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ESTE MATERIAL VISA:
▰ Desenvolver circuitos simples com a utilização de LEDs;
▰ Incrementar este circuito com componentes de controle;
▰ Exemplificar algumas aplicações destes circuitos em 

diferentes materiais;
▰ Introduzir a plataforma Open-Source Arduino por meio de 

demonstrações de código e exemplos práticos.
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1.
TEORIA E APLICAÇÃO 
DE LEDS



O QUE É UM LED?

▰ Light-emitting diode;
▰ Produz luz visível convertendo 

energia elétrica em energia 
luminosa.
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Matriz de LED RGB



SOBRE LEDS
 A tensão (diferença de potencial entre os terminais) de um LED varia de acordo 

com seu tipo e sua cor;
 A maioria dos LEDS funciona com tensões de entrada na casa dos 3V, uma 

voltagem baixa e fácil de ser obtida;
 Caso a fonte de energia tenha uma tensão superior a tensão que o LED opera 

pode haver curto, e principalmente a queima do mesmo, o que pode ser 
resolvido com o uso de resistores, que serão abordados mais para frente neste 
material;

 Caso a fonte de energia tenha uma tensão inferior, o LED pode não acender, 
ou acender com menos luminosidade.

 O polo negativo é o terminal mais curto do LED e o polo positivo, o mais 
comprido.
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UMA BREVE COMPARAÇÃO:
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LED TENSÃO CORRENTE

RGB Alto Brilho R: 2.0 V,  G: 3.2V, B: 3.2V 20 mA

RGB Difuso R: 2.0 V,  G: 3.2V, B: 3.2V 20 mA

Alto Brilho Branco 3.0V - 3.3V 30 mA

Alto Brilho Verde 3.0V - 3.3V 30 mA

Alto Brilho Azul 3.0V - 3.3V 30 mA

Alto Brilho Amarelo 2V 20 mA

Alto Brilho Vermelho 2V 20 mA

Difuso Verde 2V 20 mA

Difuso Amarelo 2V 20 mA

Difuso Vermelho 2V 20 mA

Difuso Azul 2V 20 mA

LEDs de: http://www.baudaeletronica.com.br.

Esses valores podem variar, verifique-os na compra.



MATERIAIS
▰ BÁSICOS
▰ LED;
▰ Fio de cobre (recapado), 

do tipo Flat;
▰ Fita isolante;
▰ Resistores;
▰ Alicate / Tesoura.

▰ OUTROS:
▰ Ferro de solda;
▰ Switches;
▰ Protoboard;
▰ Potenciômetro;
▰ Dentre outros.
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FONTES DE ENERGIA
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PILHA DE RELÓGIO
▰ Como a tensão da pilha é praticamente 

equivalente a que o LED precisa, é 
dispensável o uso de resistores.

▰ É uma conexão extremamente simples, 
sendo preciso apenas juntar os polos 
negativos e positivos do LED e da pilha;

▰ Esta conexão também pode ser feita 
através de fios.
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COMO FAZER?
▰ Desencape as pontas de dois fios flat, um para 

fazer a conexão com o polo positivo e outro 
para fazer a conexão com o polo negativo;

▰ Enrole uma das pontas de cada fio em um dos 
polos do LED;

▰ Conecte as pontas dos fios aos polos 
correspondentes na fonte de energia;

▰ Isole o circuito. 
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PILHAS
▰ As pilhas têm tensão de saída de 1,5 V, 

independentemente de serem palito, pequena, C ou 
D;

▰ A diferença é a quantidade de mAh (miliampére-
hora), ou de maneira mais simples, a “quantidade de 
energia que a pilha armazena”;

▰ Uma pilha não é capaz de acender um LED;
▰ É necessário fazer uso de duas pilhas unindo o polo 

positivo de uma com o negativo de outra e então 
conectando o LED nos polos restantes.

13



BATERIA DE CELULAR / BATERIA 
DE 9V

▰ Tensão de saída das 
baterias de celular é 
em torno de 3.7V;

▰ Bateria de 9V;
▰ São mais propícias a 

queimar os LEDS;
▰ Isso pode ser resolvido 

usando resistores.
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RESISTORES
▰ Os resistores são componentes que “limitam” a intensidade 

da corrente elétrica e são identificados por um código de cor;
▰ Apesar de serem dispensáveis em alguns circuitos, seu uso 

sempre garante uma maior segurança para os componentes;
▰ Para calcular o resistor adequado para o LED é preciso saber 

a tensão da fonte, a tensão do LED e a corrente do LED em 
amperes;

▰ Para LEDS em série, a tensão dos LEDS deve ser somada.
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Link: http://blog.novaeletronica.com.br/calculadora-online-resistor-limitador-led/
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Tabela de cores dos resistores.
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Alguns exemplos de resistores.
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COMO FAZER?
▰ O circuito é bem similar ao montado 

anteriormente, com a adição de um resistor 
adequado;

▰ Esse resistor pode ser colocado 
diretamente no LED ou no fio conectado à 
fonte de energia;

▰ Resistores podem ser ligados em série para 
oferecer uma resistência maior;

▰ O circuito deve ser isolado.
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LED NO FIO USB
▰ A tensão de saída das portas USB 

geralmente se encontram na faixa dos 5V;
▰ A tensão de saída dos carregadores de 

celular pode ser verificada nos mesmos;
▰ O circuito pode ser estendido usando fios 

de cobre;
▰ É importante identificar os fios de energia  

e os fios de transferência de dados.
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Exemplos de fios USB
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COMO FAZER?
▰ Identifique os fios de transmissão de energia e de 

dados;
▰ Os fios de transmissão de dados são irrelevantes 

neste caso, e podem ser cortados para evitar 
confusões futuras;

▰ Um resistor precisa ser ligado ao fio de energia 
positiva e então conectado ao LED, ao passo que o 
fio negativo precisa ser conectado diretamente no 
polo negativo do LED;

▰ Isolar o circuito, neste caso em específico é MUITO 
importante.
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LEDS EM SÉRIE
▰ Os LEDs estão ligados em sequência;
▰ Há  apenas um caminho para a passagem de 

corrente elétrica;
▰ Para calcular o resistor, se multiplica a tensão 

do LED pelo número de LEDs do circuito;
▰ É a ligação usada em luzes de natal;
▰ A tensão da bateria sempre tem que ser maior 

que a tensão de todos os LEDs.
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LEDS EM PARALELO
▰ A corrente é dividida entre todos os LEDs 

do circuito;
▰ Geralmente funciona devido a resistência 

do LED;
▰ É recomendável colocar um resistor em 

cada LED do circuito.
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Ligação em paralelo X Ligação em série
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2.
OUTROS COMPONENTES 
ELETRÔNICOS



LED RGB
▰ Os LEDS RGB são a junção de três LEDs 

distintos, um vermelho, um azul e um verde;
▰ Cada cor tem seu próprio terminal e um quarto 

terminal, (positivo ou negativo, dependendo do 
tipo de LED);

▰ LED com ânodo comum: os terminais das cores 
precisam ser conectados no terminal negativo;

▰ LED com cátodo comum : os terminais das 
cores precisam ser conectados no terminal 
positivo.
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Possibilidades de cores usando o LED RGB.
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POTENCIÔMETRO
▰ Pode-se dizer que um potenciômetro é um resistor 

cuja resistência é ajustável.
▰ Sua função, basicamente, é controlar o brilho do 

LED.
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COMO FAZER?
▰ O positivo da fonte de energia deve ser ligado em 

algum dos terminais laterais do potenciômetro;
▰ Outro fio deve ser conectado ao terminal do meio, e 

ao polo positivo do LED;
▰ É muito importante que os fios enrolados nos 

terminais do potenciômetro NÃO se encostem, pois 
isso causa mal contato, e impede que o circuito 
funcione;

▰ O polo negativo do LED deve ser conectado no polo 
negativo da fonte de energia;

▰ Isole o circuito.
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Outros exemplos de circuitos usando potenciômetros
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SWITCH ON/OFF
▰ Chaves Liga/Desliga;
▰ Podem ter diversos pinos, embora os switches 

mais comuns sejam de dois e três pinos.
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SWITCH DE DOIS PINOS
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SWITCH DE TRÊS PINOS
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COMO FAZER?
▰ Não há muita diferença na conexão usando switches de dois 

ou três pinos;
▰ Usando switches de dois pinos, um deles é ligado na fonte de 

energia, e o outro é ligado no polo positivo do LED. O polo 
negativo do LED é conectado ao polo negativo da fonte de 
energia, fechando o circuito;

▰ Usando switches de três pinos, a fonte de energia é ligada no 
pino do meio, e um LED, assim como descrito no item acima, 
é adicionado nos outros pinos. No final, os fios negativos de 
ambos os LEDs precisam ser conectados no negativo da 
fonte de energia;

▰ Switches de três pinos também podem ser conectados como 
switches de dois pinos, caso haja necessidade.

▰ Lembre-se de isolar o circuito.
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3.
APLICAÇÕES



CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO 
DE LEDS

▰ Que tipo de LED usar? LEDs de alto brilho não difundem bem a luz, e podem deixar um efeito 
estranho dependendo de onde e como forem usados. Já LEDs difusos, muitas vezes não são 
capazes de iluminar grandes áreas, ou têm brilho insuficiente;

▰ SEMPRE identifique os fios. Se possível, faça um desenho do circuito com as cores dos fios 
para não se perder. Se todos forem da mesma cor, podem ser feitas marcações nos fios com 
fita adesiva, esmalte, tinta, etc.

▰ O tamanho dos fios deve ser levado em consideração, bem como os outros componentes do 
circuito e onde eles serão colocados na maquete. Na dúvida, corte mais fio do que o 
necessário, pois é muito mais fácil cortar o fio excedente do que ter de emendar fios curtos;

▰ Isole bem as conexões;
▰ Teste o circuito antes de aplicar na maquete. É muito mais fácil fazer ajustes de 

funcionamento sem que os componentes estejam aplicados;
▰ O tamanho dos LEDs pode ser um item levado em conta, já que existem LEDs de 3mm e de 

5mm;
▰ Conheça o material com que você está trabalhando.

37



AVISO:
Algumas aplicações mostradas a seguir não tem o intuito de 
exemplificar modelos arquitetônicos. A intensão é meramente 
mostrar alguns tipos de aplicações de LEDs, que podem ser usadas 
na representação de maquetes.
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4.
UM POUCO DE 
ARDUINO
Introdução à plataforma



O QUE É ARDUINO?
▰ https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
▰ Arduino é uma plataforma eletrônica de código 

aberto baseada em hardware e em software de 
fácil uso;

▰ Barato, Cross-platform, ambiente de 
programação simples

▰ Hardware e software open Source e expansível
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Exemplo : Arduino Uno
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SENSORES E AFINS
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UM POUCO SOBRE A LINGUAGEM 
DE PROGRAMAÇÃO

▰ O Arduino se baseia em C/C++;
▰ Todas as linhas de código (com exceções de 

#define, #include, e linhas terminadas por { ou }) 
terminam com ponto-e-vírgula;

▰ Os tipos de dados primitivos são int (inteiros), 
float (números com vírgula), char (caracteres) e 
bool (valor booleano, true ou false);

▰ Possui estruturas de repetição, condicionais, etc.
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UM POUCO SOBRE A LINGUAGEM 
DE PROGRAMAÇÃO

▰ Pode ler e escrever dados de todos os 
pinos;

▰ Operadores relacionais || (ou), && (e), == 
(igual), > (maior), <(menor), >= (maior ou 
igual), <= (menor ou igual);

▰ Operadores aritméticos +(soma),-
(subtração),*(multiplicação),/(divisão), 
%(resto da divisão).
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UM POUCO SOBRE A LINGUAGEM 
DE PROGRAMAÇÃO
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UM POUCO SOBRE A LINGUAGEM 
DE PROGRAMAÇÃO

▰ Void setup : Seta os componentes do 
programa, como pinos de entrada e saída, 
valores de variáveis, etc;

▰ Void loop : O programa em si, aquilo que ficará 
sendo executado em laço pela placa;

▰ Os pinos devem ser setados usando 
pinMode(nº do pino, entrada/saída);

▰ É importante ressaltar que a tensão de saída 
do Arduino é de 5V.
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IDE
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Programa base fornecido pela IDE
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5.
ALGUNS EXEMPLOS 
DE CÓDIGO



BLINK
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void setup( ) {
// inicializa o pino LED_BUILTIN como output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}
// the loop function runs over and over again forever
void loop ( ) {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // liga o LED (HIGH é o nível alto de voltagem)
delay(1000);                       // espera por um segundo
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // desliga o LED tornando a voltagem baixa (LOW)
delay(1000);                       // espera por um segundo

}



BLINK
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BUTTON
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// constantes não mudam. São usadas aqui para setar os números dos pinos.
const int buttonPin = 2;     // número do pino do pushbutton 
const int ledPin =  13;      // número do pino do LED

// variáveis mudam:
int buttonState = 0;         // variável para ler o estado do  pushbutton

void setup( ) {
// inicializa o pino do LED como output
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Inicializa o pino do pushbutton como input
pinMode(buttonPin, INPUT);

}



BUTTON
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void loop( ) {
//lê o estado do pushbutton
buttonState = digitalRead(buttonPin);

//checa se o pushbutton foi precionado. Se sim,
if (buttonState == HIGH) {

//liga o LED
digitalWrite(ledPin, HIGH);

} else { //senão
// desliga o LED
digitalWrite(ledPin, LOW);

}
}



BUTTON
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BUTTON
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FADING
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int ledPin = 9;    // LED conectado no pino digital 9

void setup( ) {
// nada acontece no setup

}
void loop() {

// o brilho vai do valor minimo ao máximo com incremento de 5 pontos
for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {

// seta  o valor ( de 0 a 255 )
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// espera por 30 milissegundos para perceber a alteração no valor
delay(30);

}



FADING
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// o brilho vai do valor  máximo ao minimo com decremento de 5 pontos
for (int fadeValue = 255; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {

// seta  o valor ( de 0 a 255 )
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// espera por 30 milissegundos para perceber a alteração no valor
delay(30);

}}



FADING
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CONTROLANDO LED COM 
POTENCIÔMETRO
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int leitura_potenciometro;

void setup( ) {
//O pino A0 é onde será conectado o potenciômetro, e o pino 9 onde será conectado o LED
pinMode(A0,INPUT);
pinMode(9,OUTPUT);

}
void loop( ) {

//leitura_potenciometro = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255);
leitura_potenciometro = analogRead(A0);//faz a leitura do potenciômetro
analogWrite(9,leitura_potenciometro);//Escreve esse dado no LED

}



CONTROLANDO LED COM 
POTÊNCIOMETRO
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LED COM 
SENSOR LDR
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int valor_sensor;
void setup( ) {

pinMode(9,OUTPUT);//Led
pinMode(A0,INPUT);//Sensor de luz
//Serial.begin(9600);

}
void loop( ) {

valor_sensor = analogRead(A0);
// Serial.println(valor_sensor);
if(valor_sensor < 100){

digitalWrite(9,HIGH);
}else{

digitalWrite(9,LOW);
}

}



LED COM SENSOR LDR
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MATERIAL DE APOIO
▰ LED - Como funciona, tipos e ligações
Um vídeo explicativo sobre vários aspectos dos LEDs e sua 
utilização.
https://www.youtube.com/watch?v=CEqm_SvMZ6I
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MATERIAL DE APOIO
▰ COMO FAZER AS COISAS – ELETRÔNICA BÁSICA
Tem vários tópicos relacionados não somente a LEDs, e 
procurando no site você também encontra muitas 
informações relacionadas a projetos com Arduino.
https://www.youtube.com/user/comofazerascoisas
http://www.comofazerascoisas.com.br/robotica-
eletronica-mecatronica/eletronica/eletronica-basica
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MATERIAL DE APOIO
▰ SIMULADOR DE ARDUINO (TINKERCAD)
Tinkercad é um simulador de Arduino. É grátis, e vale muito 
a pena conferir caso você tenha interesse. Ele é muito útil e 
prático, permite montar o hardware e carregar o código 
virtualmente. Essa ferramenta também pode ser usada 
para fazer designs 3D simples.
https://www.tinkercad.com/
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MATERIAL DE APOIO
▰ ARDUINO
Alguns links do material oficial do Arduino, para quem se 
interessar em saber mais sobre a plataforma.
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment
https://create.arduino.cc/projecthub
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