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O bobo e o importante
BuzzFeed incorpora notícias e
propõe modelo de jornalismo

Comunidade digital
Campus Party fica maior, mas
participantes ainda reclamam
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Sábado, 11h, 30 graus. O calor em
São Paulo estava quase insupor-
tável, mas em um casarão no bair-
ro Santa Cecília, ele não foi pá-
reo para placas, fios e circuitos –
trio que centralizou as atenções
dos presentes. Na Oficina Ardui-
no 100 Noção, todos os olhares
estavam fixos nas entradas da
protoboard, placa usada para o
aprendizado de eletrônica.

Eles estavam lá para entender
o que é, afinal, o Arduino, plata-
forma que populariza o conceito
de hardware livre. Assim como o
software, o hardware open sour-
ce é desenvolvido de forma aber-
ta, sem patentes, e seu projeto
pode ser recriado de diferentes
formas. E, depois dos conceitos,

vem a prática. Tudo o que todo
mundo queria, naquela manhã,
era só uma coisa: fazer que a luzi-
nha da placa acendesse.

A oficina ocorre quinzenal-
mente no Garoa Hacker Clube,
comunidade de amantes de ele-
trônica que funciona no porão
da Casa de Cultura Digital.
Quem dá as aulas é o desenvolve-
dor Cláudio Miklos, membro do
clube fundado no começo de
2011. Ele não pediu autorização
para começar a dar as oficinas
sobre uma de suas paixões.

Criado em 2005, o Arduino
surgiu como um projeto para es-
tudantes. Aprender eletrônica
era caro: um microcontrolador
custava 100 euros. Por isso estu-
dantes do Instituto de Design de
Interação de Ivrea, na Itália, deci-
diram fazer sua própria placa.
Buscaram colaboradores e, as-
sim, Massimo Banzi criou uma
tecnologia eficiente e acessível,
compatível com Windows, Mac
e Linux. As placas foram feitas
em dois dias. Chegou a hora de
fazer um software que as fizesse
conversar com o computador.

“Surgiu a vontade de fabricar
algo de maneira mais profissio-
nal”, diz Gianluca Maertino, co-
criador da plataforma, no filme

Arduino, o Documentá-
rio. Logo as placas come-

çaram a ser vendidas –
sem perder sua característi-

ca livre: qualquer um poderia
recriá-las, desenvolvê-las e fazer
qualquer coisa com aquilo.

É isso o que permitiu o surgi-
mento de oficinas como a de
Cláudio Miklos. Uma placa de Ar-
duino custa cerca de R$ 100. Mas
o padrão aberto permite que ela
seja reproduzida e conectada ao
software, barateando ainda mais
a produção. Naquele sábado, os
alunos trabalhavam em um kit
que não custou mais do que R$
30. E ali cada um tinha um objeti-
vo diferente.

“Quero virar nerd de Ardui-
no”, brincou a estudante de ar-
tes Aline Arcuri. Ela foi à aula por
indicação de um professor da fa-
culdade. Interessada em arte ele-
trônica, quer aprender a usar a
plataforma para criar uma “flo-
resta de LEDs” na Voodoohop,
festa alternativa paulistana. “Ar-
duino está em alta, mas não te-
nho muita paciência. Quer dizer,
não tinha. Estou me forçando a
ser nerd. Se tivesse ido para a ba-
lada ontem, hoje não estaria en-
tendendo nada”, riu.

O analista de sistemas Dorival
Lopes quer automatizar o acen-
dimento das luzes da sua casa.
“É muito caro comprar essas coi-
sas”, disse, enquanto quebrava a
cabeça para descobrir qual cone-
xão estava errada – o seu LED
não acendia. E acender a lâmpa-
da é o primeiro indício de que a
placa montada pelos alunos está
funcionando.

“Não precisa ser nenhum gê-
nio”, disse Miklos, forçando os
alunos a testar uma a uma as co-
nexões da placa atrás dos proble-
mas. O primeiro LED a acender
foi o do bancário Leonardo Lu-

ciano Silva. Ele é um aluno aplica-
do. Quer entrar para o Garoa
Hacker Clube, mas precisa de
uma indicação de um sócio – en-
quanto isso não acontece, ele fre-
quenta os eventos ajudando os
outros alunos.

“Acendeu!”, comemorou Ro-
dolfo Araújo, também analista
de sistemas. Ele tem um objetivo
ambicioso: quer montar uma es-
tação meteorológica na laje de
sua casa e enviar as informações
para a web, para oferecer previ-
são do tempo à região de Guaru-
lhos. “Depois que se aprende a
falar, o céu é o limite”, disse.

A placa de Arduino comprada
pronta já vem com o LED funcio-
nando e outras saídas – co-
mo USB e Bluetooth.
Mas a ideia da oficina
é mostrar aos alu-
nos que é possível
criar a própria pla-
ca – e desenvolver
interações a partir
dela. “Fazer nessa
plaquinha dá muito
mais noção do que está
acontecendo”, disse Aline, a últi-
ma a conseguir acender o LED –
sem um pingo frustração. “Fazer
hardware aberto é se divertir”,
diz Miklos. “O Arduino é uma for-
ma de entender o que está den-
tro dos eletrônicos e pegar o con-
trole de volta”, diz o professor
do ensino médio Joan Carlos de
Mena no documentário.

Para todos. A revolução do Ar-
duino vai além do hardware. Seu
software transforma uma lingua-
gem relativamente fácil para hu-
manos (um C simplificado) em
outra língua, mais difícil para ho-
mens, mas mais fácil para o hard-
ware entender. Isso simplifica a
criação de comandos para a pla-
ca, que vai conversar com o am-

biente via sensores (de presença
e temperatura) e pode ser conec-
tada a outros objetos (até a um
celular Android).

Por ser open source, há uma
grande biblioteca de comandos.
Quem cria um robô, objeto de
arte, impressora 3D ou qualquer
outro objeto físico para Arduino
contribui com funções para a bi-
blioteca. É conhecimento sobre
conhecimento, o mesmo princí-
pio do software livre.

Quando ouviu falar da plata-
forma, o programador Zach
“Hoeken” Smith pensou de cara
em uma máquina que fabricasse
objetos. Ele não entendia muito
de eletrônica, mas deu certo. E

hoje sua empresa, a Maker-
bot, vende impressoras

3D a um preço acessí-
vel (cerca de US$ 1
mil). É a única do ti-
po. A Makerbot pe-
ga um projeto de ob-

jeto em 3D e, com
múltiplos Arduinos,

funciona como um ro-
bô recriando o projeto em

plástico. Se o projeto do objeto
for open source, então os obje-
tos também serão abertos. “O
que nós tentamos fazer é tornar
tudo open source”, diz Smith.

Como o Arduino é a primeira
plataforma a adotar o conceito
de hardware aberto, os padrões
ainda são nebulosos. “A questão
de open hardware ainda é com-
plicada, não existe ainda uma li-
cença”, diz Massimo Banzi. Mas,
se o ritmo de desenvolvimento
continuar o mesmo – hoje há 120
mil usuários do Arduino, contan-
do só a placa oficial – a expectati-
va de seus criadores é que, em
dez anos, apareça o primeiro
computador Arduino. “Por que
não?”, brinca David Cuartielles,
cocriador da plataforma.
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ARDUINO
esse tal de

A placa, que custa
R$ 100. simplifica
a conversa entre
objetos físicos e

o computador

Como uma plataforma aberta criada
para estudantes impulsionou o
hardware livre ao atrair curiosos e
fãs de eletrônica que querem
construir seus próprios aparelhos.
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ARDUINO  BLUETOOTH

JOYSTICK DE PS3

O Blink já vem 
com a placa 

oficial. Mas pode ser 
baixado

1 Ao conectar a 
placa ao 

computador, o LED 
acende

2 O software 
traduz o que é 

escrito na interface 
de programação

3

o que é?

COMO COMEÇARO que dá para fazer? 

Arduino de perto
Saiba como funciona a placa que pode revolucionar a 
maneira como as pessoas lidam com eletrônicos

+ =

A planta que twitta 
Na Botanicalls, o Arduino é 
conectado a sensores que 
medem a água da planta. 
Quando está seca, ela envia 
um aviso para o computa-
dor, que avisa o dono via 
Twitter

Comprar kits prontos
A versão básica tem um 
microcontrolador, uma saída 
USB para ser conectada ao 
computador, uma lâmpada 
LED. Ele já vem com a 
plataforma de programação 
salva - basta conectá-lo ao 
computador via USB. Há 
outras versões, como a Nano, 
que tem um tamanho 
reduzido, e a Arduino BT, que 
vem com Bluetooth

Preço: a partir de R$ 100

Fazer o seu
O padrão do Arduino é 
aberto. Ele pode, portanto, 
ser feito em casa com 
componentes eletrônicos 
simples. É preciso ter um 
microcontrolador (como o 
chip ATmega328), uma 
Protoboard (placa usada 
para  estudo de eletrônica) 
e equipamentos  como fios, 
oscilômetro e lâmpadas 
LED

Preço: cerca de R$ 30

Do que eu preciso?
É preciso ter noções de 
eletrônica para manipular a 
placa. Comprar o kit pronto 
ajuda. Há vários tutoriais 
para aprender a lidar com ele. 
A linguagem do Arduino é um 
C simplificado. Ter uma noção 
de programação é legal, mas 
os comandos salvos na 
biblioteca já ajudam nas 
funções básicas

as versões

Embora seja um padrão 
aberto, há uma restrição 
quanto ao uso do nome. Por 
isso, recriações do Arduino 
recebem outros nomes - 
Brasuíno, Freeduino e 
Seeeduíno, entre outros

HARDWARE
O Arduino é composto de uma placa com 
um microcontrolador; nela podem ser 
conectados sensores (de presença, 
temperatura), motorzinhos, lâmpadas, 
buzinas, robôs, computadores, celulares 
Android, entre outros aparelhos

Uma plataforma de 
hardware e software 
aberto que facilita a 
ligação entre um objeto 
físico e um computador. 
Sua função é perceber o 
ambiente e traduzir o 
que acontece em volta 
para uma linguagem 
legível por máquina, 
fazendo-a responder 
ao ambiente

SOFTWARE 
O Arduino tem uma plataforma de 
programação chamada Blink. É ela 
que traduz o que é escrito para 
uma língua que o microcontrolador 
do chip possa ler e transformar em 
uma ação física

INTERAÇÃO 
Os dois elementos 
permitem que um objeto seja 
programado através do computa-
dor: os comandos são digitados no 
computador e traduzidos para que 
o objeto realize uma ação física 

O Blink já vem
com a placa

oficial. Mas pode ser
baixado

1 Ao conectar a
placa ao

computador, o LED 
acende

22 O software
traduz o que é

escrito na interface
de programação

33

Saída de energia

Porta USB. É por 
aqui que a placa 
vai se conectar ao 
computador 

LED: indica se 
está havendo 
comunicação

O microprocessador tem saídas 
digitais (que controlam comandos 
binários) e analógicas, que podem 
controlar intensidade. Sensores 
são conectados a elas

A língua
Dentro do Blink é preciso escrever em uma linguagem de 
programação de alto nível que é relativamente fácil (um C 
simplificado). O programa transforma o que está escrito em 
uma língua que o microcontrolador do chip possa ler (de baixo 
nível, ou seja, que consegue ser compreendida por uma 

OFICIAL
No site arduino.cc é 
possível comprar as 
placas prontas. Elas já 
vêm com software e 
saídas de conexão

CENAS 
Na plataforma de 
programação do Arduino 
alguns comandos simples já 
estão salvos na biblioteca. 
Eles são chamados "sketches"

Entenda a língua

Alto nível
É aquela simples de ser 
compreendida por um humano, 
com palavras em inglês, sofisti-
cada o suficiente para desenvolver 
softwares, como C, Java e Python

Baixo nível
É uma linguagem mais rudimen-
tar que pode ser compreendida 
pelo hardware. O software é 
escrito em alto nível, mas gera 
comandos binários - 00011001 - 
para executar ações físicas no 
hardware

TRANSMISSÃO 
Depois de escrito o 
comando, basta clicar em 
upload. O programa 
compila e transmite a 
informação para o chip

O micro-processador 
ATMEGA328 é o cérebro. 
É um sistema simples e 
barato, que torna-se 
versátil na plataforma

Para fazer a placa 
conversar com o 
computador, é 
preciso uma 
saída USB e um 
cabo especial
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CASEIRO 
Com um microprocessador 
preparado, fios e protoboard, dá 
para  recriar o sistema em casa 

Você escreve

void loop () {
    digitalWrite (LED_PIN, HIGH)

A máquina entende

"acender o LED"

BOTANICALLS.COM

Traga água, 
meu servo!

PESQUISA: TATIANA DE MELLO DIAS INFOGRÁFICO: EDUARDO ASTA/AE

O microprocessa-
dor tem as mesmas 
saídas do que vem 
na placa oficial

LED

COMO CONSTRUIR
E CONTROLAR 
O ROBÔ ACIMA

PERSONAL NERD
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 fev. 2012, Link, p. L1-L2




