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Introdução e Metodologia
O avanço tecnológico proporcionou uma melhoria na
qualidade de vida e na praticidade de controlar os
equipamentos eletrônicos. Com isto em foco, o trabalho
de automação de semáforo com Arduino foi
desenvolvido. Segundo Fabio Jordão (2011), “[...] os
dispositivos baseados no Arduino podem funcionar de
maneira independente (sem a necessidade de um
software de alta complexidade) ou podem se comunicar
com aplicativos instalados em um computador [...]. O
Arduino traz essa flexibilidade justamente para que o
programador tenha a liberdade de escolher se prefere
criar algo simples ou montar gadgets robustos”. Com a
ajuda de um microcontrolador Arduino, a automação
garante ao desenvolvedor o controle total dos
implementos instalados, facilitando e diminuindo
significativamente o tempo de desenvolvimento. Este
projeto visa elaborar uma maquete que simula o centro
de uma cidade contendo semáforos, que serão
representados pelos leds e controlados pelo
microcontrolador. O projeto em desenvolvimento
demonstra como funciona o controle do sistema de
semáforos.

Neste projeto, além de se compreender o
funcionamento do microcontrolador, pode-se aprender
a trabalhar em equipe e desenvolver pesquisas mais
avançadas. Ao serem realizadas as aplicações e
resultados, notou-se que as pesquisas efetuadas foram
voltadas não apenas aos jovens iniciantes do curso,
mas também aos interessados em aprender como
funciona um microcontrolador – visto que muitos deles
entram no curso sem nenhum conhecimento específico
sobre a área.

Resultados e Discussão
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O projeto constitui parte pesquisa e parte
desenvolvimento. Primeiramente, analisaram-se as
formas das casas e prédios que comporiam o centro da
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obtenção dos produtos e iniciou-se a construção do
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Figura 2: Maquete da cidade/semáforo.

Conclusão
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Figura 1: Arduino NANO, cabos jumpers, leds e protoboard.
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