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 A função de resistores num circuito elétrico

Tempo médio:  30 min                                                          
Introdução teórica:    Resistores

Existem alguns  tipos  de  resistores  e  os  mais  comuns,  iguais  aos  que
usaremos nesta  prática  são constituídos  de  um pequeno tubo de cerâmica
revestido por uma película de carbono devidamente calibrada para que tenha a
resistência específica. A última camada dessa película é pintada com linhas
coloridas, que formam um código, que permite a leitura do valor da resistência
oferecida pelo determinado resistor.  Os valores  correspondentes a cada cor
estão na tabela a seguir:

COR PRETO MARROM VERMELHO LARANJA AMARELO VERDE AZUL VIOLETA CINZA BRANCO

NÚMERO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A técnica para a leitura de um resistor é segurar o mesmo com a mão

direita e fazer a leitura a partir da esquerda. As duas primeiras cores indicam
os dois  primeiros  algarismos  correspondentes  as  cores  e  forma o  início  do
número indicativo do valor da resistência. A terceira cor indica o número de
zeros que deve ser acrescentados ao lado desses dois primeiros algarismos,
completando o valor da resistência. A quarta e última faixa, quando existir,
indica uma tolerância (maior ou menor aproximação) desse valor. Essa faixa
pode ser marron, vermelha, dourada ou prateada. Mas é mais comum estas
duas últimas onde representam, dourada (5% ) e prateada (10%). 

Um exemplo está na figura 01, onde a primeira cor é amarelo, que vale 4
(veja tabela acima); a segunda cor é violeta, que vale 7. Estes dois números
formam os primeiros algarismos 47. A terceira cor, vermelha, indica o número
de zeros que se deve acrescentar como algarismos ao lado do 47. Formam
assim o valor 4700. A resistência é medida em ohms, cujo símbolo é Ω.  Logo,
esse resistor é de 4700Ω ou 4,7 kΩ ou, também, 4k7Ω.

Figura 1: Exemplo de um 
resistor de 4700 ohms e a 
leitura desse valor segundo as 
cores



Materiais:

• 1 Arduino
• 1 cabo de conexão
• 1 protoboard
• Jumpers
• LEDs
• resistores

Procedimentos :

1. Fazer a leitura dos diferentes resistores fornecidos.

2. Monte um circuito com um LED e um resistor de 220 ohms na 
protoboard, conforme figura 01 e faça a programação para que acenda, 
conforme figura 02. 

3. Programação: 

Você pode abrir o IDE do Arduino, clicar em Arquivos (File), Exemplos 
(examples), Básicos (basics), Blink e vai encontrar um código semelhante
ao do quadro abaixo. Pode usar, transferindo esse código para o Arduino 
e testar o LED piscar em intervalos de 1 segundo



Ou digite no IDE do Arduino:

4. Os dois códigos funcionam? Qual as diferenças e semelhanças entre 
eles? 

5. Troque a porta onde está o positivo do LED para outra, por exemplo, 10 
ou 8. Que você tem que faze de alteração no código?

6. Seguindo a análise, mude o resistor para 100 ohms e observe a 
luminosidade do LED. Depois mude o resistor por outros de resistência 
maior que 220 ohms.  Quais são as conclusões que você chegou?

Para pensar:

1. Você vê alguma utilidade dessa prática, no projeto que está 
desenvolvendo? O que? OBS: Não há necessidade de incluir LEDs, 
resistores, etc, no projeto.

2. Para que servem os resistores?
3. Porque não usamos resistores no projeto proposto, quando estamos 

usando a ponte H fornecida?
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int LED = 13;

void setup () {

  pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop () {

  digitalWrite(LED, HIGH);

  delay (1000);

  digitalWrite(LED, LOW);

  delay (1000);

}
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