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Bem-vindo ao processo de montagem 
da sua Alva.

Vou tentar explicar tudo direitinho para 
que você consiga dar luz à sua nova 
amiga. Algumas partes podem ser um 
pouco mais complexas que outras, mas 
estou aqui para te acompanhar e te dar 
suporte no que precisar. 

Nesse processo você também vai 
acabar aprendendo um pouco sobre 
habilidades tecnológicas que foquem 
tanto no produto quanto na experiência 
de aprendizado. 

Oi, tudo bem?
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Antes de começarmos, que tal entender um 
pouco mais sobre os componentes envolvidos  
no processo. Dividimos eles em grupos para 
facilitar o entendimento. Vamos lá? A caixa  
da sua Alva vem com os seguintes componentes:

Essas são as partes estruturais, que podem
ser consideradas o esqueleto da Alva. 
Além disso, temos também os seguintes 
componentes eletrônicos:

Placas em MDF
A -> Cama de componentes + kit de suportes + hastes superiores;
B -> Sistema 1: Cognição;
C -> Sistema 2: Interfaces;
D -> Hastes Laterais.

Eletrônica
1 Arduino Uno;
1 Shield para Arduino Uno;
1 Sensor de temperatura e umidade (DHT11); 
1 Módulo relé ;
1 Módulo relógio (DS3231);
1 Módulo WiFi (ESP-01); 
1 Adaptador módulo WiFi;
2 Módulos ‘botão’; 
1 Sensor de distância (HC-SR04); 
1 Adaptador sensor de distância;
1 Display LCD 16x2;
1 Adaptador display LCD;
1 Conversor DC/DC Step Up (CN6009);
8 Cabinhos de 4 pinos de 20 cm.

Manual de Montagem Alva
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Esses seriam os órgãos da Alva, responsáveis 
pelo funcionamento de cada parte. 

Depois deles, existem os componentes  
elétricos, que seriam o sistema nervoso,  
responsáveis pela alimentação elétrica 
 da luminária. Eles são os seguintes:

Por fim, temos as peças de acabamento, 
como se fossem a pele e os membros da Alva:

Peças elétricas:
1 Soquete de lâmpada E27;
1 Lâmpada LED Bulbo 12V 3000K;
1 Conector KRE/P4;
3 Conectores de torção azuis;
1 Fonte 9V 2A bivolt.

Cabos elétricos: 
1 Cabo, laranja, de 180 cm;
1 Cabo 0,5mm, vermelho, de 12 cm; 
1 Cabo 0,5mm, vermelho, de 20 cm; 
1 Cabo 0,5mm, preto, de 12 cm; 
1 Cabo 0,5mm, preto, de 20 cm;
1 Cabo USB (Arduino).

Acabamento:
1 Peça - suporte base;
1 Peça - tampo curvo traseiro;
1 Peça - tampo reto frontal;
1 Tecido cinza.

Manual de Montagem Alva
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Para te ajudar no processo de montagem, algumas 
ferramentas se fazem necessárias. Mas não se 
preocupe, disponibilizamos aqui tudo o que você  
irá precisar em cada passo. São eles:

Agora que já passamos por tudo, é legal entender 
que esses componentes estão distribuídos da 
seguinte forma na caixa da Alva:

Agora que você entendeu onde estão todos  
os componentes, podemos começar. Preparado?

Mecânica e ferramentas:
1 Kit com 6 chaves de precisão;
4 Parafusos M6 de 40mm + porcas;
20 Abraçadeiras amarelas.

No primeiro nível temos as peças destaque:
- Componente eletrônico - Arduino Uno;
- Componente elétrico - Lâmpada LED Bulbo 12V 3000K;
- Peça de Acabamento – Suporte Base;
- Peça de Acabamento – Tecido Cinza.

No segundo nível estão as 4 placas em MDF.

Por fim, o terceiro nível é dividido em 4 partes:
- Componentes Eletrônicos;
- Componentes Elétricos;
- Peças de Acabamento;
- Itens Adicionais.

Manual de Montagem Alva
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CAPÍTULO

01
Montagem 
da Alva



A primeira fase do processo é chamada 
de ‘Sistema de Cognição’, que é onde 
vamos montar a estrutura e instalar 
os componentes eletrônicos mais 
importantes para o funcionamento
da Alva, as suas partes vitais. 

OBSERVAÇÃO
Ao longo do processo de montagem da Alva, 
será necessário destacar as peças estruturais 
que se encontram encaixadas nas quatro placas 
de MDF. Cada peça possui três pequenos pontos 
de fixação no MDF e, para destacá-las, basta 
aplicar uma leve força de forma distribuída sobre 
as peças. É recomendado que destaque as peças 
apenas quando forem ser utilizadas, assim tudo 
fica mais organizado.

FASE 01

A estrutura da Alva é cortada a laser, algo muito
utilizado em projetos com características maker ou ‘faça 
você mesmo’, pois os traços são feitos em um software
de desenho no computador e uma máquina é responsável 
por realizar o corte. 

SAIBA MAIS

SISTEMA DE COGNIÇÃO
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Na placa de MDF A, destaque a 
peça cama de componentes, 
responsável por acomodar quatro 
componentes eletrônicos da Alva. 
Comece posicionando o componente 
eletrônico Módulo WiFi (ESP-01) + 
adaptador de módulo WiFi em seu 
devido lugar na cama. 

Figura 1: posicionamento do módulo WiFi (ESP-01) + adaptador do módulo WiFi
na cama de componentes.

O Módulo WiFi (ESP-01) tem a 
capacidade de fazer uma conexão 
sem fio, que nesse caso é utilizada 
para realizar a comunicação entre
a Alva e o seu aplicativo.

SAIBA MAIS

Manual de Montagem Alva

Passo  01

FASE 01
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Fixe o módulo com duas abraçadeiras,
deixando os seus nós na parte de baixo
da cama de componentes.

Corte o excesso das abraçadeiras
com a ajuda de uma tesoura. 

Figura 2: fixação do módulo WiFi (ESP-01) + adaptador 
do módulo WiFi com abraçadeiras.

Figura 3: recorte do excesso da abraçadeira do módulo WiFi.

Passo  02

Passo  03

Manual de Montagem AlvaFASE 01
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O módulo WiFi posicionado e fixado na cama
de componentes deve estar conforme a imagem.

Figura 4: módulo WiFi fixado na cama de componentes.

Manual de Montagem AlvaFASE 01

RESULTADO
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Posicione o componente eletrônico Conversor 
DC/DC Step Up (CN6009) em seu devido lugar na 
cama de componentes, passando os seus quatro 
cabos para a parte de baixo da cama, utilizando
os dois rasgos presentes.
 
Certifique-se de que posicionou os lados ‘IN’ 
e ‘OUT’ (escritos nas laterais do componente 
eletrônico) alinhados com a marcação ‘IN’ e ‘OUT’ 
da cama de componentes, ok?

Figura 5: posicionamento do Conversor DC/DC Step Up (CN6009) 
na cama de componentes.

Manual de Montagem Alva

Esse conversor de tensão será 
responsável por elevar a tensão
de uma parte do circuito elétrico
da Alva para alimentar a lâmpada.

SAIBA MAIS

Passo  04

FASE 01
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Fixe o módulo por meio dos quatro furos da cama com 
a ajuda de duas abraçadeiras, deixando os seus nós na 
parte debaixo da cama de componentes. Corte o excesso 
delas com a ajuda de uma tesoura.

Figura 6: fixação do Conversor DC/DC Step Up (CN6009) na cama de componentes.

Manual de Montagem AlvaFASE 01

Passo 05
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Encaixe os discos 1 e 2, que se encontram na placa 
B de MDF, na cama de componentes, conforme
a imagem.

Figura 7: posicionamento dos discos 1 e 2 na cama
de componentes.

Passo  06

Manual de Montagem AlvaFASE 01
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Antes de posicionar o componente eletrônico 
módulo relé em seu devido lugar na cama de 
componentes, note que ele precisa ser colocado 
voltado para o lado certo.

Figura 8: posicionamento do módulo relé na cama
de componentes.

Passo  07-A

Manual de Montagem Alva

O módulo relé será responsável por ligar 
e desligar a lâmpada da Alva.

FASE 01

SAIBA MAIS



16

Agora sim, posicione o módulo relé em seu devido 
lugar na cama de componentes.

Figura 8-B: posicionamento do módulo relé na cama de componentes.

Passo  07-B

Manual de Montagem AlvaFASE 01
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Fixe o módulo com a ajuda de duas  abraçadeiras. 
Deixe o nó das abraçadeiras na parte debaixo
da cama de componentes e corte o excesso
delas com a ajuda de uma tesoura.

Figura 9: fixação do módulo relé na cama de componentes.

Manual de Montagem Alva

Passo  08

FASE 01
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Posicione o componente eletrônico módulo relógio
em seu devido lugar na cama de componentes.
Note que, diferentemente dos outros componentes,
ele é encaixado de baixo para cima e a bateria
que está acoplada a ele permanece no vão
da cama de componentes. 

Figura 10: posicionamento do módulo relógio na cama de componentes.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  09

O módulo relógio é responsável
por manter as informações de data 
e hora da Alva, mesmo quando ela 
estiver sem energia.

SAIBA MAIS
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Fixe o módulo com a ajuda de uma abraçadeira. 
Deixe o nó da abraçadeira na parte debaixo da cama 
de componentes e corte o excesso dela com a ajuda 
de uma tesoura. 

Figura 11: fixação do módulo relógio na cama de componentes.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  10
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Para te ajudar na montagem daqui em diante, 
posicione os cabos do conversor DC/DC Step Up 
(CN6009) conforme a imagem.

Figura 12: posicionamento dos cabos do conversor DC/DC Step Up (CN6009).

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  11
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Figura 13: posicionamento do sensor de temperatura e umidade
no seu respectivo suporte.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  12

Pronto? Ok! Agora, na placa de MDF A, 
você encontra o suporte do sensor
de temperatura e umidade.

Posicione o módulo eletrônico
sensor de temperatura e umidade
no suporte.

O sensor de 
temperatura 
e umidade é 
responsável
por monitorar 
as informações 
de temperatura 
e umidade do 
ambiente. 

ATENÇÃO!
Muito cuidado ao destacar

o suporte do sensor da placa
de MDF, pois é bem delicado.

De qualquer forma, existe
uma peça reserva caso

você precise.

SAIBA MAIS
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Fixe o módulo com a ajuda de duas abraçadeiras. 
Deixe os nós das abraçadeiras no sentido oposto da 
parte azul do módulo e corte o excesso delas com a 
ajuda de uma tesoura. Note que você pode apoiar 
uma abraçadeira em cima da parte azul do módulo.

Figura 14: fixação do sensor de temperatura e umidade no seu respectivo suporte.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  13
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Plugue o componente eletrônico cabinho de 4 
pinos no sensor de temperatura e umidade.

Posicione essa composição no local indicado entre 
os discos 1 e 2. Note que o cabinho de 4 pinos 
deve ficar voltado para a cama de componentes
(parte de dentro da Alva).

Figura 15: conexão do cabinho de 4 pinos ao sensor
de temperatura e umidade.

Figura 16: fixação do suporte do sensor de temperatura
e umidade nos discos 1 e 2.

Passo  14

Passo  15

FASE 01 Manual de Montagem Alva
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Agora que todos os componentes da cama
de componentes estão bem fixados, vamos 
posicionar o disco 3 da placa B de MDF
na estrutura. Note que ele deve envolver
parte do módulo relógio.

Figura 17: posicionamento do disco 3 na estrutura principal.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  16
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Posicione a estrutura montada até o momento
nas colunas inferiores esquerda, central e direita,
que encontram-se na placa B de MDF. Faça tudo
com muito cuidado para não danificar os encaixes
e certifique-se de que o conjunto esteja
bem encaixado.

Figura 18: posicionamento da estrutura principal sobre as colunas inferiores 
esquerda, central e direita.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  17

ATENÇÃO!
As colunas inferiores possuem uma base que serve 

para manter a estrutura da Alva reta e estável durante 
o processo de montagem, mas, em um dado momento, 

será necessário destacá-las. Se por acaso você acabar 
destacando-as prematuramente, não há problema, 

pode continuar a montagem normalmente!



26

Figura 19: encaixe da shield para Arduino no Arduino Uno.

Deixe a estrutura montada até
o momento descansando um pouco. 
É hora de preparar  o componente 
eletrônico mais importante da Alva,
o seu cérebro, o Arduino Uno. 
Ele é responsável por controlar  
todos os módulos eletrônicos  
e funções da Alva. 
 
Encaixe o componente eletrônico 
shield para Arduino no próprio 
Arduino Uno, tomando cuidado
para não danificar os pinos.

O Arduino Uno é 
uma controladora 
eletrônica que 
pode ser facilmente 
programável por meio 
de um computador 
e, quando associada 
a diferentes módulos 
eletrônicos, pode ser 
usada para diferentes 
tipos de projeto. 

Projetos com Arduino podem utilizar diferentes 
tipos de Shield. Esta Shield específica da Alva 
vai facilitar a conexão do Arduino Uno com  
os outros módulos eletrônicos.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  18

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS
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Agora posicione o Arduino Uno + Shield para 
Arduino em seu devido lugar na estrutura. 
Ele deve ser empurrado até encostar na cama
de componentes.

Antes de fixar o Arduino Uno + Shield para
Arduino na estrutura você precisa emendar
duas abraçadeiras para criar uma mais longa. 

Figura 20: posicionamento do Arduino Uno + Shield 
para Arduino na estrutura principal.

Figura 21: esquema de engate de duas abraçadeiras para 
extensão de comprimento.

Passo  19

Passo  20

FASE 01 Manual de Montagem Alva



28

Figura 22-A: fixação do Arduino Uno + Shield para Arduino com abraçadeira.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  21-A

 Existe um furo dedicado tanto na cama
de componentes (1) como na coluna inferior 
esquerda (2) para fixar o Arduino Uno + Shield para 
Arduino na estrutura.
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Figura 22-B: fixação do Arduino Uno + Shield para Arduino com abraçadeira.

Passo  21-B

Com a ajuda da abraçadeira mais longa preparada
anteriormente, fixe o Arduino Uno + Shield para 
Arduino utilizando os dois furos. Cuidado para
não obstruir nenhuma porta da Shield do Arduino 
neste momento.

FASE 01 Manual de Montagem Alva
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Figura 23: identificação das portas da Shield para Arduino.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  22-A

Chegou a hora de conectar todos os componentes 
eletrônicos, posicionados até o momento, na Shield 
do Arduino, exceto o conversor DC/DC Step Up 
(CN6009). Cada componente possui uma porta 
específica da Shield para ser conectada.
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Figura 24: conexão dos módulos eletrônicos na Shield 
para Arduino utilizando cabinhos de 4 pinos..

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  22-B

Conecte um cabinho de 4 pinos em cada módulo 
eletrônico (exceto no Conversor DC/DC Step Up) e 
depois conecte a outra ponta na porta designada da 
Shield para Arduino . Certifique-se de que os cabinhos 
de 4 pinos estejam encaixados até o final, tanto nos 
módulos quanto nas portas da Shield. 

Tente deixar o excesso dos cabinhos de 4 pinos na parte 
inferior da cama de componentes. Dessa forma tudo fica 
mais organizado e esteticamente mais agradável. Tenha 
paciência, pois esse passo pode levar alguns minutos. 
Sempre passe os cabinhos de 4 pinos por dentro da 
estrutura, ou seja, pela parte de dentro dos discos.

Este passo continua na próxima página, ok?
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ATENÇÃO!
No Passo 22 é muito fácil conectar algum módulo 

eletrônico em uma porta errada da Shield para Arduino, 
mas, f ique tranquilo, isso não irá danif icar o módulo, 

apenas fará com que o Arduino Uno não consiga 
controlá-lo. Mais adiante existirá um passo para checar 

se essas conexões foram bem feitas.

Dois desses quatro cabinhos [o cabo vermelho (positivo) e preto 
(negativo)] são responsáveis por alimentar os componentes 
eletrônicos (5V). Já os cabos branco e amarelo são responsáveis 
por transmitir e receber dados, ou seja, troca de informação 
entre o Arduino e os demais módulos eletrônicos.

SAIBA MAIS
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Figura 25: abertura das entradas do conector KRE/P4.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  23

Deixando de lado mais um pouco a estrutura, agora 
é o momento de preparar o conector elétrico que 
será responsável por alimentar o Arduino Uno e os 
componentes eletrônicos que estão conectados a ele. 

Abra as duas entradas do componente elétrico conector 
KRE/P4, desparafusando os dois parafusos com a ajuda 
da chave de 3.0 mm do kit com 6 chaves de precisão.

O conector KRE/P4 foi chamado dessa forma 
nesse processo de montagem pois de um lado 
possui a conexão P4 e do outro um borne KRE 
(peça na qual pode-se fixar um ou mais cabos).

SAIBA MAIS
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Figura 26: preparação dos cabos para conexão no conector KRE/P4.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  24

O conector KRE/P4 possui duas marcações, 
positivo (+) e negativo (-). Posicione o componente 
elétrico cabo 0,5mm, vermelho, de 20 cm, na 
entrada positiva (+) e o cabo 0,5mm, preto, de 20 
cm, na entrada negativa (-). 

ATENÇÃO!
o passo a ser descrito deve ser executado com cuidado. 
Caso os cabos positivos e negativos estejam invertidos, 

isso gerará um curto circuito, podendo danif icar 
permanentemente os componentes da Alva.

Este passo continua na próxima página, ok?
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É importante que as partes de cobre dos cabos 
estejam completamente dentro das entradas do 
conector. Caso não caibam, você pode encurtar a 
área de cobre cortando com uma tesoura comum.  

Note que no kit são fornecidos cabos vermelhos 
e pretos de 20cm e de 12cm, nesse passo é 
imprescindível que se utilize os cabos de 20 cm.
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Figura 27: fixação dos cabos no conector KRE/P4.

Figura 28: encaixe do conector KRE/P4 no Arduino Uno.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  25

Passo  26

Fixe os dois cabos posicionados no passo anterior, 
parafusando os parafusos do conector KRE/P4 com a ajuda 
da chave de 3.0 mm do kit com 6 chaves de precisão.  

Encaixe o conector KRE/P4 na porta P4 do Arduino Uno.
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Figura 29: cabos do KRE/P4 posicionados entre os 
discos 1 e 3.

FASE 01 Manual de Montagem Alva

Passo  27

Os dois cabos soltos devem percorrer a estrutura e 
ficar no vão que existe entre os discos 1 e 3, sob a 
cama de componentes. 

FASE 1 (Sistema de Cognição) FINALIZADA!

Parabéns!
Você encerrou a primeira fase. 

Temas abordados: 
- Metodologia de corte a laser;
- Primeiro contato com componentes eletrônicos e suas funções;
- Primeiro contato com o Arduino Uno e sua utilização;
- Funcionamento do cabo de 4 pinos;
- Primeiro contato com cabos elétricos.



A segunda fase do processo contempla 
a montagem estrutural, elétrica e 
de componentes eletrônicos que 
interagem com o usuário.

FASE 02
SISTEMA DE INTERFACES
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Figura 30: retirada da parte rosqueável do soquete de lâmpada E27.

FASE 02 Manual de Montagem Alva

Passo  28

Antes de mais nada pegue o componente elétrico soquete 
de lâmpada E27 e retire a sua parte rosqueável.
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Figura 31: retirada do parafuso interno do soquete de lâmpada E27.

FASE 02 Manual de Montagem Alva

Passo  29

Desmonte o soquete de lâmpada E27, desparafusando 
o único parafuso presente no seu interior, com a ajuda da 
chave de 3.5 mm do kit com 6 chaves de precisão.
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Figura 32: abertura dos parafusos traseiros do soquete para lâmpada E27.

Manual de Montagem Alva

Passo 30

Desmontando o soquete de lâmpada E27, no seu núcleo, 
existem dois pontos para fixar cabos por meio de parafusos. 
Desparafuse os dois parafusos com a ajuda da chave de 3.5 
mm do kit com 6 chaves de precisão.

FASE 02
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Figura 33: fixação dos cabos no soquete para lâmpada E27.

Manual de Montagem Alva

Passo  31

Agora, fixe o cabo 0,5mm, vermelho, de 12 cm, em 
qualquer um dos dois pontos de fixação do soquete de 
lâmpada E27. Basta posicionar a ponta de cobre do cabo 
no ponto de fixação metálico do soquete e prendê-lo por 
meio do parafuso com a ajuda da chave de 3.5 mm do 
kit com 6 chaves de precisão.

Depois de certificar-se de que o cabo está preso firmemente, 
replique o passo para o cabo 0,5mm, preto, de 12 cm.

ATENÇÃO!
é imprescindível que o cobre do cabo entre em contato 

com essa parte de f ixação metálica do soquete.

FASE 02
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Figura 34: fechamento do soquete para lâmpada E27.

Figura 35: fixação do soquete para lâmpada E27 no disco 4.

Manual de Montagem Alva

Passo  32

Passo  33

Monte a estrutura do soquete de lâmpada E27 novamente, sem 
rosquear a peça da frente, conforme a imagem.

Nesse momento você precisa posicionar o  soquete de lâmpada E27 
pelo orifício indicado no disco 4 (que se encontra na placa C de MDF) 
e fixá-lo com a ajuda da peça rosqueável do soquete.

FASE 02
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Figura 36: posicionamento do disco 4 na estrutura principal.

Figura 37: disco 4 com soquete para lâmpada E27 
posicionado na estrutura principal.

Manual de Montagem Alva

Passo  34

RESULTADO

Posicione o disco 4 em seu devido lugar na estrutura.

O disco 4 posicionado e fixado na estrutura deve 
estar conforme a imagem.

FASE 02
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Figura 38: abertura das entradas no módulo relé.

Manual de Montagem Alva

Passo  35

Agora que está tudo encaixado, abra as duas 
entradas do módulo relé, que está posicionado na 
cama de componentes, desparafusando os dois 
parafusos com a ajuda da chave de 2.4 mm do kit 
com 6 chaves de precisão.

FASE 02
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Figura 39: fixação do cabo preto do soquete para lâmpada E27 em uma entrada 
do relé e fixação do cabo preto out do conversor DC/DC Step Up (CN6009) na outra 
entrada do relé.

Manual de Montagem Alva

Passo  36

Fixe firmemente a outra ponta do cabo 0,5mm, preto, 
de 12cm, que está encaixado no soquete, em qualquer 
uma das duas entradas do módulo relé.  Fixe o cabo 
parafusando com a ajuda da chave de 2.4 mm do kit com 
6 chaves de precisão.

Na via disponível restante no módulo relé, fixe o cabo 
preto out (saída negativa) do conversor DC/DC Step Up 
(CN6009). Fixe o cabo parafusando com a ajuda da chave 
de 2.4 mm do kit com 6 chaves de precisão.

ATENÇÃO!
O passo a ser descrito deve ser executado com 

cuidado. Caso não sejam utilizados os cabos corretos, 
isso gerará um curto circuito, podendo danif icar 

permanentemente os componentes da Alva.

FASE 02
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Assim como feito na montagem do conector KRE/P4, as partes de 
cobre dos cabos precisam estar dentro das entradas por completo. 
Caso não caibam, lembre-se que você pode os encurtar, cortando com 
uma tesoura comum. 

Utilize os recortes dos discos para guiar os cabos.
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Figura 41: conexão dos cabos vermelhos out através do conector de torção.

Manual de Montagem Alva

Passo  37

A outra ponta do cabo 0,5mm, vermelho, de 12cm, que está 
encaixado no soquete deve ser conectada ao cabo vermelho out 
(Saída positiva) do conversor DC/DC Step Up (CN6009), com a 
ajuda do componente elétrico conector de torção. Para utilizar o 
conector de torção basta colocar as partes de cobre dos dois  
cabos dentro dele e depois girá-lo no sentido horário.

ATENÇÃO!
O passo a ser descrito deve ser executado com 

cuidado. Caso não sejam utilizados os cabos corretos, 
isso gerará um curto circuito, podendo danif icar 

permanentemente os componentes da Alva.

Você sabia que existem diferentes tamanhos de conectores de torção 
no mercado? Eles normalmente são para diferentes tamanhos de cabos 
e são mais fáceis de serem utilizados em comparação com as emendas 
clássicas de cabos usando fita isolante.

FASE 02

SAIBA MAIS
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Figura 42: cabos vermelhos conectados com conector de torção.

Manual de Montagem Alva

Ao conectar os dois cabos do passo anterior, você 
deve se deparar com algo similar a essa imagem.

FASE 02

RESULTADO
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OBSERVAÇÃO

Figura 43: diagrama de conexão elétrica do conversor DC/DC Step Up 
(CN6009), do módulo relé e do soquete de lâmpada E27.

A sequência de passos anteriores pode gerar uma confusão 
por conta dos cabos vermelhos e pretos. Esse esquema 
demonstra o que que deveria ter sido conectado de forma 
mais simplificada: o cabo preto out (saída negativa) do 
conversor DC/DC Step Up (CN6009) e o cabo preto  
do soquete de lâmpada E27 passam pelas entradas do 
módulo relé. Já o cabo vermelho out (saída positiva) do 
conversor DC/DC Step Up (CN6009) e o cabo vermelho 
do soquete de lâmpada E27 estão unidos por meio do 
conector de torção.

Manual de Montagem AlvaFASE 02



51

Figura 44: posicionamento dos discos 4.5, 5 e 6 na estrutura principal.

Manual de Montagem Alva

Passo  38

Posicione os discos 4.5, 5 e 6 (que se encontram 
na placa C de MDF) nas colunas inferiores central 
e laterais, com cuidado e garantindo que estão 
bem encaixados. 

FASE 02
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Figura 45: posicionamento da haste superior frontal central nos discos 4, 4.5 e 6.

Posicione a haste superior frontal central (que se encontra 
na placa A de MDF) nos discos 4, 4.5, 5 e 6. Lembre-se de 
encaixar tudo com muito cuidado.

Passo  39
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Figura 46: conexão do módulo sensor de distância (HC-SR04) ao 
adaptador do sensor de distância. Conexão do cabinho de 4 fios 
ao adaptador do sensor de distância. 

Manual de Montagem Alva

Passo  40

Em seguida,  conecte o adaptador do sensor de 
distância no módulo sensor de distância (HC-SR04), 
já deixando um cabinho de 4 pinos conectado.  

Certifique-se de que encaixou os 4 pinos do módulo 
sensor de distância (HC-SR04) nas 4 entradas do 
adaptador do sensor de distância. Um erro comum 
é fixar este conector deslocado. Confira se os 4 pinos 
estão encaixados.

O Módulo sensor de distância (HC-SR04) é 
responsável por calcular a distância de objetos 
e, nesse caso, atua como um sensor de presença 
que acionará a lâmpada da Alva.

FASE 02

SAIBA MAIS
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Figura 47: conexão do módulo display LCD ao adaptador do display 
LCD. Conexão do cabinho de 4 fios ao adaptador do display LCD. 

Manual de Montagem Alva

Passo  41

Conecte o adaptador do display LCD no módulo 
display LCD, já deixando o cabo de 4 pinos 
conectado.

Certifique-se de que encaixou os 4 pinos do módulo 
display LCD nas 4 entradas do adaptador do display 
LCD. Um erro comum é fixar este conector deslocado. 
Confira se os 4 pinos estão encaixados

O módulo display LCD atua como 
uma tela, mostrando informações 
específicas ao usuário.

FASE 02

SAIBA MAIS
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Figura 48:  ajuste de contraste do display LCD.

Manual de Montagem Alva

O contraste da tela do display LCD já vem 
configurado de fábrica, entretanto, existe um 
parafuso no módulo que pode ser girado com a 
ajuda de uma chave de precisão para regular o 
contraste manualmente.

OBSERVAÇÃO

FASE 02
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Passo  42 - A

Figura 49:  posicionamento do display LCD, do sensor de distância
e seus respectivos adaptadores.

Nesse passo será necessário posicionar o sensor
de distância (HC-SR04) mais o adaptador do sensor
de distância, o display LCD 16x2 mais o adaptador
do display e a máscara do sensor de distância
(que encontra-se na placa A de MDF) entre os
discos 4, 4.5 e 5  na ordem das imagens a seguir.
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Passo  42 - B

Figura 50:  posicionamento do sensor de distância (HC-SR04
 e seu adaptador na estrutura principal.

Primeiro posicione o sensor de distância (HC-SR04)
mais o adaptador do sensor de distância.
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Passo  42 - C

Figura 51:  posicionamento do display LCD e seu adaptador na estrutura principal.

Na sequência, posicione o display LCD 16x2 
mais o adaptador do display. 
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Figura 52: fixação da máscara do sensor de distância na estrutura principal.

Figura 53: display LCD e sensor de distância (HC-SR04) instalados 
na estrutura principal.

Manual de Montagem Alva

Passo  42 - D

Passo  42 - E

Por último, posicione a máscara do sensor de distância (que 
encontra-se na placa A de MDF), fixando todo o conjunto.

Após a montagem, essa parte deve ficar dessa forma.

E aí? Foi fácil?

FASE 02
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Figura 54: posicionamento do módulo ‘botão’ sobre o suporte ‘botão’.

Manual de Montagem Alva

Passo  43

Posicione os dois módulos ‘botão’ nos suportes 
botão que se encontram na placa A de MDF, 
com a ajuda das abraçadeiras.

ATENÇÃO!
Muito cuidado ao destacar os suporte botão da placa 
de MDF, pois são bem delicados. De qualquer forma, 

existem duas peças reserva caso você precise.

Os suportes botão atua como um simples 
acionador e será responsável por controlar 
as informações do display LCD da Alva. 

FASE 02

SAIBA MAIS
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Figura 55: fixação do módulo ‘botão’ sobre o suporte ‘botão’.

Figura 56: conexão do cabinho de 4 pinos ao módulo ‘botão’.

Manual de Montagem Alva

Passo  44

Passo  45

Fixe o módulo com a ajuda de duas abraçadeiras. Deixe os nós 
das abraçadeiras no sentido oposto ao botão clicável do módulo 
e corte o excesso delas com a ajuda de uma tesoura. 

Conecte os cabinhos de 4 pinos em ambos os módulos ‘botão’.

FASE 02
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Figura 57: posicionamento dos módulos ‘botão’ e seus suportes na estrutura principal.

Figura 58: módulos ‘botão’ instalados na estrutura principal.

Manual de Montagem Alva

Passo  46

Trave os conjuntos dos módulos ‘botão’ nas cavidades dos discos 4 e 5. 

Note que os botões clicáveis de ambos os módulos devem permanecer 
voltados para fora e mais próximos ao disco 4, conforme imagem.

Os dois módulos posicionados devem ficar conforme a imagem.

FASE 02

RESULTADO
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Figura 59: identificação das portas da Shield para Arduino.
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Passo  47

Agora você pode conectar esses componentes 
eletrônicos em suas devidas portas da shield 
do Arduino, conforme a imagem. Lembre-se de 
passar os cabos por dentro da estrutura. 
 
Observação: os dois módulos ‘botão’ são idênticos, 
logo não existe um certo ou errado para conectar 
nas portas D6 e D7 da Shield do Arduino. O 
botão conectado à porta D6 será considerado o 
Botão “Mais” e o Botão conectado à porta D7 será 
considerado o Botão “Set”.

FASE 02

ATENÇÃO!
Certif ique-se de que os cabinhos de 4 pinos estejam 
encaixados até o f inal, tanto nos módulos quanto nas 

portas da Shield do Arduino.
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Figura 60: cabinhos de 4 pinos conectados à Shield para Arduino.
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Tudo posicionado deve ficar parecido com a imagem.

FASE 2 (Sistema de Cognição) FINALIZADA!

Prontinho!
Você encerrou a segunda fase! Preparado para a 
próxima etapa?

Resumo do aprendizado: 
- Montagem de soquete de lâmpada;
- Utilização do conector de torção;
- Contato com componentes eletrônicos do sistema de interfaces.

RESULTADO

FASE 02



Nessa fase você irá finalizar toda a parte 
elétrica da sua Alva. 

FASE 03
FINALIZANDO A 
PARTE ELÉTRICA 
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Figura 61: passagem do cabo laranja de 180cm por dentro do tampo curvo traseiro.

Manual de Montagem Alva

Passo  48

Separe o cabo laranja de 180cm da Alva. Você 
notará que uma ponta possui um plugue fêmea 
e a outra possui dois cabos, um vermelho e outro 
preto. Passe o lado com os dois cabos por dentro 
do tampo curvo traseiro da Alva. 

FASE 03
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Figura 62: passagem do cabo laranja de 180cm na cama de componentes.
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Passo  49

Passe essa mesma ponta do cabo laranja 
de 180cm por dentro das travas da cama de 
componentes. Note que não vamos encaixar 
o tampo traseiro na estrutura por enquanto.

FASE 03
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Figura 63: posicionamento das pontas do cabo laranja de 180cm entre os discos 1 e 3.

Manual de Montagem Alva

Passo  50

Leve os dois cabos do  cabo laranja de 180cm até o 
vão que existe entre os discos 1 e 3, sob a cama de 
componentes, onde estão localizados os outros cabos.

FASE 03
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Figura 64: conexão dos cabos de energia com o conector de torção.
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Passo  51

Você deve unir os três cabos vermelhos que encontram-
se nesse vão, provenientes dos seguintes componentes: 
cabo vermelho do cabo laranja,de 180cm, cabo vermelho 
do conversor DC/DC Step Up (CN6009) lado ‘IN’ e cabo 
vermelho do conector KRE/P4 (lado positivo). Vamos fazer 
essa união utilizando o conector de torção. Lembrando 
que para utilizar o conector de torção basta colocar a parte 
de cobre dos três cabos dentro dele e depois girá-lo no 
sentido horário. Depois replique o mesmo passo para os 
três cabos pretos provenientes dos mesmos componentes.

FASE 03

ATENÇÃO!
o passo a ser descrito deve ser executado com cuidado. 
Caso os cabos positivos e negativos estejam invertidos, 

isso gerará um curto circuito, podendo danif icar 
permanentemente os componentes da Alva.
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Figura 65: cabos de energia conectados e posicionados.

Manual de Montagem Alva

Ao conectar todos os cabos do passo anterior, você deve 
se deparar com algo similar a essa imagem.

FASE 03

RESULTADO
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Figura 66: diagrama de conexão elétrica do Arduino Uno e do 
conversor DC/DC Step Up (CN6009).

Manual de Montagem Alva

O passo anterior pode gerar uma confusão por conta dos 
cabos vermelhos e pretos.

Este esquema demonstra o que que deveria ter sido 
conectado de forma mais simplificada:

- cabo vermelho do cabo laranja de 180cm, cabo 
vermelho do conversor DC/DC Step Up (CN6009) lado 
‘IN’ e cabo vermelho do conector KRE/P4 (lado positivo) 
estão unidos por meio do conector de torção;

- cabo preto do cabo laranja de 180cm, cabo preto do 
conversor DC/DC Step Up (CN6009) lado ‘IN’ e cabo 
preto do conector KRE/P4 (lado negativo) estão unidos 
por meio de outro conector de torção.

FASE 03

OBSERVAÇÃO
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Figura 67:  instalação da lâmpada LED bulbo 12V 3000K no soquete de lâmpada E27.

Manual de Montagem Alva

Passo  52

Coloque a lâmpada LED bulbo 12V 3000K no 
soquete de lâmpada E27. 

FASE 03

ATENÇÃO!
Por motivos de segurança, a Alva trabalha apenas com 

lâmpadas LED bulbo de 12V. Não é possível utilizar 
lâmpadas 110/220V.
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Figura 68: conexão da fonte 9V 2A bivolt no cabo laranja de 180cm.

Manual de Montagem Alva

Passo  53

Conecte a fonte 9V 2A bivolt
na outra ponta do cabo laranja
de 180cm da Alva. 

Essa fonte será responsável por toda
a alimentação elétrica da Alva.

FASE 03

SAIBA MAIS
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Figura 69: diagrama completo de conexões elétricas para 
alimentação da Alva.

Manual de Montagem Alva

Com a fonte 9V 2A bivolt instalada, a parte elétrica da Alva está 
finalizada. Esse é um bom momento para visualizar o esquema elétrico 
completo e entender como funciona o circuito elétrico da Alva. Existe 
uma entrada de energia 9V por meio da fonte, acoplada ao cabo laranja 
de 180cm. Esse cabo principal se divide em dois caminhos: um alimenta 
o Arduino Uno e os componentes eletrônicos ligados a ele, por meio 
do conector KRE/P4; o outro passa pelo conversor DC/DC Step Up 
(CN6009), subindo a tensão dessa parte do circuito para praticamente 
12V e alimenta o Soquete de lâmpada E27, possuindo também uma 
passagem pelo módulo relé. Dessa forma o Arduino Uno pode controlar 
o acionamento e desligamento da lâmpada.

FASE 03

FASE 3 (Parte Elétrica) FINALIZADA!

Prontinho!
Você encerrou a terceira fase!

Resumo do aprendizado: 
- Lampada 12V;
- Fonte 9V;
- Esquema elétrico Alva.

OBSERVAÇÃO

SAIBA MAIS
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Esse é o momento para testar se todos
os passos foram bem executados antes 
de finalizar a montagem da Alva, pois 
ainda é possível ter fácil acesso a todos
os componentes. 

FASE 04
REVISÃO, TESTE 
E AJUSTES
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Figura 70: revisão das conexões elétricas da Alva.

Manual de Montagem AlvaFASE 04

Passo 54 - Revisão Conexões Elétricas

ATENÇÃO!
As conexões elétricas são a parte fundamental da 

montagem da Alva. Caso tenha alguma inversão em 
cabos positivos e negativos pode ocorrer um curto 

circuito e possível dano permanente a componentes.

Verifique as conexões elétricas da Alva por meio 
da seguinte lista:

Um cabo vermelho e um preto acoplados
ao soquete de lâmpada E27;

O cabo vermelho do soquete de lâmpada E27
deve estar unido ao cabo vermelho out do 
conversor DC/DC Step Up (CN6009) por
meio de um conector de torção;

A

B

Este passo continua na próxima página, ok?
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O cabo preto out (saída negativa) do conversor 
DC/DC Step Up (CN6009) e o cabo preto  
do soquete de lâmpada E27 passam pelas 
vias do módulo relé;

Um cabo vermelho e um preto acoplados 
ao positivo e negativo, respectivamente, do 
conector KRE/P4 que alimenta o Arduino Uno;

Três cabos vermelhos unidos por um conector 
de torção (cabo vermelho do cabo laranja 
180cm, cabo vermelho do conversor DC/DC 
Step Up (CN6009) lado ‘in’ e cabo vermelho do 
conector KRE/P4);

Três cabos pretos unidos por um conector de 
torção (cabo preto do cabo laranja 180cm, cabo 
preto do conversor DC/DC Step Up (CN6009) 
lado ‘in’ e cabo preto do conector KRE/P4). 

C

D

E

F

Manual de Montagem AlvaFASE 04
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Após revisar as conexões elétricas, é hora de revisar a conexão 
dos componentes eletrônicos nas portas da shield do Arduino. 
Uma eventual troca de porta não danifica os componentes, mas 
faz com que o Arduino Uno não consiga controlar e identificar o 
módulo eletrônico em questão. Faça a revisão com calma pois é 
extremamente fácil inverter portas.

FASE 04

Passo 55 - Revisão das conexões dos módulos eletrônicos na Shield do Arduino Uno
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Fonte 9V 2A

FASE 04

ETAPA
 0

Chegou o momento de finalmente colocar a fonte da Alva em uma tomada 110V 

ou 220V, mas fique atento ao funcionamento dos componentes nos primeiros 

segundos. Caso você note que algo comece a piscar ou sinta odor de queimado, 

retire imediatamente a fonte da tomada. 

Caso note um funcionamento anormal ou odor estranho, significa que é necessário 

revisar toda a parte elétrica da Alva.

Revisar atentamente a parte elétrica, procurando por cabos positivos e 

negativos invertidos. Verificar também se foram emendendados corretamente 

os cabos do Conversor DC/DC Step Up (CN6009), respeitando os lados IN e OUT. 

Passo  56   - Verificação de Funcionamento Inicial Alva
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Arduino Uno
ETAPA

 1

O Arduino Uno possui um led verde e um amarelo. Ao conectar a fonte 9V 2A na 

tomada, esses leds deveriam acender. É preciso olhar entre a Shield para Arduino  

e o próprio Arduino Uno para ver se estão acesos.

Os leds do Arduino Uno não acenderam. 

Tente desligar e religar a Alva. 

O conector KRE/P4, responsável por levar energia ao Arduino Uno,  

não foi bem montado.

Revisar todo o circuito elétrico

Pode existir um mau contato entre o Arduino Uno e a Shield para Arduino 

Uno, em alguns casos basta desencaixar e encaixar novamente a Shield.

Manual de Montagem AlvaFASE 04
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Display LCD 16x2
ETAPA

 2

Verificar se o Display LCD 16x2 acendeu e se a frase de introdução “ALVA by 

PROTTO” foi mostrada, seguida da tela que mostra a data, hora, temperatura 

e umidade. Dica:  você pode aproveitar para regular o contraste do display nesse 

momento por meio da chave de precisão caso ache necessário (obs: será necessario 

desmontar o sanduiche com o sensor de distancia).

O display LCD 16x2 não acendeu. O display LCD 16x2 acendeu, mas, 

não mostra as informações.

Tente desligar e religar a Alva.

O adaptador do display  
não foi bem encaixado 
no Display LCD 16x2.

O adaptador do display  
não está conectado  
a Shield para Arduino Uno.

O cabinho de 4 pinos não foi 
encaixado até o final do conector.

Pode existir um mau contato 
entre o Arduino Uno e a Shield 
para Arduino Uno, em alguns 
casos basta desencaixar e encaixar  
novamente a Shield.

O adaptador do display não está 
conectado a porta correta da 
Shield para Arduino Uno.

Pode existir um mau contato 
entre o Arduino Uno e a Shield 
para Arduino Uno, em alguns 
casos basta desencaixar e encaixar 
novamente a Shield.

Manual de Montagem AlvaFASE 04
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Sensor de Temperatura e Umidade (DHT11)
ETAPA

 3

Após a frase de introdução, verificar se o Display LCD 16x2 está mostrando

a temperatura (T) e umidade (U) na segunda linha.

Display LCD 16x2 está mostrando a frase “Falha Temp Umid”.

Tente desligar e religar a Alva.

O sensor de temperatura e umidade não está conectado  

a Shield para Arduino Uno.

O sensor de temperatura e umidade não está conectado à porta correta  

da Shield para Arduino Uno.

O cabinho de 4 pinos não foi encaixado até o final do conector.

Pode existir um mau contato entre o Arduino Uno e a Shield para Arduino 

Uno, em alguns casos basta desencaixar e encaixar novamente a Shield.

Manual de Montagem AlvaFASE 04
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Módulo Relógio (DS3231)
ETAPA

 4

Após a frase de introdução, verificar se o Display LCD 16x2 está mostrando a data  

e hora (desatualizadas) na primeira linha.

Display LCD 16x2 está mostrando a frase “Falha Relogio”.

Tente desligar e religar a Alva.

O módulo Relógio (DS3231) não está conectado a Shield para Arduino Uno. 

O módulo Relógio (DS3231) não está conectado à porta correta  

da Shield para Arduino Uno.

O cabinho de 4 pinos não foi encaixado até o final do conector.

Pode existir um mau contato entre o Arduino Uno e a Shield para Arduino 

Uno, em alguns casos basta desencaixar e encaixar novamente a Shield.

Manual de Montagem AlvaFASE 04
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Módulo ‘botão’ (Mais)
ETAPA

 5

Após a frase de introdução, esperando cerca de 15 segundos, ao pressionar esse 

botão, ele deveria trocar as informaçoes no Display LCD 16x2.  São seis menus no 

total: Completo (data, hora, temperatura e umidade), Data e Hora, Temperatura  

e Umidade, Despertador (desligamento), Tela Personalizada e IP Atual.

Ao pressionar o botão nada acontece ou as telas estão trocando 

sem pressionar o botão.

Tente desligar e religar a Alva.

O módulo ‘botão’ (mais) não está conectado a Shield para Arduino Uno. 

O módulo ‘botão’ (mais) não está conectado à porta correta  

da Shield para Arduino Uno.

O cabinho de 4 pinos não foi encaixado até o final do conector.

Pode existir um mau contato entre o Arduino Uno e a Shield para Arduino 

Uno, em alguns casos basta desencaixar e encaixar novamente a Shield.
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Módulo ‘botão’ (Set)
ETAPA

 6

Após a frase de introdução, esperando cerca de 15 segundos, ao pressionar esse 

botão, ele deveria apagar e acender a luz do Display LCD 16x2.

Ao pressionar o botão nada acontece ou a luz do Display LCD 

16x2 está acendendo e apagando sem pressionar o botão. 

Tente desligar e religar a Alva.

O adapatador do sensor de distância não foi bem encaixado  

no sensor de distância (HC-SR04).

O módulo relé ou o sensor de distancia (HC-SR04) não está  

conectado a Shield para Arduino Uno. 

O módulo relé ou o sensor de distancia (HC-SR04) não está  

conectado à porta correta da Shield para Arduino Uno.

O cabinho de 4 pinos não foi encaixado até o final do conector.

Pode existir um mau contato entre o Arduino Uno e a Shield para Arduino 

Uno, em alguns casos basta desencaixar e encaixar novamente a Shield.

Manual de Montagem AlvaFASE 04
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COMPONENTE ENVOLVIDO:

FUNÇÃO ESPERADA

POSSÍVEIS ERROS

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

DICAS PARA RESOLVER O ERRO

Módulo Relé +  Sensor de Distância  
(HC-SR04) + Lâmpada LED Bulbo 12V 3000K

ETAPA
 7

Após a frase de introdução, esperando cerca de 15 segundos, ao passar a mão em 

cima do sensor de distância (distância máxima de 15 cm),  o módulo relé deve fazer 

um som de “clique”.

Módulo Relé não está fazendo 

um som de “clique”.

Módulo Relé faz o som de 

“clique”, mas a lâmpada não 

acende. Significa que existe 

algum erro na parte elétrica.

Tente desligar e religar a Alva.

O adapatador do sensor de 
distância não foi bem encaixado  
no sensor de distância (HC-SR04).

O módulo relé ou o sensor  
de distancia (HC-SR04)  
não está conectado a  
Shield para Arduino Uno. 

O módulo relé ou o sensor de 
distancia (HC-SR04) não está 
conectado à porta correta da  
Shield para Arduino Uno.

O cabinho de 4 pinos não foi 
encaixado até o final do conector.

Pode existir um mau contato 
entre o Arduino Uno e a Shield 
para Arduino Uno, em alguns 
casos basta desencaixar e encaixar 
novamente a Shield.

Verificar se a Lâmpada LED 
Bulbo 12V 3000K foi encaixada 
corretamente no soquete de 
lâmpada E27.

Verificar se os cabos do esquema 
elétrico envolvendo o soquete 
da lâmpada estão fixados 
corretamente.

Verificar se os cabos dentro do 
soquete de lâmpada E27 foram 
bem fixados.

Manual de Montagem AlvaFASE 04
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Passo  57   - Teste do módulo WiFi

Para controlar a Alva por meio do aplicativo 
Alva App é preciso conectá-la a uma rede 
WiFi. É importante ressaltar que o dispositivo 
utilizado para comandá-la vai precisar estar 
conectado na mesma rede. 

FASE 04

Este passo continua na próxima página, ok?
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Para conectar o módulo WiFi a uma rede, 
siga as seguintes etapas:

Manual de Montagem AlvaFASE 04

Ligue a sua Alva e aguarde alguns segundos. 
Caso o módulo WiFi não tenha sido configurado 
anteriormente, a Alva criará automaticamente 
uma rede sem fio chamada “ALVA”.  Conecte o 
seu dispositivo nessa rede. 

A

Figura 71: conexão do smartphone à rede ALVA.
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Certifique-se de que está conectado à rede 
“ALVA” e entre em qualquer navegador de 
internet do seu dispositivo (Chrome, Safari e 
etc). Digite na barra de endereço a seguinte 
informação: 192.168.4.1 

Você será direcionado a página “ALVA - 
WiFiManager”.

B

Figura 72: página
de configuração
inicial da Alva.
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Pressione o botão “Configurar WiFi”. 
Nesse momento será apresentada a lista de 
redes disponíveis para a Alva se conectar. 

C

Figura 73: listagem 
de redes WiFi 2.4GHz 
disponíveis.
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ATENÇÃO!
o Módulo WiFi (ESP-01) da Alva não se conecta a 

redes 5GHz, apenas 2,4 GHz.  Selecione a rede que 
você deseja conectar, insira a senha e pressione o 

botão “salvar” para guardar as informações. 
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Aguarde cerca de 30 segundos e então desligue e 
ligue novamente a Alva. Navegue até o menu “IP” do 
display da sua Alva por meio do botão ‘mais’. Se tudo 
der certo, o nome “IP:” deve aparecer, seguido do 
número de IP no qual o módulo da Alva se conectou. 
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Figura 74: display da Alva apresentando o IP atual.

Caso não apareça esse número, desligue e ligue a Alva 
novamente. Caso o erro persista, temos algumas opções:

Se você acha que pode ter feito algum procedimento errado 
durante a configuração do WiFi da Alva, você pode reiniciar 
as configurações do WiFi através do menu de configuração 
descrito no capítulo 2 deste documento. Depois de reiniciar, 
retorne ao início do passo 57.

- A rede Alva continua disponível na sua lista de redes WiFi,  
então quer dizer que o módulo não está conectado a rede  
pré-selecionada. Volte ao início do passo 57 e repita  
o procedimento com atenção, certificando-se que  
a senha está correta;

- A rede Alva não está disponível na sua lista de dispositivos WiFi, 
então quer dizer que o módulo WiFi está conectado, mas pode 
estar conectado à porta errada da shield do Arduino. Volte ao 
passo 55 e confira se os cabinhos de 4 pinos estão conectados.

D
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Conecte o seu dispositivo na mesma rede 
WiFi em que conectou a Alva. 

Instale o aplicativo ‘ALVA APP’
em seu dispositivo e acesse-o. 

E

F

Figura 75: conexão do smartphone a mesma 
rede WiFi onde a Alva está conectada.
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No seu primeiro acesso é necessário registrar um e-mail 
e senha na tela de login. Digite o e-mail, a senha desejada 
e pressione o botão “cadastrar”. Você receberá um e-mail 
para confirmar o cadastro.  Após confirmá-lo, faça o 
acesso pressionando o botão “entrar”.  

Note que o seu dispositivo irá armazenar as credenciais e 
não será mais necessário efetuar o login novamente. 

G

Figura 76: tela de login do ALVA APP.
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Após o login você será direcionado a tela 
inicial do ALVA APP. 

H

Figura 77: tela de login do ALVA APP.
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Para que tudo funcione corretamente, é 
necessário conectar a Alva ao ALVA APP. 

Navegando pelo menu lateral, acesse a 
página “IP”.

I

Figura 78: menu lateral do ALVA APP.
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Ao acessar essa página pela primeira vez, 
você precisa digitar em qualquer um dos 
3 campos disponíveis o endereço de IP, 
exatamente igual ao que aparece no display 
LCD da sua Alva (inclusive com os pontos).

J

Figura 79: preenchimento do IP
da Alva no ALVA APP.
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Pressione o botão “selecionar”, exatamente 
ao lado do campo em que escreveu. O 
endereço de IP digitado deve aparecer 
como IP atual no aplicativo.

K

Figura 80: IP atual da Alva exibido 
no ALVA APP.
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A configuração do aplicativo está completa. 
Certifique-se de que o seu dispositivo está 
conectado na mesma rede WiFi da sua Alva. 
Você pode retornar a página “início” para fazer 
um teste de funcionamento.

L

Figura 81: tela inicial do ALVA APP.

Manual de Montagem AlvaFASE 04



99

Clique no ícone da lâmpada e veja se a 
luz da Alva acende. É normal um atraso 
de menos de 1 segundo entre clicar no 
aplicativo e a luminária se acender.

ATENÇÃO: pode ser necessário apertar mais de 
uma vez o botão para que a lâmpada acenda. 
Caso o erro persista, temos algumas opções:

Você finalizou a configuração inicial 
do Alva App.
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- O dispositivo não está conectado à mesma rede da Alva;” 
para: “-O dispositivo não está conectado à mesma rede da 
Alva. Volte ao início do passo 57 e repita o procedimento 
com atenção, certificando-se que a senha está correta;

- O endereço de IP colocado no aplicativo pode ser diferente 
do endereço de IP que é mostrado no display LCD da Alva. 
Refaça as etapas D e J do passo 57.

O aplicativo da Alva foi feito por meio de uma 
plataforma aberta chamada ‘Thunkable’ e, 
assim como o Arduino Uno, ela é de fácil 
configuração e pode ser modificada para 
diferentes tipos de projetos.

FASE 4 (Revisão, Teste e Ajustes) FINALIZADA!

Você finalizou a fase de teste da sua Alva!

SAIBA MAIS

M

N
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ATENÇÃO: este é o último momento 
que você tem para se certificar que tudo 
está funcionando corretamente. Ao 
entrar na finalização da estrutura, será 
mais complicado mexer novamente nos 
componentes eletrônicos/elétricos sem 
ter que desmontar a Alva até antes do 
início dessa fase. 

Tudo certo? 
Ok, então vamos lá!

FASE 05
FINALIZANDO
A ESTRUTURA
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Figura 82: posicionamento das hastes superiores traseiras na estrutura principal.

Figura 83: posicionamento das hastes superiores frontais na estrutura principal.

Manual de Montagem Alva

Passo  58

Posicione as hastes superiores traseiras, presentes na placa A de 
MDF, conforme as indicações. É simples, mas faça com cuidado.

Posicione também as hastes superiores frontais restantes, 
presentes na placa A de MDF, conforme as indicações. 

FASE 05

Passo  59
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Figura 84: posicionamento dos parafusos M6 de 40mm e suas porcas no disco 6.

Manual de Montagem Alva

Passo  60

Posicione os 4 parafusos M6 de 40mm no 
disco 6 com a ajuda das porcas.

FASE 05
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Figura 85: posicionamento das hastes laterais na estrutura principal.
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Passo  61

Posicione as 10 hastes laterais (existem duas reservas) 
presentes na placa D de MDF na estrutura da Alva. Todas 
são iguais, então não se preocupe!

Dica de Montagem: Encaixe as hastes primeiro pelos 
encaixes dos discos maiores e depois pelos menores. É 
interessante encaixá-las em ordem cruzada, uma do lado 
direito, outra do lado esquerdo, e assim sucessivamente. 
Com paciência tudo acaba se encaixando.

FASE 05

ATENÇÃO!
As hastes laterais usadas nesse passo são muito 
delicadas, portanto manuseie-as com cuidado.
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Figura 86:  destaque da base temporária das colunas inferiores.

Manual de Montagem Alva

Passo  62

Encontre as marcações de recorte das colunas 
inferiores e, com as próprias mãos ou com uma 
tesoura, destaque-as do corpo da Alva.

FASE 05
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Figura 87:   estrutura interna completamente montada.

Manual de Montagem Alva

RESULTADO

A estrutura montada, sem as bases de apoio das 
colunas inferiores, deve ficar conforme a imagem.

FASE 05

FASE 5 (Finalizando a Estrutura) FINALIZADA!

Você finalizou a fase 5 da sua Alva!



106

Você está quase lá!
Nessa fase todas as peças de 
acabamento serão posicionadas
na estrutura da Alva.

FASE 06
ACABAMENTO
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Figura 88: tecido cinza de acabamento.

Figura 89: montagem do tecido cinza.

Separe o tecido cinza que dá acabamento à Alva. 

É necessário dobrá-lo conforme a imagem.

Passo  63 - A

Passo  63 - B
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Passo  63 - C

Figura 90: travamento do tecido cinza.

Encaixe as três setas conforme a imagem.
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Figura 91: aplicação do tecido cinza em volta da Alva.

Figura 92: tecido cinza aplicado à Alva.

Encaixe o tecido cinza com bastante paciência
na estrutura da Alva, alinhando exatamente ao 
display LCD, ao sensor de distância (HC-SR04)
e ao sensor de temperatura e umidade. Note que
os dois módulos ‘botão’ ficam por baixo do tecido.

O tecido posicionado na estrutura deve ficar 
conforme a imagem.

Passo  64

Manual de Montagem AlvaFASE 06

RESULTADO
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Figura 93: encaixe do tampo curvo traseiro.

Figura 94: acabamento do tecido cinza junto ao tampo curvo 
traseiro.

Agora sim encaixe o tampo curvo traseiro
na estrutura.

Com a ajuda de uma chave de precisão,
você pode dar um acabamento entre
o tecido cinza e o tampo.

Passo  65

Manual de Montagem AlvaFASE 06

Passo  66
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Passo  67

Figura 95: posicionamento do suporte base embaixo da Alva.

Apoie a Alva na peça suporte base. Ela fica solta 
para que você possa mudar a posição da Alva 
facilmente e para poder tirar, limpar ou até trocar
o tecido que a cobre. Mas não se preocupe, os “pés” 
da Alva garantem apoio constante e seguro para ela.
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Passo  68

Figura 96: encaixe do tampo reto frontal nos parafusos M6 de 40mm.

Encaixe a peça tampo reto frontal nos 4 parafusos 
M6 de 40mm da parte da frente, tomando cuidado 
para não aplicar muita força, visto que a pressão 
exagerada nessa área pode danificar a estrutura. 

Note que você pode posicionar os parafusos 
levemente para os lados para alinhar com  
os encaixes do tampo frontal.

Prontinho!
Você terminou de montar sua Alva!
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Figura 97: Alva completamente montada e finalizada.

RESULTADO

FASE 6 (Acabamento) FINALIZADA!

Parabéns!
Você encerrou a fase de cabamento.
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CAPÍTULO

02
Operação da Alva
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Manual de Operação Alva

Agora que já terminamos a fase de montagem  
da sua Alva, vamos entender um pouco mais sobre 
as funções da Alva e como configurá-las.

É importante notar que você pode configurar a Alva 
usando os botões e sensores físicos da luminária  
ou pelo aplicativo. Fique tranquilo que te 
mostraremos como configurar das duas formas, 
primeiro direto na luminária e depois pelo Alva App.
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MODO INICIAL

Para que serve?

O Modo inicial é o modo de operação padrão
da Alva. Você pode escolher entre seis telas para 
exibir informações específicas.

Como entrar nesse modo?

Ao ser ligada, a Alva mostrará uma introdução  
e depois entrará no modo inicial automaticamente.

Como navegar?

Pressione o botão ‘mais’ para navegar entre as seis 
telas disponíveis. Em todas as telas, exceto na de 
Despertador e Desligamento, o botão ‘set’ serve 
para ligar e desligar o display da Alva. Na tela de 
Despertador/Desligamento ele serve para ativar
ou desativar o despertador ou o desligamento.

Manual de Montagem Alva
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Função ‘Ligar/Desligar Lâmpada’

Para ligar e desligar a lâmpada da Alva basta passar
a mão a cerca de 10cm (máximo 15cm) de distância
do sensor. Essa função não fica habilitada quando
a Alva está em modo configuração.

Função ‘Acender/Apagar Display LCD’

Em todas as telas, exceto na de Despertador
e Desligamento, o botão ‘set’ serve para ligar
e desligar o display da Alva. Na tela de Despertador/
Desligamento ele serve para ativar ou desativar
o despertador ou o desligamento.

Tela ‘Completa’

Mostra as informações de data, hora, temperatura
e umidade.

Tela ‘Data e Hora’

Mostra as informações de data e hora por extenso.

Tela ‘Temperatura e Umidade’

Mostra as informações de temperatura e umidade.

Manual de Montagem Alva
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Tela ‘Despertador e Desligamento’ 
(luminoso)

Mostra a hora configurada do despertador
e do desligamento. Você pode, por meio do botão 
‘set’, efetivamente ativar ou desativar o despertador
e o desligamento. A letra ‘S’ indica que está ativado
e a letra ‘N’ indica que está desativado. Toda vez que
o despertador ou o desligamento estão acionados
a Alva apresentará um asterisco (*) na última casa
à direita, na primeira linha do Display LCD.
Para configurar o horário de despertador  
e o desligamento você precisará acessar 
o modo configuração.

Tela ‘Personalizada’

Mostra uma frase personalizada com no máximo 
duas linhas e 15 caractéres. Para enviar a frase 
personalizada é necessário usar o ALVA APP.

Tela ‘IP Atual’

Indica o endereço de IP no qual a Alva
está conectada. Essa informação é utilizada
no momento de configurar o ALVA APP.

Manual de Montagem Alva
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MODO CONFIGURAÇÃO

Para que serve?

Você tem a opção de configurar a data e hora, 
o despertador (luminoso), o desligamento 
(luminoso) e pode resetar o módulo WiFi
(para desconectar da rede atual). Todas as 
configurações podem ser feitas pelo ALVA APP
de forma mais fácil e rápida.

Como entrar nesse modo?

Pressione os botões ‘set’ e ‘mais’ ao mesmo
tempo para entrar ou sair do modo configuração. 

Como navegar?

Para navegar no modo configuração utilize
o botão ‘mais’ para avançar telas ou incrementar 
números das configurações e o botão ‘set’ para 
confirmar ou selecionar.

Manual de Montagem Alva
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Data e Hora

Você pode modificar a data e hora do módulo relógio 
da Alva. Você precisa selecionar o minuto, hora, dia 
da semana, dia do mês, mês e ano para configurar 
as novas informações. Após selecionar a última 
informação o módulo relógio efetivamente recebe
os dados selecionados. 

Despertador (Luminoso)

Você pode modificar ou configurar um horário
para a Alva acender automaticamente.
Você precisa selecionar o minuto e hora apenas. 
Importante dizer que aqui você seleciona somente 
o horário mas não ativa o despertador. Para ativar 
e desativar o despertador navegue até a tela inicial 
despertador/desligamento e por meio do botao ‘set’ 
você pode ativá-lo.

Desligamento (luminoso)

Você pode modificar ou configurar um horário 
para a Alva apagar automaticamente. Você precisa 
selecionar o minuto e hora apenas. Importante
dizer que aqui você seleciona somente o horário
mas não ativa o desligamento. Para ativar e desativar 
o desligamento navegue até a tela inicial despertador/
desligamento e por meio do botao ‘set’ você
pode ativá-lo.
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Reset WiFi

Você pode resetar o módulo WiFi da Alva por 
meio dessa opção. Essa função é útil caso queira 
desconectar a Alva da rede WiFi atual. Para isso, basta 
selecionar ‘sim’ ou ‘não’ para o reset funcionar.

Manual de Montagem Alva
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Pressione para ligar e desligar  
a lâmpada da Alva.

Mostra as 
informações 
de data, hora, 
temperatura 
e umidade no 
Display LCD  
da Alva.

Para ter acesso às opções 

de configuração da Alva a 

qualquer momento, você 

pode clicar neste botão  

para abrir o menu lateral.

Mostra as 
informações de 
temperatura e 
umidade no Display 
LCD da Alva.

Mostra uma frase personalizada com no 
máximo duas linhas e 15 caractéres no Display 
LCD da Alva. Para enviar a frase personalizada 
é necessário acessar a página “Tela 
Personalizada” no menu lateral do aplicativo.

Mostra a hora 
configurada do 
despertador e do 
desligamento no 
Display LCD da Alva.

Indica o endereço de IP no 
qual a Alva está conectada 
no Display LCD.

Mostra as 
informações 
de data e hora 
por extenso no 
Display LCD  
da Alva.

Pressione para acender ou apagar 
o Display LCD da Alva.

OPERAÇÃO ALVA APP
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Você pode enviar um horário de 
despertador automatico luminoso à 
Alva. Basta selecionar a data e hora e 
depois pressionar o botão “enviar”.

Você pode confirmar 
se foi ativado 
ou desativado 
observando a tela 
de despertador e 
desligamento no 
display LCD da Alva. 

 Você pode confirmar 
o envio observando a 
tela de despertador 
e desligamento no 
display LCD da Alva. 

 Você pode confirmar se foi ativado 
ou desativado observando a tela 
de despertador e desligamento no 
display LCD da Alva. 

Você pode enviar 
um horário de 
desligamento 
automático 
luminoso à Alva. 
Basta selecionar a 
data e hora e depois 
pressionar o botão 
“enviar”.

Para efetivamente ativar ou 
desativar o desligamento, utilize 
o icone “switch” (liga/desliga).

Para efetivamente 
ativar ou desativar o 
despertador, utilize 
o icone “switch” 
(liga/desliga).

 Você pode confirmar o 
envio observando a tela 
despertador e desligamento 
no display LCD da Alva. 
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Você pode 
digitar um texto 
personalizado 
para ser exibido 
no display da Alva. 
Digite o que deseja 
mostrar na primeira 
e segunda linha do 
display LCD (máximo 
15 caractéres em 
cada linha).

 Você pode confirmar 
se foi enviado 
observando a tela 
personalizada no 
display LCD da Alva. 
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Você pode alterar 
a data e horário 
configurados no 
módulo relógio da 
Alva. Selecione a data, 
hora, mês, ano e dia 
da semana. Pressione 
o botão enviar para 
efetivamente enviar as 
informações à Alva.

Você pode confirmar 
se foi enviado 
observando a tela 
completa ou data e 
hora no display LCD 
da Alva. 
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Cada vez que a 
Alva é conectada 
a uma rede WiFi 
distinta pode gerar 
um endereço IP 
diferente. Aqui você 
pode armazenar até 
três endereços de 
IP. Basta escrever 
o IP que deseja e 
pressionar o botão 
correpondente 
“selecionar” para 
salvá-lo e utilizá-lo 
imediatamente. 

O endereço de IP 
selecionado deve 
aparecer como IP 
atual na tela do 
aplicativo. 
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Pressione o botão 
‘Sim’ para resetar 
o WiFi da Alva, 
desconectando-a da 
rede WiFi atual. 

Ao pressionar  
o botão “Não” você 
será redirecionado 
à tela inicial do 
aplicativo.
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CAPÍTULO

03
Evolução da Alva
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Arduino Uno
 
Você sabia que é possível
hackear o código da sua Alva?

Como o cérebro da Alva, o Arduino Uno é uma 
controladora eletrônica que pode ser facilmente 
programável. É possível conectá-lo a qualquer 
computador por meio do cabo USB azul
fornecido no kit. Por meio do software Arduino IDE
(https://www.arduino.cc/en/Main/Software) é possível criar, 
alterar e transferir códigos ao Arduino. 

Para facilitar e encorajar futuras modificações
na Alva, o código fonte está disponível
neste link: 

Em um primeiro momento o mundo da 
codificação pode parecer super complexo, mas 
com paciência e pesquisa é possível entendê-lo 
rapidamente. É recomendado aprender sobre 
programações básicas de Arduino para se aventurar 
em modificações no código da Alva. 

E aí, topa o desafio?

Manual de Montagem Alva
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Thunkable App 
Você sabia que também é possível 
hackear o aplicativo da sua Alva?

O Alva App foi desenvolvido por meio de uma 
plataforma aberta chamada ‘Thunkable’
(https://thunkable.com).

É possível criar aplicativos do zero usando
uma linguagem de programação mais simples
e intuitiva, a linguagem de blocos. Para facilitar
e encorajar futuras modificações no Alva App,
o arquivo no formato Thunkable está disponível 
neste  link:

Assim como no caso da codificação do Arduino, 
é interessante aprender as noções básicas 
do Thunkable e sua programação para então 
customizar o seu Alva App.

Manual de Montagem Alva
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Quando acabar de montar  
sua Alva, mostra pra gente 
usando a hashtag:

TEREMOS UMA  
SURPRESA PRA VOCÊ! ; )

#euquefiz

Hey!
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