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1. Introdução 
 

  Este manual foi incluído ao projeto visando o entendimento e maior 

conhecimento do ambiente de programação que será utilizado. 

  Trata-se do Arduíno Software(IDE) v1.6.0, um software usado para editar, 

compilar e realizar o upload na memória do Galileo de códigos escritos utilizando a 

linguagem C que permite a comunicação do microprocessador com os demais 

componentes da placa e 

com componentes 

externos (módulos). 

  

 

 

2. Informações Gerais     

 O Arduíno Software Integrated Development Environment (Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado de Software) é uma aplicação open-source (código aberto) 

multiplataforma escrita em Java derivada dos projetos Processing e Wiring. 

Esquematizado para introduzir na programação usuários não familiarizados com o 

desenvolvimento de software. 

 A ferramenta possui um editor de código com recursos de realce de sintaxe, 

parênteses correspondentes e identação automática sendo capaz de compilar e 

carregar os programas para a placa Galileo em poucos cliques. Com isso não há 

necessidade de editar arquivos fora do programa ou rodar programas em ambientes de 

linha de comando. 

 A ferramenta possui uma biblioteca chamada Wiring aceitando que a 

programação seja feita em linguagem C/C++. Isso permite criar com facilidade muitas 

operações de entrada e saída, definindo apenas duas funções no pedido para o 

programa funcional. 

 setup() - Inserido no inicio, sendo usada para a inicialização da configuração 

 loop() - Chamada para repetir o bloco de comandos com a instrução principal do 

programa ou até que seja desligada. 

 A principal finalidade do Arduíno IDE é facilitar a programação voltada para 

prototipagem, implementação ou emulação do controle de sistemas interativos, a nível 
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doméstico, comercial ou móvel, da mesma forma que um Controlador Lógico 

Programável (CLP) controla sistemas de funcionamento industriais. Sendo possível o 

envio e recebimento de basicamente qualquer sistema eletrônico. 

 Os campos de atuação para o controle de sistemas são imensos, podendo ter 

aplicações na área de impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, engenharia 

agronômica e música. 

 

 

 

 

3. Sketches 

 
 Os programas escritos usando o Arduíno Software (IDE) são chamados 

sketches. Os sketches são escritos no editor de texto e salvos com extensão de 

arquivo .ino. O editor possui características de copias/ colagens e procura/substituição 

de texto. A area de mensagem retorna ao usuário um feedback do status do programa 

enquanto o salva e exporta. A saída de texto do display do console inclui o retorno 

completo de mensagens de erro e outras informações. 

4. Primeiros Passos  

4.1 Instalação  

Primeiramente, para utilizar corretamente a versão do Arduíno Software IDE 

compatível com o Intel Galileo Gen 2 deve-se realizar o download no seguinte link, em 

uma página disponibilizada gratuitamente pela Intel. 

Link para acesso: http://www.intel.com/support/galileo/sb/CS-035101.htm 

Deve-se escolher a versão correta para download, de acordo com o sistema 

operacional utilizado pelo usuário. 

http://www.intel.com/support/galileo/sb/CS-035101.htm
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Figura: Download do Arduíno Software 

 

O download irá aparecer na parte inferior da página, após o término do download, o 

arquivo deverá ser extraído em uma pasta. 

 

Figura: Arquivo IntelArduíno-1.6.0 
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Figura: Extraindo arquivo  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A pasta de arquivos extraídos conterá vários arquivos e pastas, o usuário deve 

clicar no arquivo “arduíno” do tipo Aplicativo, para que seja aberto corretamente o 

Arduíno Software IDE. 
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4.2 Conhecendo a Ferramenta 

A ferramenta será inciada e conterá uma tela principal composta pelas seguintes 

botões e informações  
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1. Verificar: Compila e aprova. 

2. Upload: Carrega na memória do Galileo, o sketch escrito. 

3. Novo: Abre um novo sketch em branco. 

4. Abrir: Carrega um sketch feito anteriormente. 

5. Salvar: Salva o sketch atual. 

6. Monitor Serial: Abre um monitor contendo informações seriais, usado para 

correção de erros no código. 

7. Nome do Sketch: Nome dado ao sketch atual. 

8. Área do código: área onde o código é digitado. 

9. Área de Mensagem: Área onde o usuário tem o retorno se o código possui 

algum erro. 
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10. Console em Texto: Descrição dos erros encontrados. 

11. Placa e Porta Serial: Mostra a placa e a porta utilizada 

 

 

4.3 Selecionar sua placa: Intel Galileo 

Antes de começar a programação dos protótipos, são necessárias algumas 

configurações. Nesse passo selecionaremos no Arduíno Software IDE a placa que será 

utilizada para a prototipagem. Com o software aberto, deve-se clicar em Ferramentas, 

Placa e selecionar a placa Intel Galileo Gen2. 

 
 

4.4 Selecionando Porta Serial 

 Para o funcionamento correto da placa o usuário deverá selecionar qual porta a 

placa está utilizando, para isso, deve-se clicar em Ferramentas, Porta e selecionar a 

opção da porta serial. 
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4.5 Finalização  

Após todos os passos, o software estará configurado para funcionar na 

elaboração de projetos, que serão vistos nas próximas apostilas, a programação que 

terá como interface esta IDE. 
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