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1. Apresentação 
 

 Este projeto visa o desenvolvimento de um simulador eletrônico para um sistema de 

semáforo simples. Neste simulador, pretendemos construir uma estrutura que contenha 

componentes eletrônicos afim de termos um bom nível de comparação com situações da 

realidade. 

  

 Descreveremos nos tópicos abaixo todos os materiais necessários para a criação deste 

simulador, bem como um passo a passo da montagem do mesmo. 

 

2. Materiais Necessários 
 

 Para a realização deste projeto, você irá utilizar componentes eletrônicos para a criação do 

simulador, e também necessitará utilizar um software para a programação do mesmo. Abaixo 

você encontrará a lista dos componentes eletrônicos necessários para a execução do projeto: 

 

1x Placa de Desenvolvimento Intel Galileo Gen2 

1x Protoboard 

1x Led Verde 

1x Led Vermelho 

1x Led Amarelo 

3x Resistor acima de 1000 Ω de resistência 

Fios (conectores) 

 

                              
 

                                                           
 

 Para o desenvolvimento da programação, será necessário realizar o download da IDE de 

Desenvolvimento Arduino, cuja versão disponível na data desta apostila, é Arduino 1.6.4. Seu 

download por ser feito no site oficial do Arduino www.arduino.cc. Após realizar o download, o 

software é simples de ser instalado, bastando seguir os passos indicados na própria instalação. 
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 No tópico seguinte, ensinaremos como preparar o ambiente de desenvolvimento para a 

placa Intel Galileo Gen2. 

 

3. Configurando o ambiente de programação 
 

Após instalar a IDE Arduino 1.6.4, precisamos instalar as 
configurações para a placa Intel Galileo Gen2. Para isso, 
execute o software conforme a Figura 1 ao lado: 

 
Figura 1 - IDE Arduino 

 

Em seguida, vá ao menu Ferramentas depois Placas 
e por fim Boards Manager, como ilustrado na Figura 2 
ao lado: 

 
Figura 2 - Gerenciador de modelos. 

  

Na nova tela que se abre, basta apenas 
digitarmos Intel no campo especificado, e 
selecionar a opção Intel i586 Boards. Após 
isso, é só prosseguir com a instalação 
clicando em Install, como na Figura 3 ao 
lado. Depois de concluída a instalação, a 
nova placa de desenvolvimento aparecerá no 
menu Ferramentas > Placas. 

 
Figura 3 - Instalando a placa Intel Galileo Gen2 
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4. Mão na Massa com Galileo 
 

 Neste tópico do projeto, iremos abordar sua construção, subdividindo em alguns tópicos 

importantes para a criação do mesmo. Começaremos o projeto entendendo como se dá o 

funcionamento de um semáforo. logo após, iremos para a montagem dos componentes e, por fim, 

o desenvolvimento do código que irá controlar nosso semáforo. 

 

4.1. O funcionamento 
 

 Como já estamos acostumados a ver na rua em nosso dia a dia, o semáforo para carros 

possui um funcionamento básico e de crucial importância no trânsito de nossas cidades. Com o 

intuito de organizar o fluxo de veículos, o semáforo controla o fluxo através de 3 (três) sinais 

luminosos (lâmpadas), que são: 

 

Verde: permite a passagem de veículos; 
 
Amarelo: indica que a passagem de veículos está 
prestes a ser proibida. 
 
Vermelho: proíbe a passagem de veículos. 

 
 

 

Com isso, desenvolveremos nosso projeto com essas ideias básicas, afim de simular um 

controle de fluxo de veículos. 
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4.2. Montagem dos componentes 
 

 Para a montagem dos componentes, devemos nos certificar que temos a lista de material 

necessário em mãos. Com isso, devemos montar os LEDs e resistores na protoboard conforme 

esquemático de montagem abaixo: 

 

 
 No esquemático acima, os fios pretos indicam a ligação ao 0V ou GND (terra) da placa 

Intel Galileo, proporcionando uma diferença de potencial de 5V em relação aos fios coloridos. 

Estes por sua vez, são conectados nas saídas digitais da placa Intel Galileo afim de prover a 

energia necessária para acender os LEDs. Logo em seguida, são conectados aos resistores, que 

possuem a finalidade de limitar a corrente elétrica que passa através do LED. Por fim, fechando o 

circuito, os resistores são conectados aos LEDs para permitir a passagem da corrente elétrica, 

acendendo os mesmo, que são então, conectados ao 0V (GND). 

  

 Podemos expressar esse circuito eletrônico através de um diagrama de blocos das 

principais características do sistema. 

 

 

 

  

 

 

Energia 5V 

Galileo 

Resistores 

Limitação Corrente 

Elétrica 

 

 

 

Passagem Corrente 

Elétrica LED 

 

 

 

Acionamento do 

LED 
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4.3. Programação 
 

 Nesta parte do projeto, iremos efetivamente colocar nosso semáforo para funcionar através 

da programação. Para isso, precisamos primeiramente criar um diagrama de blocos de como o 

semáforo irá funcionar. De maneira semelhante ao que encontramos nas grandes cidades, nosso 

semáforo irá ficar um tempo determinado com a lâmpada verde (LED) aceso, depois o mesmo se 

apagará e acenderá o LED amarelo por um tempo menor. Por fim, o LED amarelo também irá 

apagar e acender o LED vermelho por um período de tempo. Após o LED vermelho se apagar, o 

ciclo recomeça novamente. 
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 Agora precisamos transformar nosso diagrama de blocos em um código para a placa Intel 

Galileo. Para isso, iremos utilizar a IDE Arduino 1.6.4, a qual mencionamos acima como realizar 

sua configuração. 

 

 

Nosso primeiro passo será informar para a placa, quais 
serão as portas digitais que serão utilizadas pelo nosso 
semáforo. Devemos então, dentro da função " void setup() ", 
configurar tais portas. Olhando em nosso esquemático, 
vemos que os LEDs Vermelho, Amarelo e verde estão 
respectivamente conectados nas portas digitais 2, 3 e 4.  
 

 

 

Depois de configurarmos os estados iniciais e apagarmos todos os 
LEDs, precisamos implementar a rotina de nosso semáforo como 
descrito no diagrama de blocos. Para isso, iremos escrever nosso 
código dentro da função " void loop() ". 
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5. Exploração 
 

 Neste capítulo, iremos abordar de uma forma mais detalhada algumas especificações 

técnicas sobre os resistores, LEDs e corrente elétrica. O conteúdo aqui descrito não é 

fundamental para a montagem do experimento, mas de fundamental importância para um melhor 

entendimento de como as coisas funcionam. 

 

5.1. LEDs 
 

 Inventado por Nick Holonyak em 1962, o LED (Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de 

Luz) é um componente eletrônico utilizado para converter energia elétrica em energia luminosa, 

através de processos químicos internos. Estes processos químicos nada mais são do que a 

interatividade dos elétrons da corrente elétrica em contato com o material dentro do LED, que é 

diferente de acordo com a cor da luz que se deseja obter. Os elementos químicos mais comuns 

utilizados são Arsenieto de Gálio (GaAs) ou Fosfeto de Gálio (GaP). Ao processo de 

interatividade dos elétrons e emissão de luz visível, damos o nome de eletroluminescência. 

  

 A cor da luz visível emitida dependente do cristal (elemento químico) e da impureza de 

dopagem com que o componente é fabricado. O LED que utiliza o Arsenieto de Gálio emite 

radiações infravermelhas. Dopando-se com fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarela, de 

acordo com a concentração. Utilizando-se Fosfeto de Gálio com dopagem de nitrogênio, a luz 

emitida pode ser verde ou amarela.  

 

Semicondutor Cor da Luz Comprimento de Onda 

Arsenieto de Gálio e Alumínio Infravermelho 880 nm 

Arsenieto de Gálio e Alumínio Vermelho 645 nm 

Fosfato de Alumínio, Índio e Gálio Amarelo 595 nm 

Fosfato de Gálio Verde 565 nm 

Nitreto de Gálio Azul 430 nm 

 

 Podemos observar no espectro eletromagnético de luz visível abaixo, que o LED 

infravermelho não está na faixa adequada para ser visível ao olho humano. Entretanto, todos os 

outros LEDs com seus respectivos comprimentos de onda estão dentro da faixa adequada. 
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 Hoje em dia, com o uso de outros materiais, consegue-se fabricar leds que emitem luz 

azul, violeta e até ultravioleta. Existem também os leds brancos, mas esses são geralmente leds 

emissores de cor azul, revestidos com uma camada de fósforo do mesmo tipo usado nas 

lâmpadas fluorescentes, que absorve a luz azul e emite a luz branca. Abaixo podemos ver como 

é a construção interna de um LED comum. 
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5.2. Resistores 
 

 Quando temos um material condutor de energia elétrica, um fio de cobre por exemplo, 

temos neste material uma força que impede a passagem de elétrons através de colisões entre 

elétrons ou entre elétrons e os átomos do material, que consequentemente derivam em um 

aquecimento (Efeito Joule). Denominamos esta força de Resistência do Material. Para esta 

força em específico, temos como unidade representativa o ohm, cujo símbolo é a letra grega 

Ômega (Ω). Logo, podemos concluir que encontramos dois tipos de materiais: 

 

- Materiais condutores: possuem uma resistência que permite a passagem de uma corrente 

elétrica, de acordo com o tamanho / volume do material. 

- Materiais isolantes: possuem uma altíssima resistência que não permite a passagem de uma 

corrente elétrica, inibindo o movimento das cargas elétricas. 

 

 Na eletrônica, utilizamos materiais condutores com resistências pré determinadas. A esses 

materiais damos o nome de Resistores. Os resistores além de possuírem o valor de sua 

resistência já determinados, possuem também a potência máxima de dissipação de calor. Ou 

seja, encontramos no mercado, resistores que podem dissipar desde 0,1W até 10W ou mais. Na 

figura abaixo podemos observar dois exemplos de resistores utilizados. O resistor menor, tem 

uma potência dissipada de 0,25W e o resistor maior, uma potência dissipada de 5W. 

 

 
Resistores de 5W e 0,25W 

 

 Para descobrirmos o valor da resistência de um resistor, podemos olhar diretamente em 

seu corpo e encontrar um número escrito ou algumas faixas coloridas que irão nos indicar o valor 

da resistência. Podemos observar nos resistores da figura acima, que o maior resistor apresenta 

a inscrição "5W 100R J". Isso nos informa que este resistor pode dissipar 5W, tem uma 

resistência no valor de 100 ohms (100RΩ) e uma precisão de + 5%. Observamos que no resistor 

de menor dissipação, por termos uma limitação de área, encontramos 4 (quatro) faixas coloridas 

que nos indicam o valor de sua resistência e sua precisão.  

  

 A precisão de um resistor, significa o quanto sua resistência pode variar de acordo com a 

tensão, corrente elétrica ou temperatura aplicados no componente. Para descobrirmos os valores, 

adotaremos o seguinte padrão: 
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Resistores de 4 faixas: para um resistor típico de 4 
faixas, temos 3 faixas que indicam o valor de sua 
resistência, e 1 faixa que indica sua tolerância. A 
faixa de tolerância é mais afastada das outras 3 
faixas, ficando próxima a uma das extremidades do 
componente. 
 
 

Resistores de 5 faixas: para um resistor de 5 faixas, 
temos 4 faixas representando o valor de sua 
resistência e uma faixa representando a sua 
tolerância. A faixa de tolerância é a mais distante das 
outras 4 faixas, ficando próxima a uma das 
extremidades do componente. 

 
 

 Para obtermos estes valores, utilizaremos a tabela de correspondência de faixas abaixo 

descrita. 

 

Cor 1a Faixa 2a Faixa 3a Faixa Multiplicador Tolerância 

Preto 0 0 0 1 Ω +1% F 

Marrom 1 1 1 10 Ω +2% G 

Vermelho 2 2 2 100 Ω   

Laranja 3 3 3 1K Ω   

Amarelo 4 4 4 10K Ω +0,5% D 

Verde 5 5 5 100K Ω +0,25% C 

Azul 6 6 6 1M Ω +0,1% B 

Violeta 7 7 7 10M Ω +0,05%  

Cinza 8 8 8    

Branco 9 9 9    

Dourado    0,1 +5% J 

Prateado    0,01 +10% K 

 

 Para determinarmos o valor de um resistor de 4 faixas, adotaremos o seguinte 

procedimento: Juntaremos a primeira faixa com a segunda faixa e depois iremos multiplicar pela 

faixa multiplicadora. Por exemplo: Um resistor com as faixas Marrom, Verde, Laranja e Dourada 

teremos: 15 x 1.000Ω = 10.000Ω = 10KΩ com + 5% de tolerância. 

 

 Para determinarmos o valor de um resistor de 5 faixas, adotaremos o seguinte 

procedimento: Juntaremos as três primeiras faixas e depois iremos multiplicar pela faixa 

multiplicadora. Por exemplo: Um resistor com as faixas Vermelho, Laranja, Violeta, Preto e 

Marrom teremos: 237 x 1Ω = 237Ω = 237RΩ com + 1% de tolerância. 

 

 Quando não encontramos no mercado um valor de resistência desejado, podemos realizar 

associações de resistores para obter uma resistência final. Essas associações podem ser: 
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Associação em série. 

Associação em série: esse tipo de associação 
ocorre quando temos dois ou mais resistores 
ligados em série, como na figura ao lado. Nesta 
associação, o valor final da resistência entre os 
pontos a e b será a soma das resistências R1, R2 e 
R3. Matematicamente, podemos expressar: 
 

𝑅𝑓 =  ∑ 𝑅𝑛

𝑛

1

 

 

 

Associação em paralelo: esse tipo de 
associação ocorre quando temos dois ou mais 
resistores ligados de uma forma paralela, como 
na figura ao lado. Nesta associação, o valor final 
da resistência entre os pontos a e b será o 
inverso da somatória do inverso das resistências 
R1, R2 e R3. Matematicamente podemos 
expressar: 
 

1

𝑅𝑓
 =  ∑

1

𝑅𝑛

𝑛

1

 

 

 
Associação em paralelo 

 

 Nas associações em série, temos o que chamamos de divisor de tensão, pois a tensão 

aplicada na entrada do circuito se distribui proporcionalmente ao valor dos resistores, enquanto a 

corrente do circuito é calculada em função de todos os resistores e permanece inalterada, como 

podemos observar na simulação feita no programa Isis Proteus na figura abaixo. 
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Divisor de tensão. 

 

 Podemos obter a tensão em cada um dos resistores aplicando a seguinte fórmula 

matemática: 

𝑈𝑟𝑥  =
𝑈𝑡  ×  𝑅𝑥

𝑅𝑡
 

 

Onde: 

Urx = tensão no resistor x; 

Ut = tensão total aplicada no circuito; 

Rx = valor do resistor x; 

Rt = valor da resistência total do circuito. 

 

Calculando para R5 temos: 

𝑈𝑟5  =
12 ×  10

37
 =

120

37
 =  3,24𝑉 

 

Calculando para R6 temos: 

𝑈𝑟6  =
12 ×  27

37
 =

324

37
 =  8,76𝑉 

 

Calculando a corrente total temos: 

𝑈𝑡 =  𝑅𝑡 × 𝐼𝑡  

12 =  37 ×  𝐼𝑡 

𝐼𝑡  =
12

37
 =  0,32𝐴 

 

 Para as associações em paralelo, temos o que chamamos de divisor de corrente, pois a 

tensão aplicada na entrada do circuito permanece igual para cada resistor, porém, a corrente que 

cada resistor demanda varia de acordo com sua resistência. Por fim, a corrente total do sistema, 

é a soma das correntes em cada resistor. Podemos observar isso na simulação feita no programa 

Isis Proteus na figura abaixo: 
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Divisor de corrente 

 

 Podemos obter a corrente em um dos resistores do circuito aplicando a fórmula 

matemática da queda de tensão no resistor: 

 

𝑈𝑡 =  𝑅𝑥 ×  𝐼𝑟𝑥 
 

Onde: 

Ut = tensão aplicada no circuito; 

Rx = valor da resistência usada no cálculo; 

Irx = valor da corrente requerida pelo resistor. 

 

 

Calculando para R1 temos: 

12 =  1 × 𝐼𝑟1 

𝐼𝑟1  =
12

1
 =  12𝐴 

 

Calculando para R2 temos: 

12 =  5 × 𝐼𝑟2 

𝐼𝑟2  =
12

5
 =  2,4𝐴 

 

Calculando para R3 temos: 

12 =  5 × 𝐼𝑟3 

𝐼𝑟3  =
12

10
 =  1,2𝐴 
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Calculando para R4 temos: 

12 =  5 × 𝐼𝑟4 

𝐼𝑟4  =
12

15
 =  0,8𝐴 

 

Calculando a corrente total consumida pelo circuito temos: 

𝑈𝑡  =  𝑅𝑡  ×  𝐼𝑡 

 

Calculamos a resistência total: 

1

𝑅𝑡
 =  ∑

1

𝑅𝑛

𝑛

1

 

1

𝑅𝑡
 =

1

𝑅1
 +

1

𝑅2
 +

1

𝑅3
 +

1

𝑅4
 

1

𝑅𝑡
 =

1

1
 +

1

5
 +

1

10
 +

1

15
 

1

𝑅𝑡
 =  1 +  0,2 +  0,1 +  0,06 

1

𝑅𝑡
 =  1,36 

𝑅𝑡  =
1

1,36
 =  0,73𝑅Ω 

 

Aplicamos a resistência total na fórmula para encontrarmos a corrente: 

12 =  0,73 × 𝐼𝑡 

𝐼𝑡  =
12

0,73
 =  16,4𝐴 
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Este material didático foi desenvolvido por uma parceria entre Intel do Brasil e a Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, sendo desenvolvido no Laboratório de Aplicação e Pesquisa 

em Ensino Tecnológico (LAPET). 

 

Para mais informações acesse: 

 

www.ft.unicamp.br/lapet 

 

www.intel.com.br 

www.ft.unicamp.br/lapet
www.intel.com.br

