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RESUMO 

Este artigo relata a experiência da elaboração de um projeto de software, lançado como 

atividade de desafio durante as aulas da disciplina de Teoria da Computação da instituição de 

ensino superior Faculdade Escritor Osman da Costa Lins (FACOL), que simula, de forma 

simples, o funcionamento da Máquina de Turing em uma plataforma eletrônica destinada a 

prototipação avançada, o Arduino. Contando com os aspectos lógicos de memória, estados e 

transições, a codificação para este dispositivo eletrônico busca trazer resultados muito 

proveitosos para o aprendizado inicial sobre a computação, além de promover uma visão 

evolutiva a respeito do seu conceito. A placa microcontroladora utilizada foi a Arduino Uno, 

um ecossistema de hardware e software de código aberto, muito usado para prototipação e 

também como ferramenta educacional em diversos lugares do mundo, que ao final da 

implantação do algoritmo da simulação demonstrou sua efetividade no que foi codificado. 

Palavras-chave: Máquina universal. Arduíno. Alan Turing. Microcontrolador. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1936, Alan Turing, um dos matemáticos mais importantes da história da 

computação, publicou um artigo concebendo um novo dispositivo abstrato, que mais tarde foi 

chamado de Máquina de Turing ou máquina universal. Com base em seus estudos e na sua 

contribuição para a computação no mundo, surgem diversas obras ao longo do tempo 

buscando comprovar e complementar suas teorias. Este artigo segue essa linha de abordagem, 

trazendo uma forma de estudo para uma simulação simples e desafiadora. E com base nisso, a 

implementação do software para a placa Arduino precisou seguir um pensamento mais 

colaborativo, abrindo mão da privatização do código fonte para que se possa produzir mais 

conhecimento e engajamento dos pesquisadores interessados no assunto. Quanto aos materiais 

necessários para a elaboração do projeto, a placa eletrônica, um Display de Cristal Líquido 

(LCD), um teclado numérico, fios conectores, um cabo Universal Serial Bus (USB) e um 

computador, já não eram desfalques, pois foram adquiridos anteriormente. 

1.1 ALAN MATHISON TURING 

De acordo com Farias e Medeiros (2013), Alan Turing foi um matemático britânico, 

lógico, criptoanalista e cientista da computação. Foi influente no desenvolvimento da ciência 

da computação e proporcionou uma formalização do conceito de algoritmo e computação com 

a máquina de Turing, desempenhando um papel importante na criação do computador 

moderno. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou para a inteligência britânica 

em Bletchley Park, num centro especializado em quebra de códigos. Por um tempo ele foi 

chefe de Hut 8, a seção responsável pela criptoanálise da frota naval alemã. Planejou uma 

série de técnicas para quebrar os códigos alemães, incluindo o método da bombe, uma 

máquina eletromecânica que poderia encontrar definições para a máquina de criptografia 



 

alemã, a Enigma. Ele também foi responsável pela definição do que hoje chamamos de Teste 

de Turing, um teste que consiste em realizar diversas perguntas a alguém, que esteja fora do 

alcance de visão, caso não seja possível identificar se quem está respondendo é um ser 

humano ou uma máquina o teste é tido como sucesso. 

1.2 MÁQUINA DE TURING 

Quando Alan Turing publicou o seu artigo, em 1936, ele descreveu as características e 

o funcionamento de um dispositivo abstrato capaz de representar a forma como um ser 

humano consegue resolver cálculos matemáticos. 

“…dispositivo que pudesse ler e escrever símbolos em uma fita que 

estava dividida em quadrados. Uma cabeça de leitura/gravação se moveria 

em qualquer direção ao longo da fita, um quadrado por vez, e uma unidade 

de controle poderia interpretar uma lista de instruções simples sobre leitura 

e gravação de símbolos nos quadrados, movendo-se ou não para a direita ou 

esquerda.” (POZZA, 2002). 

 Este dispositivo ficou conhecido como Máquina de Turing, que mesmo não sendo 

construído fisicamente, por limitações da época, provou-se matematicamente sua eficácia 

através de estudos como por exemplo, a tese de Church, que concluiu que qualquer 

procedimento aceito como algoritmo pode ser definido como uma máquina de Turing. 

 Sua definição matemática é constituída pela sétupla M = {Q, Σ, 𝜞, 𝛿, q0, F}, sendo Q 

representando um conjunto de estados iniciais, Σ um alfabeto de entrada, 𝜞 um alfabeto de 

símbolos, 𝛿 a função de transição (𝛿: Q x 𝜞 → Q x 𝜞 x {L, R}), q0 é o estado inicial e F é 

o conjunto de estados finais. Para que uma cadeia de entrada seja aceita pela máquina, o 

estado resultante deve pertencer ao conjunto de estados definidos em F.  

1.3 MICROCONTROLADOR ARDUINO 

De acordo com as informações contidas em sua página na rede mundial de 

computadores, o Arduino é considerado a placa eletrônica mais usada para prototipação no 

mundo. Capaz de construir avançados modelos de produtos, essa ferramenta possui o seu 

hardware e software distribuídos gratuitamente para a comunidade de desenvolvimento de 

embarcados. Criado na Itália no ano de 2005, busca ser 

uma plataforma de prototipagem eletrônica de fácil 

manuseio e de baixo custo, permitindo que qualquer 

pessoa interessada em projetos eletrônicos e ambientes 

interativos possa desfrutar dos seus recursos. Há uma 

alta diversidade de modelos disponíveis e o usado 

neste projeto foi o Arduino UNO REV3. 

 

 

Figura 1. Arduino Uno Rev3 - Vista superior (Arduino) 

 

 



 

 2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Para iniciar a construção do algoritmo de simulação, foi preciso instalar o ambiente de 

desenvolvimento integrado, disponível no site da ferramenta, o Arduino IDE, que tem a 

função de organizar, validar e transferir os códigos elaborados para a placa eletrônica, que já 

estava conectada ao computador. Em seguida, foi necessário realizar a importação das 

bibliotecas auxiliares que contém as funções de controle do display  e do teclado numérico, 

foram elas: LiquidCrystal.h e Keypad.h. 

Para configurar uma transição, foi usada uma struct que representa um conjunto de 

variáveis heterogêneas. Define-se então as seguintes variáveis: estado, simbolo, novo_estado, 

novo_simbolo e direção dentro da struct. Para auxiliar na obtenção de algumas informações, 

foram definidas as seguintes variáveis: qtd_estados para guardar a quantidade de estados, key 

para a tecla pressionada, estado_atual para que no momento da validação da cadeia, se possa 

saber em qual estado se encontra a máquina, estados_finais que armazena quais são os estados 

finais e uma variável contador que pertence. Em seguida é realizada a configuração do 

display e do teclado que serviram como meios de interação com a máquina. Para representar a 

cabeça de leitura/gravação e o símbolo 𝛿 foram criados os arrays seta e delta 

respectivamente, posteriormente foram configurados no display na função setup() responsável 

pela configuração inicial do algoritmo. Iniciando a função loop() foi adicionado o código para 

obter qual tecla que foi pressionada pelo usuário, para que seja possível tomar decisões do que 

fazer ao longo da execução. Em seguida foi inserida a exibição, no display, de algumas 

informações de apresentação, como o nome da instituição e o curso. A primeira solicitação ao 

usuário é feita logo em seguida, obtendo a 

quantidade de estados iniciais (Q) que a máquina 

irá possuir. Para obter qual o estado inicial, foi 

adicionado uma estrutura de repetição percorrendo 

os estados definidos onde pressionando a tecla „*‟ 

o estado exibido no display é marcado como o 

inicial e pressionando a tecla „#‟ o estado a ser 

exibido passa a ser o próximo até percorrer todos. 

Para a definição dos estados finais (F) a lógica 

permanece, salvando-os na variável estados_finais. 

 

 

Figura 2. Código para obter a quantidade de estados. 

Para configurar as transições da máquina (𝛿) foi preciso criar uma lógica algorítmica para que 

o usuário pudesse inserir facilmente usando o teclado numérico. Para isso foi implementado 

um código de obtenção de dados por meio da estrutura de repetição while e usando as teclas 

„4‟, „6‟, „2‟ e „8‟ como manipuladores das definições de cada transição de controle. 

Para finalizar a implementação, foi adicionado o código para que o usuário pudesse 

inserir as suas cadeias de símbolos para a validação. O limite de cada cadeia foi definido 

como 12 símbolos. Após a inserção de cada uma, pressionando a tecla „#‟, é realizada a 

validação por meio da função realizarTransicao.  Caso o último estado esteja contido na 

variável estados_finais a cadeia é aceita caso contrário não é. 

 



 

3 CONCLUSÃO 

A conceitualização da Máquina de Turing abordada em sala de aula, acabou que 

fomentando este desafio de simulação, o que resultou em um aprendizado único, capaz de 

estabelecer uma experiência coletiva bastante proveitosa no que se refere ao conteúdo das 

disciplinas de Teoria da Computação e Estrutura de Dados. Portanto, é possível extrair 

diversas informações construídas neste projeto que podem ser usadas como apoio a outras 

obras de pesquisas relacionadas à matemática, história de Alan Turing, codificação em 

microcontroladores e lógica de programação. O código fonte implantado na placa foi 

publicado na plataforma de controle de versões, Github, que pode ser consultado 

publicamente, através do link: https://github.com/BenjamimRodrigo/turing-machine-arduino. 
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