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Projeto No. 20 – Utilizando Entradas Analógicas como Portas Digitais 
 

Neste projeto vamos utilizar um recurso muito útil no Arduino e um pouco fora dos padrões das 
características divulgadas da placa, que é usar as entradas analógicas (Analog In) como portas digitais. 
Esta situação é muito útil quando precisamos de mais portas digitais do que as 14 que o Arduino nos 
oferece. Para o Arduino Uno, utilize os seguintes números para cada um dos terminais analógicos: A0: 14, 
A1: 15, A2: 16, A3: 17, A4: 18 e A5: 19. 
 

 

Material necessário 

• 1 Arduino. 

• 1 Protoboard. 

• Jumper cable. 

• Resistores de 220 ohms à um 1k ohms. 

• Leds (qualquer cor). 

• 1 Resistor de 10k ohms (marrom, preto laranja) para o botão. 

• 1 Botão. 
 

 
Montagem do Circuito 1 

 
Figura 1: Montagem do circuito 

 
Adotando como referência a Figura 1 realize a montagem do circuito que será usado neste projeto. 
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Programa 1 

 
int LED = A0; // A0 ou 14 
int espera = 500; // tempo entre o LED ficará acesso ou apagado. 
 
void setup() { 
  pinMode(LED, OUTPUT); 
} 
void loop() { 
  digitalWrite(LED, HIGH);   
  delay(espera);                
  digitalWrite(LED, LOW);   
  delay(espera);                  
} 

 
Observe que na variável LED colocamos o valor A0 ou pode-se usar o valor 14. 
 

 
Montagem do Circuito 2 

 
Figura 2: Montagem do circuito com botão 
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Programa 2 

 
int LED = A0; // A0 ou 14 
int BOTAO = A3; // A3 ou 17 
 
void setup() { 
  pinMode(LED, OUTPUT); 
  pinMode(BOTAO, INPUT); 
  Serial.begin(9600); //Inicia a comunicação Serial 
} 
void loop() { 
  int estado=digitalRead(BOTAO); // Realiza a leitura do estado do botão 
  Serial.print(estado); 
  if (estado==HIGH) { 
    digitalWrite(LED, HIGH);   
    Serial.println(" - Led Ligado"); 
  } 
  else {              
    digitalWrite(LED, LOW);            
    Serial.println(" - Led Desligado"); 
  } 
  delay(100); 
} 

 
Observe neste código do programa 2 que a variável BOTAO está com o valor A3 e no Setup foi 

declarada como INPUT, ou seja uma entrada digital. Se habilitarmos o monitor serial poderemos verificar 
o valor da variável estado e uma mensagem informativa indicando se o LED está aceso ou apagado. 

 


