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Resumo: Nas aulas do tinkercad foi entendido que os projetos funcionam com códigos e  
blocos, os códigos funcionam com algumas palavras-chave como void setup, int, pinMode 
e/ou Serial.begin. Existem diversos códigos no tinkercad mas eles não funcionam sem o 
protótipo. As simulações criadas para desenvolver o determinado protótipo são apenas para 
se prevenir caso algo dê errado. Após a simulação você poderá iniciar o desenvolvimento 
de um protótipo sem preocupações. 
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INTRODUÇÃO 

Um sistema de alarme funciona com sensores, os sensores emitem um aviso sonoro, 

eles avisam algo que é anormal, o sistema de alarmes é um recurso de segurança útil para 

garantir proteção de bens, pessoas ou imóveis. 

Para desenvolver um protótipo de alarme simples será utilizada uma placa chamada 

arduíno, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa 

única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída 

embutido, uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Wiring, e é 

essencialmente C/C++. 

Antes de entrar na construção do projeto será necessário aprender como o arduino 

funciona e para isso será utilizado um programa chamado tinkercad, que é uma ferramenta 

online de design de modelos 3D em CAD e também de simulação de circuitos elétricos 

analógicos e digitais, desenvolvida pela Autodesk. Por ser gratuito e fácil de usar, 

encontramos nele uma oportunidade de ensino de Programação Embarcada, visto que a 
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primeira barreira encontrada pelos alunos é a de não possuir os componentes e o 

microcontrolador em mãos. 

 

FIGURA 1: TInkercad 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Aprender mais sobre o arduino para desenvolver protótipos que 

ajudariam as pessoas em ações cotidianas. 

Objetivo específico: Desenvolvimento de protótipos de baixo custo utilizando o 

arduino. 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

Hoje em dia as pessoas precisam se prevenir de algo, e com o sistema de alarmes 

facilita em fazer isto, ele pode te prevenir de invasões, assaltos e outras ações criminosas, 

seria possível fazer um protótipo desse tipo? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Para desenvolver um sistema de alarmes serão utilizados os seguintes 

componentes:  

- Buzzer 12v; 

- Leds; 

- Dois sensores PIR; 

- Reed switch; 



 
- Arduino R3. 

O Buzzer será utilizado quando o alarme for disparado ele irá acionar aquele 

determinado sistema, os Leds serão utilizados para mostrar as situações do alarme, os 

Sensores PIR são sensores de presença, detectando a presença de alguém, animais ou 

pessoas, o Reed switch é composto de duas partes em uma parte ele tem o botão 

liga/desliga e a segunda parte é um imã, então isso facilita a instalação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para poder desenvolver o projeto, primeiramente foi necessário aprender a utilizar o 

programa online Tinkercad, que é uma plataforma onde é possível fazer a simulação de 

projetos utilizando arduino. Alguns protótipos foram montados. Segue abaixo um exemplo 

de trabalho desenvolvido com sua respectiva programação. 

 

FIGURA 2: Simulação LED RGB + Potenciômetro 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

Os códigos abaixo foram utilizados para realizar a simulação rodar. 

 

TABELA 1: Linha de códigos da simulação LED RGB + Potenciômetro 



 

int vermelho=12; 
int azul=10; 
int verde=9; 
int potenciometro = 5; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(vermelho, OUTPUT); 
  pinMode(azul, OUTPUT); 
  pinMode(verde, OUTPUT); 
   
} 
 
//Funções responsáveis por executar o brilho selecionado 
void vermelhoFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, LOW); 
  digitalWrite(verde, LOW); 
  digitalWrite(vermelho, HIGH); 
} 
void azulFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, HIGH); 
  digitalWrite(verde, LOW); 
  digitalWrite(vermelho, LOW); 
} 
void verdeFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, LOW); 
  digitalWrite(verde, HIGH); 
  digitalWrite(vermelho, LOW); 
} 
void amareloFuncao(){ 
  analogWrite(azul, 0); 
  analogWrite(verde, 50); 
  analogWrite(vermelho, 255); 
} 
void roxoFuncao(){ 
  analogWrite(azul, 207); 
  analogWrite(verde, 0); 
  analogWrite(vermelho, 255); 
} 
void brancoFuncao(){ 
  digitalWrite(azul, HIGH); 
  digitalWrite(verde, HIGH); 
  digitalWrite(vermelho, HIGH); 
} 
  
 
void loop() 



 

{ 
  float sinal; 
  sinal = analogRead(potenciometro); 
  Serial.println(sinal); 
  if(sinal>=0 && sinal<=150) 
    brancoFuncao(); 
  else if(sinal>150 && sinal<=300) 
     azulFuncao(); 
      else if(sinal>300 && sinal<=450) 
           verdeFuncao(); 
          else if(sinal>450 && sinal<=600) 
                 amareloFuncao(); 
       else if(sinal>600 && sinal<=750) 
                     vermelhoFuncao(); 
                      else brancoFuncao(); 
    } 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim que dominar a simulação de arduino, será possível passar para o próximo 

passo que será reproduzir esses protótipos utilizando um arduino físico. Dominados os 

comandos básicos com o arduíno físico, pretende-se iniciar a montagem do protótipo de 

sistema de alarme. Segue abaixo um cronograma das atividades a realizar nos próximos 

meses. 

 

TABELA 1: Cronograma 

Atividades a realizar Período 

Montagem da apresentação Outubro 

Gravar vídeo para o FITEC Outubro 

Continuar desenvolvendo algumas simulações Novembro 

Iniciar os teste com o arduino físico 2022 

FONTE: Autor, 2021 
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