
Manual de uso





Você adquiriu o IdeaBit, uma placa programável 
com 12 sensores e atuadores integrados, permi-
tindo a interação entre elementos físicos e resul-
tados digitais. Ou seja: a placa precisa ser progra-
mada para desempenhar funcionalidades.

Isso é feito no mDesigner, software de progra-
mação em blocos desenvolvido pela Microduino, 
com base no Scratch 3. Esse ambiente mantém um 
conceito intuitivo e adiciona linguagens mais com-
plexas, promovendo um contato inicial com C++, 
Python, inteligência artificial e internet das coisas.

Olá :D





Sensores e atuadores

Primeiros passos no mDesigner

Baixando o mDesigner

Usando o mDesigner

Tela LED

Botão

Buzina

Sensores

Especificações técnicas

6

8

9

10

12

13

14

15

18

SumárioSumário



6

1) Sensor de luz
2) LED RGB
3) Botão A

Sensores e atuadores

1
2
3
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4) 8 x 8 LED
5) Sensor de som (MIC)
6) Botão B
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7) Entrada micro USB
8) Conector de bateria
9) Buzzer

10) Switch ON/OFF
11) Acelerômetro
12) Sensores touch



Primeiros passos 
no mDesigner
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Baixando o mDesigner

1) Acesse www.microduino.com.br e entre 
no menu Bibliotecas > Softwares.

2) Faça o download da última versão do 
software mDesigner e instale conforme 
seu sistema (Windows ou MacOS). 

3) Execute o programa.

4) Conecte o IdeaBit ao seu computador 
(com um cabo USB).
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Agora, siga o passo a passo completo para conectar 
seu IdeaBit ao mDesigner (pode usar o QR Code 
ou o link abaixo):

www.microduino.com.br/manual-ideabit

Usando o mDesigner



Nas próximas páginas, vamos apresentar os blocos 
de programação mais básicos de cada sensor e 
atuador do IdeaBit dentro do mDesigner. Assim 
você poderá dar os primeiros passos, criando suas 
próprias programações!
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Com essa função, pode-se exibir um texto ou 
personalizar padrões na tela LED de 8x8cm.

Exibir

Ligar iluminação LED   vermelho

Exibir texto Hello!

Tela LED
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É possível selecionar os botões A e B ou de 
0 a 4, que são touch, para criar interações com 
o programa.

Pressionar o botão?   A

Tocar no botão?   0

Pressionar o botão?   A

Tela clara

Exibir

Botão e Touch

Pressionar o botão?   A

Tocar no botão?   0
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Por meio do módulo da buzzer, é possível criar 
diferentes relações com os outros sensores e dis-
positivos, aplicando variados sons.

Alarme sonoro para

Alarme sonoro Jogar   A-Tasket

Alarme sonoro Jogar   C4 [Bass do]

Buzzer
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Este tipo de bloco é responsável pelos de senso-
res de captação da intensidade da luz e dos sons 
presentes no ambiente.

Luminância

Volume

X Eixo Aceleração

Sensores
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Esses são os blocos mais básicos para que você já 
consiga ver seu IdeaBit funcionando! :)

Confira mais blocos de programação do mDesigner 
no nosso gitbook:

microduinobrasil.gitbook.io/mdesigner
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• Conecte-se à nossa comunidade
• Acesse conteúdos exclusivos
• Inspire-se em ideias e projetos
• Compartilhe suas próprias invenções

ideaxlab.microduinoinc.com
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Especificações 
técnicas

Voltagem de operação

Fonte de energia 

Interface

MCU

Gerenciamento de energia

Para especificações técnicas 
mais detalhadas acesse:

www.github.com/ideabit

3.3 V

Bateria de lítio 3.7 V com cabo micro USB 
ligado à fonte de energia de no máximo 5 V

Conector micro USB

ATMega644PA

Alerta de baixa bateria e carga



microduinobr microduino.com.br




