalidade, nosso programa não consegue apagar o LED. 

Para que possamos então apagar o LED, daremos à tecla “seta para baixo” esta função!

Agora nosso evento será: “quando a seta para baixo for pressionada”, e como ação a ser 

executada o programa deverá: “apagar o LED ligado ao pino 13”. 

Para isso, será necessário utilizar um novo evento, o                                                     , e como ação 

utilizaremos o bloco responsável por desligar o LED conectado ao pino 13, ou seja, o                           .

Por fim, teremos o seguinte programa:

Note que o S4A permite a utilização de vários eventos ao mesmo tempo!

Nesta construção, cada evento distindo desencadeia uma série diferente de comandos.

Agora faça você mesmo, controle três LEDs permitindo que estes sejam acesos e apagados 
através de comandos do computador (utilizando teclas diferentes das do exemplo anterior). 
Note que o “acender” ou “apagar” de cada LED constitui uma ação, e o “pressionar” de cada tecla 
constitui um evento.

Obs.: para a montagem do circuito desta 
atividade, veja o esquema a seguir. 
A construção do programa pode ser 
intuída ao analisarmos a lógica usada 
no exemplo 1.

Atividade 1

• Controlando três LEDs
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Acender e apagar LEDsCapítulo 1

Essa ideia de escolher os comandos te faz lembrar algo, talvez o controle de um videogame? 

Quais as teclas você usaria para programar o seu próprio controle? Que tal fazer um esboço 

de como seria? 

Vamos utilizar outros tipos de eventos?! 
Na parte lateral direita do S4A, há uma 
bandeira verde, que, quando clicada, 
simboliza que o programa está em 
funcionamento. Além disso, ela também 
pode ser utilizada para gerar eventos.

Atividade 2

• Utilizando outros diferentes eventos para piscar um LED
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Acender e apagar LEDs Capítulo 1

Deseja-se fazer com que, quando a bandeira verde for clicada, o LED pisque uma vez. Perceba 
que, nesse caso, não teremos dois eventos separados para acender e apagar o LED (setas para 
cima e para baixo do teclado), o piscar do LED  deve acontecer a partir de um único evento, ou 
seja, para isso é necessário acender e depois apagar o LED sequencialmente.

Para a montagem do circuito para esta atividade, baseie-se no circuito do Exemplo 1.
Note que agora você pode escolher qual saída digital utilizar (10, 11, 12 ou 13), mas cuidado! 

Você deve utilizar a mesma saída tanto em seu circuito quanto no seu programa,
caso contrário o projeto não funcionará!

O LED na Atividade 2 permaneceu, aparentemente, desligado? Será que o programa não funcionou? 
Você consegue imaginar um razão para isso ter acontecido?

Computadores são extremamente rápidos e muitas vezes a sua velocidade de 
atuação é muito maior que a nossa velocidade de percepção. Há um fenômeno 
relacionado à visão chamado de persistência retiniana, que é o tempo que a 
nossa retina mantém uma imagem até receber outra; na média este tempo 
gira em torno de 0,05 a 0,2 segundos, e o piscar do LED na velocidade do 
Arduino é muito mais rápido que isso. Portanto, para nós, o LED aparenta 
estar apenas parcialmente desligado, pois não somos capazes de perceber 
nenhuma mudança. 

COMO 
ASSIM???

Se isto aconteceu, o programa provavelmente está funcionando perfeitamente! 
Na verdade, o que não funciona tão perfeitamente assim são os nossos olhos e a nossa 
percepção visual das coisas.
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Acender e apagar LEDsCapítulo 1

Este é o fenômeno responsável pela existência dos filmes, que 
nada mais são do que uma sequência de imagens expostas muito 
rapidamente, dando aos nossos olhos a percepção de imagens em 
movimento. Isso pode ser facilmente experimentado desenhando-
se várias figuras ligeiramente diferentes em um bloco de notas e, em 
seguida, passando-as rapidamente na frente de seus olhos. Quanto 
mais desenhos ou “frames”, forem exibidos no mesmo período de 
tempo, mais natural é a ilusão de movimento. Foi padronizado que o 
tempo de 1 segundo deveria ser usado como parâmetro, nascendo 
assim, o termo “frames por segundo”. 

A percepção de movimento quando deslocamos um ator no Scratch também ocorre da mesma 
forma. Sendo assim, para permitir a visualização do LED piscando, necessitamos acrescentar 
alguns comandos específicos ao programa para que ele espere antes de executar o próximo 
comando. Este bloco é chamado justamente de                                    ,   onde o argumento é o 
número de segundos que o programa deverá esperar para passar para o próximo comando.

Agora vamos adicionar o bloco                                             ao programa construído na Atividade 2! Assim 
como todos os blocos amarelos, este bloco também é encontrado na guia Controle. Sua lacuna 
deve ser preenchida com um número, que é o tempo que o programa deve esperar em segundos.

Este bloco deve ser inserido entre os comandos responsáveis por ligar e por desligar o LED, assim, 
o programa: ligará o LED, esperará o tempo indicado, e, por fim, apagará o LED. Note a importância 
da ordem correta na disposição destes blocos!

Exemplo 2

• Piscar um LED utilizando o bloco 

Para a montagem do circuito para esta atividade, baseie-se no circuito do Exemplo 1.
Você pode escolher qual saída digital utilizar (10, 11, 12 ou 13), mas cuidado!

Você deve utilizar a mesma saída tanto em seu circuito quanto no seu programa,
caso contrário o projeto não funcionará!
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Acender e apagar LEDs Capítulo 1

Por fim, o programa construído deverá ser semelhante ao apresentado na figura abaixo:

No caso da figura, o LED utilizado foi conectado ao pino 13, e o tempo determinado para o 

programa esperar foi de 1 segundo. É sempre interessante desbravar o funcionamento dos 

programas, varie o tempo de espera e verifique como o programa se comporta!

Você consegue pensar em situações do seu dia a dia nas quais seja necessário 

utilizar a função                                           ?!

Descreva uma delas no espaço abaixo.
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Acender e apagar LEDsCapítulo 1

DIÁRIO DE BORDO
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Acender e apagar LEDs Capítulo 1

DIÁRIO DE BORDO
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CAPÍTULO 2 FAÇA SEMPRE

Em nosso cotidiano, existem muitos sistemas que necessitam de funcionamento contínuo, por 

exemplo: o controle de temperatura de um ar condicionado, um carrinho automático equipado 

com sensores, um medidor de pH e temperatura de uma piscina, uma porta de banco, um botão 

de celular, um detector de metais num aeroporto, dentre muitos outros, que fazem parte dos 

diversos sistemas inteligentes, cada vez mais comuns.

Você conhece outros exemplos de aparelhos que possuem funcionamento contínuo?!

Descreva o funcionamento de alguns destes aparelhos abaixo.

“Você sabe o que é um medidor de pH? Nesta palavra, a letra “p” está relacionada 

à palavra potencial e a letra “H” ao elemento químico hidrogênio. Sendo assim, 

o medidor de pH mede o grau de atividade dos íons de Hidrogênio na solução.”
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Para que esses sistemas funcionem de maneira contínua, realizando as sucessivas repetições

necessárias, é preciso utilizar uma nova estrutura lógica.

Denomimamos esta estrutura de “Sempre”. Ela é representada pelo bloco                          e está 

presente na categoria controle do Scratch.

Nestes casos, podemos interpretar que sempre que o processamento do programa chega ao 

final da estrutura do                        , ela o retorna para seu início, de forma a “ligar” uma parte 

do programa à outra. 

Inicialmente, utilizaremos o bloco                   dentro 

do próprio S4A, com o objetivo de fazer com que 

a figura do Arduino (como a indicada ao lado) seja 

rotacionada permanentemente enquanto o S4A estiver 

em funcionamento. Para fazer isso, será necessário 

utilizar três blocos de comando: 

Como o próprio nome sugere, esta estrutura faz com 

que o programa repita sempre o mesmo conjunto 

de comandos. Assim, é possível fazer com que, por 

exemplo, um protótipo sempre meça a temperatura 

do ambiente através de um sensor e exiba o 

resultado da medida na tela, construindo assim um 

funcionamento intermitente. 

“Por isso, estruturas repeticionais são frequentemente chamadas de ‘laços’ ou ‘laços de 

repetição’, pois ligam uma parte do programa à outra.”

Exemplo 1

• Fazendo o Arduino girar
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O bloco                           , responsável por rotacionar um ator em sentido horário. Ele está 

presente na guia de Movimentos e seu argumento deve ser preenchido com o valor do ângulo 

da rotação;

Bloco                             , responsável por repetir de maneira intermitente o conjunto de comandos 

contido em seu interior;

E o bloco                             , responsável por fazer com que o programa espere por alguns instantes 

para dar sequência ao seu funcionamento

Para construir este programa, primeiro é necessário utilizar um evento para iniciar seu 

funcionamento, neste caso utilizaremos o                                       , já utilizado anteriormente.

Após este passo, inseriremos o bloco                        , também presente na guia Controle. Note 

que ele não possui encaixe em sua parte inferior, o que faz sentido, pois o programa ficará para 

sempre preso em seu interior, de maneira que não sejam necessários outros comandos.

Observe que também existe o bloco                             ,

que rotaciona o ator em sentido anti-horário.  

• Sentido horário é o sentido dos ponteiros do relógio.

• Sentido anti-horário é o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
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Como ilustrado na figura acima, o primeiro bloco inserido será o bloco                            , com um 

passo de 15 graus.

Posteriormente, deverá ser inserido abaixo dele um bloco                                         com o argumento 

de 0.1 segundos, para que o programa aguarde um pequeno instante após realizar cada rotação.

Nessa construção lógica, no bloco                          , foi utilizado um passo de 15 graus para realizar 

as rotações (poderíamos ter utilizado outro passo, como 30 ou 45 graus). 

Em situações como esta, o ângulo indica quanto o ator irá rotacionar por repetição. Por 

exemplo, 360º representa uma volta, 180º representa meia volta, 90º um quarto de volta, e 

assim por diante.

Os próximos comandos devem ser inseridos no interior do bloco                       , pois eles são os 

comandos que serão repetidos de maneira intermitente.

15
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Você conhece outros instrumentos que possuem um passo?

Cite alguns deles abaixo, e descreva quais são os valores comuns para o seu passo.

Você sabia...
Passo é um termo frequentemente usado na área técnica para se referir à menor 

divisão de algo; por exemplo, o passo de uma régua é a menor divisão da régua, 

que geralmente é de 1 milímetro.
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Para exemplificar melhor o conceito do bloco                          , vamos construir um programa ao 

qual agregamos também um movimento linear ao ator, além do movimento angular já realizado na 

atividade acima. 

Para isso, é necessário acrescentar um bloco à sequência de comandos do programa anterior: 

dentro do bloco

é necessário incluir o bloco

após o bloco                                (já presente na atividade anterior).

Note que este programa possui três parâmetros: o número de graus do bloco                           , o número 

de passos do bloco                                 , e o tempo de espera do bloco  .

Faça alterações nestes valores e observe o que acontece com o Arduino!

Exemplo 1

• Fazendo o Arduino andar e girar

O que você percebe que acontece com a placa do Arduino ao alterar esses parâmetros?
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Agora vamos retirar o bloco                                   do último proposto?

Delete este bloco e observe o que acontece! É diferente do que aconteceu com o LED quando não 

utilizamos o bloco                                   ?!

Descreva nas linhas abaixo o que você observou e quais são as diferenças deste caso em relação 

a o caso do LED.

Você sabia...
Alguns blocos têm um tempo maior para sua leitura devido a chamada velocidade de 

processamento: mesmo sem utilizar o bloco                                    , o movimento ainda 

é visualmente perceptível – diferentemente do acender e apagar dos LEDs construído 

no capítulo anterior, que foi visualmente imperceptível. 

Sendo assim, por possuir uma interface gráfica, o S4A de fato exige uma capacidade 

de processamento bem mais alta que o caso anterior dos LEDs e, consequentemente, 

necessita de um tempo de processamento maior.



28

Faça Sempre Capítulo 2

Exercício para fixação

Imagine, por exemplo, que você escreva uma historinha numa folha (apenas 1 página) de papel 

sulfite, mas a história é a de alguém que está “preso” no dia do seu aniversário, ou seja, essa pessoa 

sempre vai acordar, viver e dormir no mesmo dia, repetindo as mesmas coisas todos os dias, sem 

fim nem alterações. 

Sendo assim, para que, na hora de contar essa história, você não precise ficar  escrevendo várias e 

várias vezes a mesma coisa, você irá escrevê-la apenas uma vez em uma página de papel.  

O que você sugere para que, quando alguém for lê-la, ao chegar no final da página, ele consiga 

continuar a história, ou seja, fazer com que a história retorne ao início? Explique e esboce sua ideia.
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Reforçando a ideia

A técnica que você utilizou no exercício acima faz com que você não perca tempo e espaço repetindo 

as mesmas ideias. Ela é uma verdadeira “mão na roda” para nós! E isso é exatamente o que é feito 

nas estruturas como o                           utilizado ao longo deste capítulo.

Em termos práticos, quase todos os projetos desenvolvidos com a StepBoard necessitam repetir 

um conjunto de ações, ou seja, dificilmente são encontrados sistemas que uma vez que ligados 

executam apenas uma ação e param.

Tente imaginar um carrinho que uma vez que ligado realiza apenas uma sequência de movimentos 

(por exemplo: da uma arrancada e para logo em seguida) e para, ou um termômetro digital que 

mede apenas uma vez a  temperatura, necessitando serem reiniciados para funcionar novamente. 

Este modo de atuação é pouco útil e nada prático para os usuários.

Na lógica cotidiana, este tipo de estrutura também pode ser identificado, por exemplo, nas 

ações involuntárias do nosso corpo. Respirar, piscar os olhos, verificar a temperatura, são todas 

funcionalidades classificadas como “faça sempre” no nosso organismo. 

Também podemos pensar na atualização da timeline em redes sociais, nas 

quais o conteúdo é sempre atualizado com determinados intervalos de tempo; 

isto proporciona com que os conteúdos sejam constantemente interessantes, 

de forma a manter a atenção dos usuários por longos intervalos de tempo.

Pense em exemplos de objetos e máquinas que fazem do seu dia a dia e que atuam em modo 
de repetição? Eles ainda seriam úteis se não tivessem suas funções em modo de repetição, 
ou seja, se executassem apenas uma vez e parassem?
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Atividade 1

• Piscar um LED de maneira intermitente

Já trabalhamos em fazer piscar um LED anteriormente. Agora, propomos que você construa um 
programa para que, a partir de um evento, o Arduino pisque um LED de maneira intermitente. 
Escolha um pino digital, uma tecla do seu teclado como responsável por gerar o evento e determine 
um tempo agradável de espera para que seja possível visualizar o piscar do LED. Depois, apenas 
desfrute a sua construção!

Para a montagem do circuito para esta atividade, baseie-se no circuito da figura abaixo. Você pode 
escolher qual saída digital utilizar (10, 11, 12 ou 13), mas cuidado! Você deve utilizar a mesma saída 
tanto em seu circuito quanto em seu programa, caso contrário, o projeto não funcionará!
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Projeto
Uma viatura de polícia possui 4 lâmpadas em seu giroflex (aparelho usado para alertar o cidadão, 
com sons e luzes chamativas), mas ele se encontra quebrado. Considerando que o local mais 
próximo da delegacia é a sua escola, os policiais decidiram pedir a sua ajuda para tentar concertar 
o giroflex. 

Como funciona o giroflex

É um conjunto de 4 lâmpadas que acendem 
sucessivamente. Quando uma acende, a anterior apaga, e 
esse processo se inicia acendendo a lâmpada da extrema 
esquerda. Quando a lâmpada da extrema direita for acesa, 
este processo deverá inverter o sentido (acendendo agora, 
sucessivamente, as lâmpadas à esquerda), e assim por 
diante de maneira intermitente.

Pesquise sobre a história, curiosidades e funcionalidades do giroflex
antes de prosseguir com esta atividade.
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Você deve inicialmente construir um protótipo utilizando LEDs para demonstrar aos policiais que 

você consegue resolver este problema. Também é interessante utilizar as funções de sonoridade 

do Scratch para melhor caracterizar um giroflex de verdade. Corra, senão o bandido irá escapar!!!

No S4A, há uma guia apenas direcionada para trabalhar 

com sons, ela é chamada de Som, possuindo desde 

notas musicais até a possibilidade de você mesmo 

gravar os seus próprios sons. Explore um pouco esta 

guia, conheça-a, descubra suas funcionalidades, 

e tente agregar o efeito sonoro ao seu giroflex. É 

recomendado que você utilize o bloco

e escolha a opção                                    , desta forma você mesmo poderá gravar o som da 

sirene e adicioná-lo ao seu programa.

Para a montagem do circuito desta atividade, baseie-se no esquema a seguir
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Agora, mãos à obra!
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DIÁRIO DE BORDO
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CAPÍTULO 3 ENTRADAS DIGITAIS, ESTRUTURAS CONDICIONAIS E OPERADORES

Assim como discutido no primeiro tópico, a respeito das 
saídas digitais, que possuem apenas dois estados, existem 
os atuadores digitais, que também possuem apenas dois 
estados. 

Da mesma forma, podemos nos lembrar de uma lâmpada que 
apenas pode ser ligada ou desligada ou de uma porta que 
pode estar aberta ou fechada. Nesta lógica, podemos citar 
o interruptor de dois estados, que define se a lâmpada está 
ligada ou não. Este é considerado uma entrada digital, pois é 
uma entrada com apenas dois estados, os quais novamente 
são chamados de nível lógico alto, representado pelo número 
1, ou nível lógico baixo, representado pelo número 0.

Na lógica cotidiana, podemos refletir sobre diversas situações nas quais existem apenas duas 
possibilidades, sem meios termos, como já dizia Hamlet, personagem do famoso escritor 
inglês William Shakespeare: 

SER OU NÃO SER,
EIS A QUESTÃO.

E várias situações se encontram justamente nesta lógica:

 • Ir ou não ir a um evento;
 • Comprar ou não comprar uma camiseta;
 • Ligar ou não ligar um computador;
 • Acender ou não acender uma lâmpada.
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Cite 2 situações do seu dia que se encaixam na 
definição de “situações digitais”:

Diversos dispositivos eletrônicos podem ser tratados como entradas digitais, como: chaves, 
interruptores, botões, sensores de presença, sensores de nível, entre muitos outros. A seguir, 
cada um destes exemplos será explicado de maneira um pouco mais detalhada:

• Chaves e interruptores – são dispositivos encontrados em praticamente 
todos os lugares, utilizados para ligar ou desligar um outro dispositivo e 
também habilitar ou desabilitar uma funcionalidade. Perceba que esses 
sempre são estados muito bem definidos, sem que haja a possibilidades 
de intermediários entre um e outro.

O funcionamento destes dispositivos consiste em fechar ou não um circuito, ou de 
conectar um ponto do circuito ao GND (também chamado de terra, ou 0V, que representa 
nível lógico baixo) ou ao 5V (que representa o nível lógico alto).
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• Botões – possuem funcionamento muito parecido com o das chaves, 
entretanto, diferentemente das chaves, que geralmente conservam o 
estado na qual foram colocadas, os botões costumam permanecer 
pressionados apenas enquanto estão sendo pressionados, ou seja, 
ao deixar de ser pressionado, o botão irá voltar ao seu estado inicial 
“sem pressão”, de forma a não manter o estado no qual foi colocado 
até que este seja re-apertado.

Os sensores de presença são outro bom exemplo de entradas digitais, 
pois, apesar de muitas vezes possuírem componentes analógicos em 
seu sistema, os sensores de presença costumam retornar apenas 
dois estados: há alguém no local (1), ou não há alguém no local (0). 

Existem dois tipos de sensores de nível: o primeiro  possui o papel de 
acusar a altura do nível da água de um recipiente, retornando de fato 
uma medida física, como 9 m (metros) ou 45 cm (centímetros); já o 
segundo tipo apenas indica se o nível de um fluido é maior ou não 
que o desejado. Este segundo tipo de sensores são ditos digitais. 

A característica de manter o estado ao qual foi colocado é chamada de “retenção”. 
É necessário tomar cuidado, pois existem casos especiais de chaves que retornam 
ao estado original, portanto não retensivas, e de botões que conservam o estado no 
qual foram colocados, só alterando quando pressionados novamente, chamados de 
botões retensivos. 

Este tipo de funcionamento é bastante comum quando, apesar de um dispositivo possuir 

funcionamento analógico em termos fundamentais, sua resposta prática ser digital. 

Os sensores digitais de nível, que apenas indicam se o nível de fluido em um recipiente 
está acima ou abaixo do desejado, possuem dois tipos de construção mais comuns: 
a simples utilização de um fio, onde a água fecha o circuito sendo que quando a água 
perde o contato com o fio, o circuito é aberto, configurando assim os dois estados; e 
sensores que utilizam de uma bóia, que quando suspensa (perde o contato com a água), 
ativa uma chave não retensiva. 
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Como já discutimos em capítulos anteriores, no S4A os pinos da StepBoard já são previamente 
configurados. Neste caso, as entradas digitais são configuradas nos pinos 2 e 3.

Existem dois blocos do S4A voltados para utilizá-las, ambos localizados na guia movimentos, 
um responsável por retornar o valor da entrada, chamado “value of sensor”, no qual o argumento 
pode ser Digital2 ou Digital3 para realizar leituras digitais. O outro bloco já realiza uma pergunta 
“sensor pressed?”, no qual o argumento novamente pode ser Digital2 ou Digital3, em tradução 
livre, este bloco pergunta “O sensor Digital está pressionado?”.

Com a pergunta acima, somos levados a um novo conceito lógico, chamado de operadores 

condicionais, que são os responsáveis pelas tomadas de decisão dos programas. 

Quando realizamos qualquer ação voluntária, ela é repleta de operadores condicionais; vamos a 

alguns exemplos:

1. Você está passando frente a um bebedouro na sua escola, SE você está com sede, 
beba água, SE NÃO está, continue andando. 
2. SE o quarto está escuro, acenda as luzes;
3. SE o alimento está cozido, desligue o fogo;
4. SE está muito calor, ligue o ar-condicionado;
5. SE você fez o gol da vitória do seu time, comemore!

NOTE QUE A AÇÃO É DETERMINADA POR UMA CONDIÇÃO.
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Você consegue pensar em mais alguns exemplos de operadores 
condicionais? Escreva o máximo de situações que lembrar:

Ou seja, nota-se que as estruturas cognitivas são repletas de condições. Na verdade, as ações 

voluntárias do ser humano são determinadas justamente pela coleta de dados do meio e pela 

análise destes através de estruturas condicionais, como por exemplo: 

 • colocar ou não uma blusa em um dia frio;

 • pedir ou não mais um copo de suco na cantina;

 • aceitar ou não um convite para um baile;

 • pular ou não na piscina num dia quente;

 • trocar ou não de aparelho celular; 

 • entre muitos outros.



40

Entradas Digitais, Estruturas Condicionais e Operadores Capítulo 3

Estas são todas situações nas quais a resposta será concluída a partir de uma série de estruturas 

condicionais nas quais serão analisados dados coletados do meio. 

Agora, finalmente, podemos contemplar a estrutura lógica básica de funcionamento de um projeto 

automatizado, de um programa ou de parte do nosso próprio funcionamento:

Podemos pensar no exemplo de um jogo de futebol: se o juiz marca um pênalti, o time favorecido 
deve escolher o batedor (entrada), o goleiro do outro time analisa o batedor, o estado do campo e 
o clima (processamento) e, na hora do chute, com base na análise, escolhe um lado para pular e 
tentar defender (atuação na saída).

Entradas       Processamento       Atuação nas Saídas

As entradas, que, no nosso caso (do corpo humano), são os sentidos, e, no caso dos protótipos, são 
os sensores, e assim por diante, fornecem-nos dados para que seja realizado um processamento, 
no qual estes dados são trabalhados e, a partir disso, ocorrem as tomadas de decisão - no nosso 
caso, esse processo ocorre no cérebro e, no caso dos protótipos, ocorre no Arduino – e a partir 
destas tomadas de decisão, são realizadas as atuações.
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Assim como os movimentos dos membros e a fala são exemplos de atuações para o nosso 

corpo, o acender ou apagar de lâmpadas, ligar ou desligar de motores, são exemplos para os 

protótipos. 

Note, esta estrutura simples (leitura, processamento, atuação) 
resume a lógica de funcionamento de diversos programas.

Por fim, vemos que as condições estão por todos os lados, e, a partir delas, ocorrem as tomadas de decisão. 
Em se tratando da programação, o funcionamento não é diferente: os blocos “se” e “se-senão”, presentes na 
guia controle do Scratch, possuem exatamente esta funcionalidade. O bloco “se” possui como argumento 
uma condição, representada por um hexágono irregular. Se a resposta para essa condição for positiva 
(verdadeira, nível lógico alto), o conjunto de comandos inseridos dentro da estrutura do “se” será executado; 
caso a resposta seja negativa (falsa, nível lógico baixo), o conjunto de comandos dentro da estrutura do “se” 
será apenas pulado, dando continuidade ao programa. Já o bloco “se-senão” possui além da estrutura “se”, 
a estrutura “senão”, ou seja, também há um conjunto de comandos específicos para quando a resposta for 
negativa (falsa, nível lógico baixo).

É claro que existem mais estruturas, como os programas que possuem funcionamento 

perpétuo independente de entradas, como os vistos nos tópicos anteriores.
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As tomadas de decisão estão presentes em praticamente todas as situações importantes do 
mundo, a partir das condições nas quais somos sujeitos. Em especial, podemos pensar na 
questão da geração de energia, o que é imprescindível para a nossa sobrevivência. A energia 
pode ser gerada a partir de diversos métodos e situações, como por exemplo: energia solar, 
energia eólica, energia elétrica, energia hidráulica, energia a gás, energia de combustíveis 
fósseis, entre muitos outros. Uma coisa importante é se escolher qual das formas de geração 
de energia iremos utilizar em cada situação. 

Temos de pensar que sempre haverá consequências para cada escolha, que, para gerar energia, 
também gastamos um pouco (custo-benefício), que gerar energia custa também dinheiro e 
que a conta pode não ser positiva e que a geração pode causar danos ao meio ambiente e a 
sociedade/comunidade próxima. Sendo assim, de forma simplificada podemos dizer que, por 
exemplo:

Seguindo este contexto, elabore mais 3 condições para determinar se 
uma forma de geração de energia elétrica é adequada ou não.

Se estamos num local com muita incidência de luz solar, usar energia solar;

Se estamos num local com rios e cachoeiras, podemos utilizar a energia 
hidráulica;

Se há muitos ventos e com constância, utilizar energia eólica.

Se causar danos ao meio ambiente, não gere este tipo de energia;

Se o custo benefício não for favorável, não gere este tipo de energia;
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Para construir as condições em programação nós temos duas opções: 

 1. blocos que já contém a condição;

 2. blocos com operadores de comparação. 

Um exemplo de bloco que já carrega consigo uma condição é o “sensor pressed?”, presente 

na guia movimentos, que pode ser usado diretamente no campo reservado à condicional na 

estrutura “se”. Agora, se utilizarmos o bloco “value of sensor”, necessitaremos de operadores 

de comparação para construir uma condicional.

O processo de comparação é intrinsicamente matemático. Se comparamos a altura de duas 

pessoas, dizemos: “A pessoa X é maior que a pessoa Y?”. Note o uso da expressão “maior”, que 

é um operador matemático de comparação.

E na sua região?
Utilizando as condições apresentadas e elaboradas explique: qual é a 
melhor forma de geração de energia elétrica para a sua cidade?
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Podemos também pensar em outros exemplos, como:

 • “Eu comprei o mesmo número de canetas que você? “, ou, em outras palavras, “O 
número de canetas que eu comprei é IGUAL ao que você comprou?”. Note o uso do operador 
de comparação de igualdade nesse caso;
 • “A memória do meu celular é MAIOR que a do seu?”, note nesse caso o uso do operador 
de comparação de desigualdade; 
 • “O peso do meu cachorro é DIFERENTE do peso do seu?”, para esse caso note o uso do 
operador de comparação de diferença.

Observe ainda que estas operações são frequentemente realizadas nos mais diversos tipos de 
programas, sistemas e sites. Quando realizamos um login, é verificado se a senha utilizada é 
igual à senha registrada para aquele usuário, se sim, o acesso é permitido, se não, o usuário é 
informado que a senha está incorreta.

Há no Scratch uma guia reservada apenas a este tipo de bloco, a guia operadores. Daremos 
atenção inicialmente a três deles: o igual “=”, o maior “>” e o menor “<”. Todos estes 
são  operadores de comparação, cujas perguntas realizadas por cada um destes operadores 
condicionais estão no quadro abaixo:

Operação de comparação Pergunta Bloco

A = B O valor A é igual ao valor B?

A > B O valor A é maior que o valor B?

A < B O valor A é menor que o valor B?

Vamos exercitar?!

Julgue as seguintes condições como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F):

 (     ) 5 == 9
 (     ) 2+4 == 3+3
 (     ) 3*7 > 4*6
 (     ) ‘A’ == ‘B’

 (    ) ‘D’ == ‘d’
 (    ) 120 < (150 – 30)
 (    ) 5 * 8 > 100 - 75



45

Entradas Digitais, Estruturas Condicionais e OperadoresCapítulo 3

Então, retornando ao nosso objetivo inicial, que era tomar decisões com base na resposta de 

sensores digitais, ou mais especificamente, de um botão, no nosso primeiro exemplo: quando 

desejamos verificar se um botão está pressionado, podemos construir uma condição:

O valor da leitura do botão é igual a 1?

ou seja,

ou ainda,

o botão se encontra em nível lógico alto?

o botão está pressionado?

Levando as últimas considerações à prática, vamos construir um protótipo quando um botão 
for pressionado, um LED será aceso, e quando for solto, o LED será apagado. Inicialmente, 
utilizaremos o bloco “sensor pressed?”, que já traz consigo a condição pronta, podendo ser 
inserido diretamente no campo reservado à condicional da estrutura “se”. 
Como nos outros programas construídos, inicialmente utilizaremos a estrutura repeticional 
“sempre”, já discutida anteriormente, para manter o funcionamento contínuo. Dentro dela, 
inseriremos a estrutura condicional “se-senão”, responsável pela tomada de decisão com base em 
uma condição. A condição será justamente o bloco “sensor pressed?”, no qual, em caso positivo, 
o LED será aceso, através do bloco “digital on”, e em caso negativo, será apagado, através do 
bloco “digital off”. Esta construção pode ser verificada nas figuras abaixo:

Exemplo 1
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Agora refaremos o mesmo exemplo, mas utilizando o bloco “value of sensor”, no qual necessitamos 
construir a condição utilizando operadores. Para isso, primeiro analisemos à pergunta “o botão 
está pressionado?”. Nas montagens que utilizamos, um botão pressionado significa uma leitura 
de nível lógico alto. Então poderíamos redigir a pergunta como “a leitura do botão está em nível 
lógico alto? ”. Pensando em termos do bloco “value of sensor”, e lembrando que o nível lógico 
alto numericamente é representado pelo número 1, podemos finalmente redigir a nossa condição 
como “value of sensor Digital2 = 1 ?”. 
Repare que, utilizando o operador comparador de igualdade, podemos verificar o estado do botão, 
e realizar as tomadas de decisão necessárias a partir disso.
A construção do código será análoga às anteriores, tendo como única diferença a condição que 
foi construída utilizando o bloco “value of sensor” e o bloco comparador de igualdade.

Exemplo 2
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Vamos construir o princípio de um game de aventura, controlando a posição de um ator através 

dos botões! Utilizaremos duas entradas digitais para controlar a posição horizontal do ator, de 

forma que, quando o botão da esquerda for pressionado, o ator deverá andar para a esquerda, 

e quando o da direita for pressionado, o ator deverá andar para a direita, mas logo ao botão 

deixar de ser apertado, o ator deve parar de se locomover. Por convenção, o deslocamento 

para a direita é um deslocamento positivo, e para a esquerda, negativo. Controle seu Arduino e 

leve-o para passear!

Proposto 1
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Agora que já movimentamos o Arduino utilizando de botões externos, vamos aumentar as 

possibilidades e controlar outro ator utilizando os botões do teclado. A lógica será bem 

semelhante: a seta para a esquerda deve movimentar o ator para a esquerda, e a seta para a 

direita deve movimentar o ator para a direita.

Proposto 2
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Mas o ator está com seus movimentos muito limitados (ele só consegue, por enquanto, 

andar de um lado para o outro), sendo assim, podemos também adicionar a possibilidade 

de deslocamentos verticais para este ator, como, por exemplo, pular. Vamos atribuir esta 

funcionalidade à barra de espaço, sendo que, quando o ator estiver se deslocando para a 

direita e a barra de espaço for pressionada, ele deverá pular deslocando-se para a direita, e 

agir de forma análoga para a esquerda. A seguir, há um exemplo de como construir um “pulo” 

deslocando-se para a esquerda.

Proposto 3
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Agora construiremos um sistema de controle de nível para um reservatório de água. Utilizaremos 

novamente os botões, mas agora para simular os sensores digitais de nível, já discutidos 

anteriormente. Consideraremos que um botão representará o sensor de nível baixo de água, 

onde deve aparecer um aviso para que as torneiras sejam ligadas. O outro botão representará o 

sensor de que o reservatório está cheio, e as torneiras devem ser desligadas. Você deve definir 

como estes avisos serão dados na tela (use palavras, imagens, sons, ou o que sua criatividade 

mandar). Você deve pensar também numa maneira de informar ao sistema que o aviso já foi 

lido – este então deve ser excluído, desaparecendo da tela –, e, além disso, deve haver um 

aviso de situação estável, quando nenhum dos sensores estiver ativado.

Proposto 4
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É muito comum nos depararmos com situações nas quais dependemos de várias 

condições distintas para tomar uma decisão. Um exemplo destes é a determinação do reino 

biológico de um organismo vivo. Atualmente, os seres vivos são divididos em cinco grandes 

reinos:

 - Reino Animal;

 - Reino Vegetal;

 - Reino dos Fungos;

 - Reino dos Protistas;

 - Reino das Moneras;

Sabendo disso, pesquise as características específicas de cada grupo com seus colegas, 

e construa um sistema no S4A, no qual, a partir de um conjunto de perguntas sobre as 

características do ser vivo, a personagem informe a qual reino ele pertence. Você também pode 

incluir informações, figuras, tornando seu programa o mais divertido e instrutivo o possível!

Desafio

Dicas:

• Determine antes de iniciar o projeto quais são todas as características a serem 

levadas em conta nesta determinação;

• Construa as perguntas necessárias para analisar estas características, e, a partir 

delas, construa os caminhos os quais programa deverá seguir;

• Não esqueça de utilizar apenas fontes de pesquisa confiáveis;

• Você pode utilizar efeitos sonoros do S4A, ou indicadores como LEDs;

• As maneiras de adquirir as respostas também são definidas por você, podendo 

utilizar o mouse, teclas, ou até mesmo botões com a StepBoard.
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DIÁRIO DE BORDO
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DIÁRIO DE BORDO
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