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Controle de motores com drive L298N
Tempo médio:  60 min                                                          

Introdução teórica: Abaixo um pouco de informações a respeito do 
material que usarão nesta experimentação.

M  otores CC (ou DC) -  Motores  são atuadores mais característicos  da
robótica. Os motores de corrente contínua (CC) ou motores DC (Direct Current),
como também são chamados, nos permitem a movimentação de peças, por
exemplos rodas ou assemelhados (carrocel, drives de CD no computador, etc)
num mecanismo robótico. Se você quer saber como funciona um motor, com
detalhes, incentivo a pesquisar no site de Newton Braga1, Citisystems2 e outros
que desejar.

Exemplos de  motores CC pode ser observados abaixo:

         

Drive de m  otores – Entre outras possibilidades de controlar o sentido de 
rotação de um (ou dois) motores, apresentamos o drive L298N (veja figuras 01 
e 02). Este dispositivo eletrônico facilita o trabalho com motores, porque já tem
todos componentes eletrônicos conectados de forma a ser o mais eficiente 
possível. Basta fazer as conexões conforme indicado nas figuras 03. 

1- Site de Newton Braga: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/3414-
art476a.

2 - Citisystms - https://www.citisystems.com.br/motor-cc/

Figura 2 - Drive de  motor e indicativos de 
conexões 

Figura 1-Drive de motor com ponte 
H L298N

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/3414-art476a
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/3414-art476a
https://www.citisystems.com.br/motor-cc/
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/3414-art476a


O drive apresentado contém uma  ponte H num CI (circuito integrado).
Mas o que é ponte H? São ligações em forma de H, que permite inverter o
sentido da corrente eletrica apenas abrindo ou fechando poucos contatos. Ao
inverter o sentido de corrente elétrica, inverte-se o sentido de movimento do
motor ou outro dispositivo que estiver a ele ligado. Veja figura 03, um esquema
de funcionamento de uma ponte H. 

E CI (Circuito integrado)? Do que se trata? 

Circuito  integrado (CI,  microchip  ou  chip)  são  circuitos  elétrico
miniaturizados e encapsulados, de forma a facilitar as
conexões  em  diferentes  materiais,  como  uma
protoboard, por exemplo. Existem uma infinidade de CI.
Cada CI tem sua função e conexões específicas e isso
pode ser entendido consultando seu datasheet que é
um  documento  que  apresenta  todos  os  dados  e  as
características de um equipamento ou produto. No caso
dos  CI,  ao  acessar  seu  datasheet,  sabe-se  para  que
serve,  como  é  sua  constiuição  interna  (seu  circuito
elétrico) e todas as conexões internas e externas que
pode estabelecer. O CI que é a “alma” desse drive de motor é o L298N cujo
datasheet3 é  disponibilizado  pelo  fabricante.  Na  figura  4,  a  imagem do  CI
L298N.

Materiais:

• 1 arduino

• 1 drive de motor L298N

3 Data sheet do L298N pode ser encontrado em https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf
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Figura 3 - Esquema de passagem de corrente elétrica na ponte H.

Figura 4 - CI L298N

https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf


• 2 motores CC

• jumpers 

Procedimentos :

1. Faça as conexões com o Arduino e motores, conforme esquema apresentado
na figura 5. Para testar enquanto estiver conectado ao computador, retire o 
jumper, conforme mostrado na figura 5. Este jumpers deve ser recolocado 
quando o mecanismo mecatrônico estiver desconectado do computador e 
passa a receber energia de uma fonte externa, como pilhas, baterias ou outra 
fonte de alimentação.

Quando  alimentado  por  fonte  externa,  recoloque  o  jumper,  conforme
figura 6.

 

1.

Figura 5 - Conexões do drive L298N a motores e ao arduino. 
Fonte: www.filipeflop.com

Figura 6 - Conexões do drive L298N a motores e ao arduino e a 
alimentação externa. Fonte: www.filipeflop.com



2. Abra o ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino (IDE) e faça a 
programação que segue. Essa programação foi retirada do site de 
Filipeflop. Ver em: https://www.filipeflop.com/blog/motor-dc-arduino-ponte-h-l298n/

//Autor : FILIPEFLOP
 
//Definicoes pinos Arduino ligados a entrada da Ponte H
int IN1 = 4;
int IN2 = 5;
int IN3 = 6;
int IN4 = 7;
 
void setup()
{
  //Define os pinos como saida
 pinMode(IN1, OUTPUT);
 pinMode(IN2, OUTPUT);
 pinMode(IN3, OUTPUT);
 pinMode(IN4, OUTPUT);
}
 
void loop()
{
 //Gira o Motor A no sentido horario
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, LOW);
 delay(2000);
 //Para o motor A
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 delay(500);
 //Gira o Motor B no sentido horario
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, LOW);
 delay(2000);
 //Para o motor B
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
 delay(500);
 
 //Gira o Motor A no sentido anti-horario
 digitalWrite(IN1, LOW);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 delay(2000);
 //Para o motor A
 digitalWrite(IN1, HIGH);
 digitalWrite(IN2, HIGH);
 delay(500);
 //Gira o Motor B no sentido anti-horario
 digitalWrite(IN3, LOW);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
 delay(2000);
 //Para o motor B
 digitalWrite(IN3, HIGH);
 digitalWrite(IN4, HIGH);
 Delay(500);
}



3. Passe o código para o Arduino e verifique os funcionamento dos motores.

4. PERGUNTAS:
1. Que você descobriu com essa prática?
2. O que você entende por sentido da corrente elétrica? 
3. Como fica a programação dos dois motores, se vocẽ imaginar o seguinte: 

Esses motores estão movimentando as 2 rodas de um carro mecatrônico de 
4 rodas. As outras duas são apenas de apoio. O objetivo é que o carro ande 
para frente por 2 segundos, pare, retorne por 1 segundo, vire para a direita 
por 0,2 segundos e ande para a frente por 3 segundos. OBS: Primeiro 
estabeleça um algoritmo fora do IDE e só depois faça as alterações no 
ambiente de desenvolvimento do Arduino.

4. Que ideias você tem para usar 1 motor e o drive de motor? Liste-as:
5. Que ideiais vocẽ tem para usar 2 motores e o drive de motor? Liste-as:
6. Que dificuldades foram encontradas durante a prática?
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