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IDENTIFICANDO A POLARIDADE:

LIGAÇÃO EM SÉRIE:

TRABALHANDO COM LED’S
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LIGAÇÃO EM PARALELO:

LEI DE OHM:
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CORES E CONSUMO (VOLTAGEM):

EXEMPLOS:

Série de 5 LED’s amarelos 
com fonte de 12 V:

Série de 6 LED’s azuis 
com fonte de 24 V:

12 V

R R

5 x 1,8 = 9
R = (12-9)/0,02
R = 3/0,02
R = 150 ohms

6 x 2,5 = 15
R = (24-15)/0,02
R = 9/0,02
R = 450 ohms

20 mA = 0,02 A

24 V
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LANTERNINHA 
M&M’S
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• 1 embalagem plástica de chocolate M&M’s
• 3 LED’s brancos alto brilho 5mm
• 1 clipe (suporte) para bateria 9V
• 1 bateria 9V
•  1 interruptor (chave liga-desliga / switch) 

sugestão: modelo “alavanca” cromada - código MTS-102
• 20 cm de cabo de áudio 2 vias
• 1 abraçadeira plástica (Hellerman / “enforca-gato”) de 20 cm

Projeto original: Bárbara Pontello

LANTERNINHA 
M&M’S

PROJETO 1

LISTA DE MATERIAIS
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1. Faça um furo com broca de 6mm,
centralizado no fundo da embalagem.

3. Faça os três furos na tampa utilizando  
broca de 5mm (mesmo diâmetro dos LED’s).

5. Checagem dos 4 furos de 5mm.

2. Marque simetricamente a posição para 3 
furos na tampa da embalagem.

4. Com a mesma broca, faça um furo lateral 
na posição indicada na imagem.

6. Solde um pedaço de fio de + ou - 10 cm, 
uma via em cada perna do interruptor.
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7. Retire a porca e insira o interruptor no furo 
do fundo da embalagem, de dentro para fora.

9. Insira os 3 LED’s na tampa, de dentro para 
fora, e dobre as pernas dos mesmos em cruzes, 
respeitando a série, conforme na página 14.

11. Faça um anel com o fio preto do clipe 
de bateria e posicione na perna menor que 
sobrou (terminal negativo da série).

8. Puxe a alavanca do interruptor para fora to-
talmente e parafuse firme, utilizando a porca.

10. Solde os cruzamentos, deixando a primei-
ra e a última pernas livres, e corte a sobra dos 
pinos com alicate.

12. Solde o fio preto.
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13. Enrosque e solde o fio vermelho do clipe de 
bateria em um dos fios que sai do interruptor.

15. Utilize cola quente para proteger as liga-
ções eletrônicas.

17. Isole a última  ligação exposta utilizando 
fita isolante,

14. O outro fio que sai do interruptor deve ser 
soldado na perna maior do primeiro LED da 
série (a única que ficou livre até aqui).

16. Evite o excesso de cola quente, principal-
mente nas bordas, para não atrapalhar a tampa 
de fechar.

18. Passe a abraçadeira pelo furo lateral, de 
fora para dentro.
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19. Insira a bateria na embalagem, em posição 
perpendicular por cima da abraçadeira, em-
purrando-a para dentro.

21. Dobre a ponta da abraçadeira para dentro 
da embalagem.

23. Feche a tampa da embalagem.

20. Fazendo dessa maneira você poderá, 
posteriormente, remover a bateria puxando a 
ponta da abraçadeira, como uma "alavanca".

22. Enrole os fios e coloque-os para dentro da 
embalagem, com bastante cuidado para não 
danificá-los.

24. Teste sua lanterna. Pronto!
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ESQUEMA SIMPLIFICADO DA LIGAÇÃO ELETRÔNICA

PERNA MENOR (-) (-) (-)

(-)

(-)

(+)(+)

(+)

(+)

PERNA MAIOR (+)
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BÔNUS - ADESIVOS

Utilize o QR Code ao lado (ou o link abaixo) e baixe cartelas 
de adesivos “vintage” para decorar sua lanterninha!

http://tiny.cc/ysi6tz
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CARRINHO 
ESCOVA
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CARRINHO 
ESCOVA

PROJETO 2
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• 1 escova plástica de cabelo
• 1 motor DC 3-6 V
• 1 suporte para 2 pilhas AA - tipo "canoa"
• Palito de madeira
• Canudinho plástico
• Fio (cabinho para eletrônica)
• 1 LED (qualquer um)
• 1 interruptor tipo gangorra (sugestão: modelo KCD11)
• 1 pedaço de espuma EVA
• 4 tampinhas de garrafa PET
•  5 discos de papel Paraná com diâmetro aprox. 3 cm - fazer furo de  

3 mm no centro
•  1 disco de papel Paraná menor com diâmetro aprox. 2,5 cm - fazer  

furo de 3 mm no centro
•  1 elástico pequeno tipo "para bigodim" (diâmetro aprox. 3 cm) - ou  

similar

ESQUEMA SIMPLIFICADO DA LIGAÇÃO ELETRÔNICA

LISTA DE MATERIAIS
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5. Acima do disco menor cole o último maior 
que restou (o mais centralizado possível), 
também utilizando cola branca.

6. Os três discos formarão uma espécie de 
"sanduíche", que funcionará como a polia  
do carrinho.

1. Vire a tampinha de cabeça para baixo e 
aplique cola quente nas bordas.

3. Repita o procedimento nas 4 tampinhas. 4. Em uma das tampinhas, cole o disco 
menor acima do maior (o mais centralizado 
possível), utilizando cola branca.

2. Cole um dos discos maiores em cima,  
pressionando levemente,
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11. Utilizando cola quente, cole um pedaço 
de EVA sobre a escova, em posição próxima 
à polia, conforme a imagem. Cole o motor so-
bre o EVA, com o pino direcionado para fora.

12. Passe o elástico ao redor do pino do motor e 
da polia. Coloque uma gota de cola quente na 
ponta do pino do motor, para o elástico não sair. 
Tente manter o pino e a polia alinhados.

7. Os 4 discos estão prontos para receber os 
palitos de madeira: os eixos (veja a seguir).

9. Insira o eixo traseiro no canudinho maior. 
Observe a montagem do eixo com o palito de 
madeira e 2 tampinhas (uma delas com a polia).

8. Cole os canudinhos conforme a imagem, 
utilizando cola quente. Observe que um de-
les (o dianteiro) é menor que o outro (traseiro).

10. Insira o eixo dianteiro, fazendo uma mon-
tagem semelhante à anterior.
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13. Cole o LED no carrinho de acordo com sua 
preferência, utilizando cola quente. Solde fios 
nos pinos positivo (maior) e negativo (menor).

15. Proteja as ligações eletrônicas utilizando 
fita isolante,

16. Customize seu carrinho. Sugerimos instalar 
uma bandeira de palito de pirulito e colar ade-
sivos circulares nas rodas. Pronto!

14. Instale o interruptor utilizando cola quente. 
Solde fios nos seus terminais. Faça a monta-
gem eletrônica completa conforme na pág. 18.

http://tiny.cc/rz07tz

BÔNUS - ADESIVOS

Utilize o QR Code ao lado (ou o link abaixo) e baixe cartelas 
de adesivos para as rodas e bandeirolas do seu carrinho!
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GENIUS 
ANALÓGICO
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GENIUS 
ANALÓGICO

PROJETO 3
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•  1 recipiente redondo (sugestão: embalagem plástica para creme, 
diâmetro 6,5 cm / altura 5,5 cm)

•  4 botões momentâneo sem trava, tipo pushbutton NA  
(sugestão: tamanho 7 mm modelo PBS-110)

• 4 LED’s alto brilho 5 mm: azul, verde, vermelho e amarelo
• 4 resistores 560 ohms
• 1 clipe (suporte) para bateria 9V
• 1 bateria 9V

1. Marque a posição dos 8 furos simetricamente 
conforme o diagrama acima. Evite furos muito 
próximos entre si e das bordas.

3. Instale os pushbuttons de dentro para fora 
e aperte as porcas para fixá-los.

2. Faça os furos externos com broca de 7 mm 
e os internos com broca de 5 mm.

4. Posicione a tampa de cabeça para baixo.

LISTA DE MATERIAIS
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5. Posicione os quatro LED's nos furos internos, 
unindo as 4 pernas menores (negativos) entre 
si, no centro.

7. Insira as pernas maiores dos LED's (positivos) 
nos furos de cada pushbutton - um em cada.

9. Una as outras pernas dos resistores no 
centro, evitando encostá-las nos pólos nega-
tivos dos LED's que estão embaixo.

6. Solde os negativos no centro e corte as 
sobras com alicate,

8. Solde os positivos e, nos furos dos 
pushbuttons que ficaram livres, solde uma 
das pernas dos resistores.

10. Solde a junção dos resistores com o fio 
vermelho do clipe de bateria.
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11. Solde o fio preto do clipe de bateria na 
junção dos negativos dos LED's embaixo.

13. Use cola quente (em quantidade generosa) 
para proteger seu circuito.

15. Se necessário, utilize também fita isolante, 
para não deixar as ligacões eletrônicas do 
circuito expostas.

12. Instale a bateria e teste apertando os 4 
botões.

14. Espere a cola quente secar e repita o 
processo no terminal positivo.

16. Dica: utilize fita adesiva dupla face ou velcro 
para fixar a bateria no fundo do recipiente, 
evitando dela se movimentar.

26



27



GENIUS  
GAMBIO 
LÓGICO
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GENIUS  
GAMBIO 
LÓGICO

PROJETO 4
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GENIUS
GAMBIOLÓGICO

v 1.0

O GENIUS (ou SIMON, em inglês) 
é um jogo da memória eletrônico, 
muito popular na década de 1980. 

O “game” reproduz uma sequência de 
cores que aumenta a cada rodada e 
que deve ser memorizada e repetida 
pelo jogador. 

Na versão gambiológica, os artefatos 
são montados em latas e embalagens 
recicladas, onde serão instalados 
botões, LED’s e alerta sonoro (beep).

A programação do jogo é feita 
utilizando-se um microcontrolador 
Arduino.

❷➸ EMBALAGEM
Escolha uma embalagem para a 
montagem do seu jogo. Sugerimos 
que seja redonda, não condutora de 
eletricidade, possível de ser fechada 
fi rmemente e com altura sufi ciente para 
armazenar o circuito (mínimo de 5 cm, 
aproximadamente). Por exemplo:

CATUPIRY

MARMITINHA

LATA DE FILME

TUPPERWARE

❸➸ FURAÇÃO
Serão necessários 8 furos principais: 
• 4 para os LED’s (sugerimos 5 mm) 
• 4 para os botões (medidas variáveis)

O clássico é uma composição circular 
como no jogo original, mas vale 
subverter a posição dos componentes!

NÃO ESQUEÇA DO FURO LATERAL 
PARA PASSAR O FIO DA FONTE!MANUAL POR GAMBIOLOGIA.NET - - - - - 2018
NÃO ESQUEÇA DO FURO LATERAL 

❶➸ COMPONENTES
4 x LED 2 x RESISTOR 220Ω

2 x RESISTOR 330Ω

4 x RESISTOR 1KΩ

1 x BUZZER 5V
1 x ARDUINO

1 x FONTE 1 x BREADBOARD

4 x PUSHBUTTON

☛

Usar uma chave 
liga-desliga pode 
agregar valor ao 
seu brinquedo!

O código para subir (UPLOAD) 
para o Arduino encontra-se 
disponível no endereço:

❹➸PASSO A PASSO❺➸ESQUEMÁTICO❻➸CÓDIGO

❼➸OPCIONAIS

http://www.gambiologia.net/
download/arduino/genius.ino download/arduino/genius.ino

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15

Decore seu Genius com 
#adesivoterapia!

9V
FUNCIONA
TAMBÉM C/
BATERIA!

ATUMCREME

1

4

7

10
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GENIUS
GAMBIOLÓGICO

v 1.0
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GAMBIOLÓGICO

v 1.0
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v 1.0
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v 1.0
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recicladas, onde serão instalados 
botões, LED’s e alerta sonoro (beep).

A programação do jogo é feita 
utilizando-se um microcontrolador 
Arduino.
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para o Arduino encontra-se 
disponível no endereço:

❹➸ PASSO A PASSO ❺➸ ESQUEMÁTICO ❻➸ CÓDIGO

❼➸ OPCIONAIS

http://www.gambiologia.net/
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GENIUS
GAMBIOLÓGICO

v 1.0

O GENIUS (ou SIMON, em inglês) 
é um jogo da memória eletrônico, 
muito popular na década de 1980. 

O “game” reproduz uma sequência de 
cores que aumenta a cada rodada e 
que deve ser memorizada e repetida 
pelo jogador. 

Na versão gambiológica, os artefatos 
são montados em latas e embalagens 
recicladas, onde serão instalados 
botões, LED’s e alerta sonoro (beep).

A programação do jogo é feita 
utilizando-se um microcontrolador 
Arduino.

❷➸EMBALAGEM
Escolha uma embalagem para a 
montagem do seu jogo. Sugerimos 
que seja redonda, não condutora de 
eletricidade, possível de ser fechada 
fi rmemente e com altura sufi ciente para 
armazenar o circuito (mínimo de 5 cm, 
aproximadamente). Por exemplo:

CATUPIRY

MARMITINHA

LATA DE FILME

TUPPERWARE

❸➸FURAÇÃO
Serão necessários 8 furos principais: 
• 4 para os LED’s (sugerimos 5 mm) 
• 4 para os botões (medidas variáveis)

O clássico é uma composição circular 
como no jogo original, mas vale 
subverter a posição dos componentes!

NÃO ESQUEÇA DO FURO LATERAL 
PARA PASSAR O FIO DA FONTE! MANUAL POR GAMBIOLOGIA.NET - - - - - 2018
NÃO ESQUEÇA DO FURO LATERAL 

❶➸COMPONENTES
4 x LED2 x RESISTOR 220Ω

2 x RESISTOR 330Ω

4 x RESISTOR 1KΩ

1 x BUZZER 5V
1 x ARDUINO

1 x FONTE1 x BREADBOARD

4 x PUSHBUTTON

☛

Usar uma chave 
liga-desliga pode 
agregar valor ao 
seu brinquedo!

O código para subir (UPLOAD) 
para o Arduino encontra-se 
disponível no endereço:

❹➸ PASSO A PASSO ❺➸ ESQUEMÁTICO ❻➸ CÓDIGO

❼➸ OPCIONAIS

http://www.gambiologia.net/
download/arduino/genius.inodownload/arduino/genius.ino
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Use a criatividade para 
montar seu Genius em 
diferentes recipientes 
circulares e faça aca-
bamentos originais, 
inovando no design  
do seu brinquedo!
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LUMINÁRIA 
PRINGLES

38



LUMINÁRIA 
PRINGLES

PROJETO 5
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• 1 embalagem de batatas fritas pequena tipo Pringles
• 1 soquete para lâmpada E27 tipo "paflon"
• 1 interruptor para abajur
• 1 tomada macho
• 1 lâmpada E27 de LED colorida tipo "bolinha" 1W
• 2 abraçadeiras plásticas (Hellerman / “enforca-gato”) 
• Fio paralelo
• 1 niples com rosca M10
• 2 porcas M10
• 2 arruelas grandes

LISTA DE MATERIAIS
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1. Vire a lata de cabeça para baixo, posicione 
o soquete (paflon) centralizado e marque a 
posição dos 2 furos.

3. Marque dois furos nas laterais conforme a 
imagem.

5. Faça os furos na parte metálica com broca 
de 5 mm.

2. Os furos devem estar o mais simétricos 
possível.

4. Marque um furo lateral na parte debaixo 
(próximo à tampa). Utilize a arruela como re-
ferência para não ficar muito perto do fundo.

6. Faça um furo também no centro.
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7. Fure nas laterais.

9. Separe os fios paralelos e desencape suas 
pontas. Se possível gire o fio exposto, de 
forma a aumentar sua área de contato.

11. Passe a outra ponta do fio pelo furo central 
da lata, de fora para dentro.

8. Para o furo mais embaixo, utilize broca de 
10 mm.

10. Parafuse um fio em cada terminal do 
soquete.

12. Puxe por dentro até o final.
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13. Passe as abraçadeiras de fora para dentro, 
entrando pelo furo lateral e saindo pelo 
superior do paflon.

15. Insira o niples até a metade no furo lateral 
maior, embaixo.

17. Repita o procedimento na parte interna.

14. Puxe as abraçadeiras até o final para fixar 
firmemente o soquete na lata.

16. Coloque a arruela e rosqueie a porca para 
fixar o niples.

18. Passe o fio de dentro para fora da lata.
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19. Não se esqueça de dar um nó na saída do 
fio para evitar que alguém puxe-o indevida-
mente, danificando as ligações elétricas.

21. Desencape o outro lado dos fios.

23. Passe os fios pelo interior da tomada em S,  
conforme a imagem, para que fiquem bem 
firmes após fechar.

20. Teste a firmeza da saída do fio.

22. Instale os fios nos terminais internos (para-
fusos) da tomada.

24. Feche a tomada.
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25. Marque uma distância de aproximada-
mente 10 cm da saída do fio para instalação 
do interruptor.

27. Corte um dos fios no centro e desencape 
os dois lados.

29. Instale os fios no interruptor conforme a 
imagem. Um dos fios passa direto e o outro 
(que foi cortado) deve ter seus dois lados 
parafusados nos terminais.

26. Na posição marcada, separe os dois fios 
utilizando estilete, sem cortá-los.

28. Caso seu interruptor seja do modelo tipo 
"pera", faça um furo no plástico do lado fechado 
(o outro lado já vem originalmente com um furo).

30. Feche o interruptor. Pronto!
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Não se esqueça de  
testar sua luminária!

Para o acabamento, su-
gerimos uma sessão de 
#adesivoterapia, seguida 
de revestimento com 
durex para proteção.
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introdução aos estudos
gambiológicos

TDA 7052 amplificador Agregando valor

 

Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
Fica melhor usando uma fonte regulada de 9V e um capacitor de 1000 
mF no lugar do de 220mF.

Alternativa: mini amp com dois transistores (consome menos 
bateria - é melhor para pilhas - mantendo o bom rendimento)

Colecionismo
Objetos raros que não são mais fabricados, como por exemplo telefones 
de disco, podem transformar-se em outros objetos com outra função 
além da original, como uma TagTool que montamos dentro de um telefone 
Ericsson de disco estragado.

Coincidência Industrial
Dois ou mais objetos distintos, que se encaixam perfeitamente, mas nunca 
foram projetados para isso.

Adesivação
Adesivos agregam personalidade ao seu projeto. Fitas isolantes coloridas, 
fita zebrada podem enriquecer o acabamento.

laranja, laranja, marrom .............330 Ω Ohms
amarelo, violeta, marrom ...........470 Ω Ohms
marrom, preto, vermelho ...........1 K Ω
marrom, preto, laranja ...............10 K Ω
vermelho, vermelho, laranja ......22 K Ω
marrom, preto, verde .................1 Mega Ω

 

Tabela com códigos de 
cores dos resistores

org. Fred Paulino e Lucas Mafra > www.gambiologia.net
Nula dies sire linea

Nula dies
sirelinea

Gambiologia.net

Kit básico do gambiólogo
Ferramentas do hobbysta:
Alicate de corte - Alicate de bico - Chave de fenda fina - 
Chave Phillips fina - Suporte para ferro de solda - Terceira 
mão com lupa - Furadeira - Estilete - Multímetro - Fita 
Isolante - Cola quente - Ferro de solda 30W - Solda de boa 
qualidade Best ou Cobix - Sugador de solda - Suporte para 
solda - Pasta para solda - Pinça - Amplificador ou aparelho 
de som com entrada auxiliar - Tesouras - Mini lixadeira tipo 
Dremel com acessórios - Serra tico-tico - Serra de arco - 
martelo - morsa - extensão elétrica

Materiais: 
Fios - Resistores - Potenciômetros - Chaves on-off - LED´s - capacitores - 555 - 
Transistores - Parafusos, porcas (comum+castelo+borboleta), arruelas - Sucatas 
eletrônicas - Barra Sindal - Ponte de terminais - plugues de tomada macho - 
interruptores - push-buttons  - plugues P2 e P10 macho e fêmea - fontes 
(eliminadores de pilha) - Abraçadeiras plásticas (Hellerman) - Fita isolante

Outros: 
Kit para fabricação de placas de circuito impresso CK-10 - Revistas de 
eletrônica antigas - Maleta - Adesivos - Luminária de trabalho - Ventilador

Soldagem: 
Uma solda boa deve ser um pingo brilhante e não fosco e empelotado. 
Para aderir bem, os dois materiais a serem unidos devem ser aquecidos. 
Mantenha o ferro encostado até que a solda se espalhe unindo os materiais. 
Use ferro de no máximo 30 watts e não sobreaqueça componentes sensíveis 
ao calor, como transistores e capacitores. 
Use soquetes para chips como o 555, 
evite soldar os chips diretamente.

 

 

Visite as lojas de componentes 
eletrônicos da sua cidade!

Lei de Ohm

 

Neste caso usamos R  = V / i, sendo que V é a voltagem da bateria subtraindo a 
do LED. Podemos ligar três LED´s de 3V em série em uma bateria de 9V, porque 
na ligação em série, soma-se a voltagem e mantém a corrente de 20mA, logo não 
precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
Letra grega Ômega simboliza Ohm. Os resistores e potenciômetros são medidos 
em Ohms, KiloOhms, MegaOhms. Os potenciômetros são resistores variáveis.

Ω

LEDs

 

 

L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms

Símbolo do LED
A = anodo = positivo (+) = perna maior
K = catodo, o negativo (-) = perna menor
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Nos esquemáticos, os pontos significam a união entre os pontos. 
Para entender os símbolos da eletrônica consulte: 
http://eletronicacorrea.blogspot.com/2008/08/simbologia-eletrnica.html

Oscilador de áudio controlado pela luz com 555

 

S
eq

ue
nc

ia
l d

e 
10

 L
E

D
s 

co
m

 4
01

7

E
xe

m
p

lo
s:

 

Facta non verba
Gambiologia.net



 

introdução aos estudos
gambiológicos

TDA 7052 amplificadorAgregando valor

 

Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
Fica melhor usando uma fonte regulada de 9V e um capacitor de 1000 
mF no lugar do de 220mF.

Alternativa: mini amp com dois transistores (consome menos 
bateria - é melhor para pilhas - mantendo o bom rendimento)

Colecionismo
Objetos raros que não são mais fabricados, como por exemplo telefones 
de disco, podem transformar-se em outros objetos com outra função 
além da original, como uma TagTool que montamos dentro de um telefone 
Ericsson de disco estragado.

Coincidência Industrial
Dois ou mais objetos distintos, que se encaixam perfeitamente, mas nunca 
foram projetados para isso.

Adesivação
Adesivos agregam personalidade ao seu projeto. Fitas isolantes coloridas, 
fita zebrada podem enriquecer o acabamento.

laranja, laranja, marrom .............330 Ω Ohms
amarelo, violeta, marrom ...........470 Ω Ohms
marrom, preto, vermelho ...........1 K Ω
marrom, preto, laranja ...............10 K Ω
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Neste caso usamos R  = V / i, sendo que V é a voltagem da bateria subtraindo a 
do LED. Podemos ligar três LED´s de 3V em série em uma bateria de 9V, porque 
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precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
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L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms
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A = anodo = positivo (+) = perna maior
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Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
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mF no lugar do de 220mF.
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evite soldar os chips diretamente.
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na ligação em série, soma-se a voltagem e mantém a corrente de 20mA, logo não 
precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
Letra grega Ômega simboliza Ohm. Os resistores e potenciômetros são medidos 
em Ohms, KiloOhms, MegaOhms. Os potenciômetros são resistores variáveis.

Ω

LEDs

 

 

L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms

Símbolo do LED
A = anodo = positivo (+) = perna maior
K = catodo, o negativo (-) = perna menor
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Nos esquemáticos, os pontos significam a união entre os pontos. 
Para entender os símbolos da eletrônica consulte: 
http://eletronicacorrea.blogspot.com/2008/08/simbologia-eletrnica.html
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introdução aos estudos
gambiológicos

TDA 7052 amplificadorAgregando valor

 

Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
Fica melhor usando uma fonte regulada de 9V e um capacitor de 1000 
mF no lugar do de 220mF.

Alternativa: mini amp com dois transistores (consome menos 
bateria - é melhor para pilhas - mantendo o bom rendimento)

Colecionismo
Objetos raros que não são mais fabricados, como por exemplo telefones 
de disco, podem transformar-se em outros objetos com outra função 
além da original, como uma TagTool que montamos dentro de um telefone 
Ericsson de disco estragado.

Coincidência Industrial
Dois ou mais objetos distintos, que se encaixam perfeitamente, mas nunca 
foram projetados para isso.

Adesivação
Adesivos agregam personalidade ao seu projeto. Fitas isolantes coloridas, 
fita zebrada podem enriquecer o acabamento.

laranja, laranja, marrom .............330 Ω Ohms
amarelo, violeta, marrom ...........470 Ω Ohms
marrom, preto, vermelho ...........1 K Ω
marrom, preto, laranja ...............10 K Ω
vermelho, vermelho, laranja ......22 K Ω
marrom, preto, verde .................1 Mega Ω

 

Tabela com códigos de 
cores dos resistores

org. Fred Paulino e Lucas Mafra > www.gambiologia.net

Nula dies sire linea

Nuladies
sire linea

Gambiologia.net

Kit básico do gambiólogo
Ferramentas do hobbysta:
Alicate de corte - Alicate de bico - Chave de fenda fina - 
Chave Phillips fina - Suporte para ferro de solda - Terceira 
mão com lupa - Furadeira - Estilete - Multímetro - Fita 
Isolante - Cola quente - Ferro de solda 30W - Solda de boa 
qualidade Best ou Cobix - Sugador de solda - Suporte para 
solda - Pasta para solda - Pinça - Amplificador ou aparelho 
de som com entrada auxiliar - Tesouras - Mini lixadeira tipo 
Dremel com acessórios - Serra tico-tico - Serra de arco - 
martelo - morsa - extensão elétrica

Materiais: 
Fios - Resistores - Potenciômetros - Chaves on-off - LED´s - capacitores - 555 - 
Transistores - Parafusos, porcas (comum+castelo+borboleta), arruelas - Sucatas 
eletrônicas - Barra Sindal - Ponte de terminais - plugues de tomada macho - 
interruptores - push-buttons  - plugues P2 e P10 macho e fêmea - fontes 
(eliminadores de pilha) - Abraçadeiras plásticas (Hellerman) - Fita isolante

Outros: 
Kit para fabricação de placas de circuito impresso CK-10 - Revistas de 
eletrônica antigas - Maleta - Adesivos - Luminária de trabalho - Ventilador

Soldagem: 
Uma solda boa deve ser um pingo brilhante e não fosco e empelotado. 
Para aderir bem, os dois materiais a serem unidos devem ser aquecidos. 
Mantenha o ferro encostado até que a solda se espalhe unindo os materiais. 
Use ferro de no máximo 30 watts e não sobreaqueça componentes sensíveis 
ao calor, como transistores e capacitores. 
Use soquetes para chips como o 555, 
evite soldar os chips diretamente.

 

 

Visite as lojas de componentes 
eletrônicos da sua cidade!

Lei de Ohm

 

Neste caso usamos R  = V / i, sendo que V é a voltagem da bateria subtraindo a 
do LED. Podemos ligar três LED´s de 3V em série em uma bateria de 9V, porque 
na ligação em série, soma-se a voltagem e mantém a corrente de 20mA, logo não 
precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
Letra grega Ômega simboliza Ohm. Os resistores e potenciômetros são medidos 
em Ohms, KiloOhms, MegaOhms. Os potenciômetros são resistores variáveis.

Ω

LEDs

 

 

L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms

Símbolo do LED
A = anodo = positivo (+) = perna maior
K = catodo, o negativo (-) = perna menor
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Nos esquemáticos, os pontos significam a união entre os pontos. 
Para entender os símbolos da eletrônica consulte: 
http://eletronicacorrea.blogspot.com/2008/08/simbologia-eletrnica.html

Oscilador de áudio controlado pela luz com 555

 

S
eq

uencial d
e 10 LE

D
s co

m
 4017

E
xem

p
lo

s: 

Facta non verba
Gambiologia .net

62



 

introdução aos estudos
gambiológicos

TDA 7052 amplificador Agregando valor

 

Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
Fica melhor usando uma fonte regulada de 9V e um capacitor de 1000 
mF no lugar do de 220mF.

Alternativa: mini amp com dois transistores (consome menos 
bateria - é melhor para pilhas - mantendo o bom rendimento)

Colecionismo
Objetos raros que não são mais fabricados, como por exemplo telefones 
de disco, podem transformar-se em outros objetos com outra função 
além da original, como uma TagTool que montamos dentro de um telefone 
Ericsson de disco estragado.

Coincidência Industrial
Dois ou mais objetos distintos, que se encaixam perfeitamente, mas nunca 
foram projetados para isso.

Adesivação
Adesivos agregam personalidade ao seu projeto. Fitas isolantes coloridas, 
fita zebrada podem enriquecer o acabamento.

laranja, laranja, marrom .............330 Ω Ohms
amarelo, violeta, marrom ...........470 Ω Ohms
marrom, preto, vermelho ...........1 K Ω
marrom, preto, laranja ...............10 K Ω
vermelho, vermelho, laranja ......22 K Ω
marrom, preto, verde .................1 Mega Ω

 

Tabela com códigos de 
cores dos resistores

org. Fred Paulino e Lucas Mafra > www.gambiologia.net

Nula dies sire linea

Nula dies
sirelinea

Gambiologia.net

Kit básico do gambiólogo
Ferramentas do hobbysta:
Alicate de corte - Alicate de bico - Chave de fenda fina - 
Chave Phillips fina - Suporte para ferro de solda - Terceira 
mão com lupa - Furadeira - Estilete - Multímetro - Fita 
Isolante - Cola quente - Ferro de solda 30W - Solda de boa 
qualidade Best ou Cobix - Sugador de solda - Suporte para 
solda - Pasta para solda - Pinça - Amplificador ou aparelho 
de som com entrada auxiliar - Tesouras - Mini lixadeira tipo 
Dremel com acessórios - Serra tico-tico - Serra de arco - 
martelo - morsa - extensão elétrica

Materiais: 
Fios - Resistores - Potenciômetros - Chaves on-off - LED´s - capacitores - 555 - 
Transistores - Parafusos, porcas (comum+castelo+borboleta), arruelas - Sucatas 
eletrônicas - Barra Sindal - Ponte de terminais - plugues de tomada macho - 
interruptores - push-buttons  - plugues P2 e P10 macho e fêmea - fontes 
(eliminadores de pilha) - Abraçadeiras plásticas (Hellerman) - Fita isolante

Outros: 
Kit para fabricação de placas de circuito impresso CK-10 - Revistas de 
eletrônica antigas - Maleta - Adesivos - Luminária de trabalho - Ventilador

Soldagem: 
Uma solda boa deve ser um pingo brilhante e não fosco e empelotado. 
Para aderir bem, os dois materiais a serem unidos devem ser aquecidos. 
Mantenha o ferro encostado até que a solda se espalhe unindo os materiais. 
Use ferro de no máximo 30 watts e não sobreaqueça componentes sensíveis 
ao calor, como transistores e capacitores. 
Use soquetes para chips como o 555, 
evite soldar os chips diretamente.

 

 

Visite as lojas de componentes 
eletrônicos da sua cidade!

Lei de Ohm

 

Neste caso usamos R  = V / i, sendo que V é a voltagem da bateria subtraindo a 
do LED. Podemos ligar três LED´s de 3V em série em uma bateria de 9V, porque 
na ligação em série, soma-se a voltagem e mantém a corrente de 20mA, logo não 
precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
Letra grega Ômega simboliza Ohm. Os resistores e potenciômetros são medidos 
em Ohms, KiloOhms, MegaOhms. Os potenciômetros são resistores variáveis.

Ω

LEDs

 

 

L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms

Símbolo do LED
A = anodo = positivo (+) = perna maior
K = catodo, o negativo (-) = perna menor
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Nos esquemáticos, os pontos significam a união entre os pontos. 
Para entender os símbolos da eletrônica consulte: 
http://eletronicacorrea.blogspot.com/2008/08/simbologia-eletrnica.html

Oscilador de áudio controlado pela luz com 555
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introdução aos estudos
gambiológicos

TDA 7052 amplificador Agregando valor

 

Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
Fica melhor usando uma fonte regulada de 9V e um capacitor de 1000 
mF no lugar do de 220mF.

Alternativa: mini amp com dois transistores (consome menos 
bateria - é melhor para pilhas - mantendo o bom rendimento)

Colecionismo
Objetos raros que não são mais fabricados, como por exemplo telefones 
de disco, podem transformar-se em outros objetos com outra função 
além da original, como uma TagTool que montamos dentro de um telefone 
Ericsson de disco estragado.

Coincidência Industrial
Dois ou mais objetos distintos, que se encaixam perfeitamente, mas nunca 
foram projetados para isso.

Adesivação
Adesivos agregam personalidade ao seu projeto. Fitas isolantes coloridas, 
fita zebrada podem enriquecer o acabamento.

laranja, laranja, marrom .............330 Ω Ohms
amarelo, violeta, marrom ...........470 Ω Ohms
marrom, preto, vermelho ...........1 K Ω
marrom, preto, laranja ...............10 K Ω
vermelho, vermelho, laranja ......22 K Ω
marrom, preto, verde .................1 Mega Ω

 

Tabela com códigos de 
cores dos resistores

org. Fred Paulino e Lucas Mafra > www.gambiologia.net

Nula dies sire linea

Nula dies
sirelinea

Gambiologia.net

Kit básico do gambiólogo
Ferramentas do hobbysta:
Alicate de corte - Alicate de bico - Chave de fenda fina - 
Chave Phillips fina - Suporte para ferro de solda - Terceira 
mão com lupa - Furadeira - Estilete - Multímetro - Fita 
Isolante - Cola quente - Ferro de solda 30W - Solda de boa 
qualidade Best ou Cobix - Sugador de solda - Suporte para 
solda - Pasta para solda - Pinça - Amplificador ou aparelho 
de som com entrada auxiliar - Tesouras - Mini lixadeira tipo 
Dremel com acessórios - Serra tico-tico - Serra de arco - 
martelo - morsa - extensão elétrica

Materiais: 
Fios - Resistores - Potenciômetros - Chaves on-off - LED´s - capacitores - 555 - 
Transistores - Parafusos, porcas (comum+castelo+borboleta), arruelas - Sucatas 
eletrônicas - Barra Sindal - Ponte de terminais - plugues de tomada macho - 
interruptores - push-buttons  - plugues P2 e P10 macho e fêmea - fontes 
(eliminadores de pilha) - Abraçadeiras plásticas (Hellerman) - Fita isolante

Outros: 
Kit para fabricação de placas de circuito impresso CK-10 - Revistas de 
eletrônica antigas - Maleta - Adesivos - Luminária de trabalho - Ventilador

Soldagem: 
Uma solda boa deve ser um pingo brilhante e não fosco e empelotado. 
Para aderir bem, os dois materiais a serem unidos devem ser aquecidos. 
Mantenha o ferro encostado até que a solda se espalhe unindo os materiais. 
Use ferro de no máximo 30 watts e não sobreaqueça componentes sensíveis 
ao calor, como transistores e capacitores. 
Use soquetes para chips como o 555, 
evite soldar os chips diretamente.

 

 

Visite as lojas de componentes 
eletrônicos da sua cidade!

Lei de Ohm

 

Neste caso usamos R  = V / i, sendo que V é a voltagem da bateria subtraindo a 
do LED. Podemos ligar três LED´s de 3V em série em uma bateria de 9V, porque 
na ligação em série, soma-se a voltagem e mantém a corrente de 20mA, logo não 
precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
Letra grega Ômega simboliza Ohm. Os resistores e potenciômetros são medidos 
em Ohms, KiloOhms, MegaOhms. Os potenciômetros são resistores variáveis.

Ω

LEDs

 

 

L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms

Símbolo do LED
A = anodo = positivo (+) = perna maior
K = catodo, o negativo (-) = perna menor
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Nos esquemáticos, os pontos significam a união entre os pontos. 
Para entender os símbolos da eletrônica consulte: 
http://eletronicacorrea.blogspot.com/2008/08/simbologia-eletrnica.html

Oscilador de áudio controlado pela luz com 555
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introdução aos estudos
gambiológicos

TDA 7052 amplificador Agregando valor

 

Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
Fica melhor usando uma fonte regulada de 9V e um capacitor de 1000 
mF no lugar do de 220mF.

Alternativa: mini amp com dois transistores (consome menos 
bateria - é melhor para pilhas - mantendo o bom rendimento)

Colecionismo
Objetos raros que não são mais fabricados, como por exemplo telefones 
de disco, podem transformar-se em outros objetos com outra função 
além da original, como uma TagTool que montamos dentro de um telefone 
Ericsson de disco estragado.

Coincidência Industrial
Dois ou mais objetos distintos, que se encaixam perfeitamente, mas nunca 
foram projetados para isso.

Adesivação
Adesivos agregam personalidade ao seu projeto. Fitas isolantes coloridas, 
fita zebrada podem enriquecer o acabamento.

laranja, laranja, marrom .............330 Ω Ohms
amarelo, violeta, marrom ...........470 Ω Ohms
marrom, preto, vermelho ...........1 K Ω
marrom, preto, laranja ...............10 K Ω
vermelho, vermelho, laranja ......22 K Ω
marrom, preto, verde .................1 Mega Ω

 

Tabela com códigos de 
cores dos resistores

org. Fred Paulino e Lucas Mafra > www.gambiologia.net
Nula dies sire linea

Nula dies
sirelinea

Gambiologia.net

Kit básico do gambiólogo
Ferramentas do hobbysta:
Alicate de corte - Alicate de bico - Chave de fenda fina - 
Chave Phillips fina - Suporte para ferro de solda - Terceira 
mão com lupa - Furadeira - Estilete - Multímetro - Fita 
Isolante - Cola quente - Ferro de solda 30W - Solda de boa 
qualidade Best ou Cobix - Sugador de solda - Suporte para 
solda - Pasta para solda - Pinça - Amplificador ou aparelho 
de som com entrada auxiliar - Tesouras - Mini lixadeira tipo 
Dremel com acessórios - Serra tico-tico - Serra de arco - 
martelo - morsa - extensão elétrica

Materiais: 
Fios - Resistores - Potenciômetros - Chaves on-off - LED´s - capacitores - 555 - 
Transistores - Parafusos, porcas (comum+castelo+borboleta), arruelas - Sucatas 
eletrônicas - Barra Sindal - Ponte de terminais - plugues de tomada macho - 
interruptores - push-buttons  - plugues P2 e P10 macho e fêmea - fontes 
(eliminadores de pilha) - Abraçadeiras plásticas (Hellerman) - Fita isolante

Outros: 
Kit para fabricação de placas de circuito impresso CK-10 - Revistas de 
eletrônica antigas - Maleta - Adesivos - Luminária de trabalho - Ventilador

Soldagem: 
Uma solda boa deve ser um pingo brilhante e não fosco e empelotado. 
Para aderir bem, os dois materiais a serem unidos devem ser aquecidos. 
Mantenha o ferro encostado até que a solda se espalhe unindo os materiais. 
Use ferro de no máximo 30 watts e não sobreaqueça componentes sensíveis 
ao calor, como transistores e capacitores. 
Use soquetes para chips como o 555, 
evite soldar os chips diretamente.

 

 

Visite as lojas de componentes 
eletrônicos da sua cidade!

Lei de Ohm

 

Neste caso usamos R  = V / i, sendo que V é a voltagem da bateria subtraindo a 
do LED. Podemos ligar três LED´s de 3V em série em uma bateria de 9V, porque 
na ligação em série, soma-se a voltagem e mantém a corrente de 20mA, logo não 
precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
Letra grega Ômega simboliza Ohm. Os resistores e potenciômetros são medidos 
em Ohms, KiloOhms, MegaOhms. Os potenciômetros são resistores variáveis.

Ω

LEDs

 

 

L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms

Símbolo do LED
A = anodo = positivo (+) = perna maior
K = catodo, o negativo (-) = perna menor
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Nos esquemáticos, os pontos significam a união entre os pontos. 
Para entender os símbolos da eletrônica consulte: 
http://eletronicacorrea.blogspot.com/2008/08/simbologia-eletrnica.html
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introdução aos estudos
gambiológicos

TDA 7052 amplificador Agregando valor

 

Chip de 8 pinos que é um ótimo projeto de amplificador fácil de montar. 
Fica melhor usando uma fonte regulada de 9V e um capacitor de 1000 
mF no lugar do de 220mF.

Alternativa: mini amp com dois transistores (consome menos 
bateria - é melhor para pilhas - mantendo o bom rendimento)

Colecionismo
Objetos raros que não são mais fabricados, como por exemplo telefones 
de disco, podem transformar-se em outros objetos com outra função 
além da original, como uma TagTool que montamos dentro de um telefone 
Ericsson de disco estragado.

Coincidência Industrial
Dois ou mais objetos distintos, que se encaixam perfeitamente, mas nunca 
foram projetados para isso.

Adesivação
Adesivos agregam personalidade ao seu projeto. Fitas isolantes coloridas, 
fita zebrada podem enriquecer o acabamento.

laranja, laranja, marrom .............330 Ω Ohms
amarelo, violeta, marrom ...........470 Ω Ohms
marrom, preto, vermelho ...........1 K Ω
marrom, preto, laranja ...............10 K Ω
vermelho, vermelho, laranja ......22 K Ω
marrom, preto, verde .................1 Mega Ω

 

Tabela com códigos de 
cores dos resistores

org. Fred Paulino e Lucas Mafra > www.gambiologia.net
Nula dies sire linea

Nula dies
sirelinea

Gambiologia.net

Kit básico do gambiólogo
Ferramentas do hobbysta:
Alicate de corte - Alicate de bico - Chave de fenda fina - 
Chave Phillips fina - Suporte para ferro de solda - Terceira 
mão com lupa - Furadeira - Estilete - Multímetro - Fita 
Isolante - Cola quente - Ferro de solda 30W - Solda de boa 
qualidade Best ou Cobix - Sugador de solda - Suporte para 
solda - Pasta para solda - Pinça - Amplificador ou aparelho 
de som com entrada auxiliar - Tesouras - Mini lixadeira tipo 
Dremel com acessórios - Serra tico-tico - Serra de arco - 
martelo - morsa - extensão elétrica

Materiais: 
Fios - Resistores - Potenciômetros - Chaves on-off - LED´s - capacitores - 555 - 
Transistores - Parafusos, porcas (comum+castelo+borboleta), arruelas - Sucatas 
eletrônicas - Barra Sindal - Ponte de terminais - plugues de tomada macho - 
interruptores - push-buttons  - plugues P2 e P10 macho e fêmea - fontes 
(eliminadores de pilha) - Abraçadeiras plásticas (Hellerman) - Fita isolante

Outros: 
Kit para fabricação de placas de circuito impresso CK-10 - Revistas de 
eletrônica antigas - Maleta - Adesivos - Luminária de trabalho - Ventilador

Soldagem: 
Uma solda boa deve ser um pingo brilhante e não fosco e empelotado. 
Para aderir bem, os dois materiais a serem unidos devem ser aquecidos. 
Mantenha o ferro encostado até que a solda se espalhe unindo os materiais. 
Use ferro de no máximo 30 watts e não sobreaqueça componentes sensíveis 
ao calor, como transistores e capacitores. 
Use soquetes para chips como o 555, 
evite soldar os chips diretamente.

 

 

Visite as lojas de componentes 
eletrônicos da sua cidade!

Lei de Ohm

 

Neste caso usamos R  = V / i, sendo que V é a voltagem da bateria subtraindo a 
do LED. Podemos ligar três LED´s de 3V em série em uma bateria de 9V, porque 
na ligação em série, soma-se a voltagem e mantém a corrente de 20mA, logo não 
precisaremos de usar resistor. Podemos ligar o conjunto diretamente na bateria, 
pois 3x 3V = 9V. A ligação em série dos LED’s é a perna maior (+) com a menor (-). 
Letra grega Ômega simboliza Ohm. Os resistores e potenciômetros são medidos 
em Ohms, KiloOhms, MegaOhms. Os potenciômetros são resistores variáveis.

Ω

LEDs

 

 

L.E.D. = Light Emitting Diode = Diodo Emissor de Luz

Como calcular o resistor para acender 
um LED de 3V (azul, branco, verde) 
usando uma bateria de 9V sabendo que 
eles consomem 20mA de corrente?

 

(9V – 3V)/0,02A = 300 Ω Ohms

Símbolo do LED
A = anodo = positivo (+) = perna maior
K = catodo, o negativo (-) = perna menor
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Nos esquemáticos, os pontos significam a união entre os pontos. 
Para entender os símbolos da eletrônica consulte: 
http://eletronicacorrea.blogspot.com/2008/08/simbologia-eletrnica.html
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