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VÁLVULAS ELECTRÓNICAS 

 

INTRODUÇÃO 

É possível afirmar que a Electrónica nasceu em 1883 quando o inventor Thomas Edison verificou com 

espanto que, em determinadas condições, a corrente eléctrica pode fluir através do vácuo. Este efeito foi 

descoberto por Edison quando tentava introduzir melhorias nas lâmpadas eléctricas. Sem que na altura se 

conseguisse explicar nem tecer ideias acerca da sua aplicação, posteriormente, acabou por se tornar a base 

de funcionamento das Válvulas Electrónicas. 

Actualmente, encontram-se vários termos que referenciam este tipo de dispositivo. Deste modo, há quem 

lhe chame Tubo Electrónico, sendo esta designação originária da literatura técnica norte-americana 

“Electronic Tube”. Outros, por sua vez, usam a designação “Electronic Lamp”, ou seja, Lâmpada 

Electrónica que tem origem na literatura técnica francesa. 

Mas sem dúvida o termo mais generalizado é o oriundo da literatura inglesa “Electronic Valve” ou 

Válvula Electrónica. Esta designação está em relação directa com a utilizada em mecânica para designar 

um dispositivo que controla o fluxo de um fluído. Nas aplicações electrónicas, o fluído a controlar é o 

movimento de electrões. 

As designações de “tube” e “lamp” são justificadas pelo facto de a maioria das válvulas terem a forma 

tubular e por apresentarem algumas semelhanças construtivas com as lâmpadas de iluminação comuns. 

Basicamente, toda a Válvula Electrónica é um dispositivo composto por vários elementos metálicos 

encerrados num invólucro hermeticamente fechado, normalmente de vidro, que são acedidos exteriormente 

através de pinos, funcionado em simultâneo como pontos de fixação. No interior, existe uma grande 

rarefacção de ar caracterizada por pressão de 10-11 atmosferas, ou então um gás inerte, incapaz de atacar 

os elementos metálicos, mesmo sendo estes sujeitos a altas temperaturas. Estes factos permitem classificar 

as válvulas em dois grandes tipos: 

 Válvulas de Vácuo; 

 Válvulas de Gás ou Atmosfera Gasosa. 
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As Válvulas de Vácuo são, as mais utilizadas e na segunda categoria, entre os gases mais utilizados 

distinguem-se o néon, o crípton, árgon, vapor de mercúrio, etc... 

A Válvula mais simples concebida, foi inventada por Fleming a qual recebeu o nome de díodo e era 

composta por dois eléctrodos, um cátodo e um ânodo. Caracterizava-se pela capacidade de rectificar 

tensões e correntes. Mais tarde em 1907, surge o tríodo inventado por Lee d’Forest e estava inaugurada a 

era da Electrónica. O tríodo, difere do díodo pelo acréscimo de um terceiro eléctrodo denominado 

grelha, responsável pelo controlo do fluxo de electrões. Este, foi o primeiro dispositivo capaz de amplificar 

tensões eléctricas. A seguir ao tríodo apareceu o tétrodo, o pêntodo, o héptodo que são Válvulas de, 

respectivamente, 4, 5 e 8 eléctrodos e capazes de desempenhar funções mais complexas. 

Características básicas das válvulas: 

- Grandes dimensões; 

- Pesadas; 

- Consomem potências elevadas (quando comparadas com transístores) para executar uma 

mesma função; 

- Mecanicamente são frágeis; 

- Tensões de funcionamento elevadas; 

- Do ponto de vista eléctrico são mais robustas; 

- Possuem altas impedâncias de entrada; 

- Suportam potências mais elevadas; 

 

Apesar de poderem ser considerados como componentes ultrapassados, a válvula ainda continua a ser 

aplicada em algumas utilizações particulares como por exemplo emissores de grandes potências, câmaras e 

aparelhos de TV, radares entre outras. 
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Válvula Primitiva Amplificador a Válvulas 

  
Tétrodo 4CX15 sem dissipador Válvula de uso comum 

  
Detalhes do tétrodo 4CX15 Vários tipos de válvulas 

Figura 1 – Válvulas electrónicas e possíveis aplicações 

 

EMISSÃO ELECTRÓNICA 

Os electrões da camada de valência dos átomos de uma substância podem ganhar energia suficiente que os 

leve a abandonar as suas órbitas, passando ao estado de electrões livres. Em certos casos, porém, a energia 

fornecida pode ser tal a ponto dos electrões livres abandonarem a própria substância passando ao espaço 

que rodeia o corpo da mesma. A este efeito dá-se o nome de Emissão Electrónica. 

Analisando a figura 2, que contém duas placas metálicas, denominadas pelas letras p e k, supondo-as 

encerradas num invólucro onde existe vácuo. Aos mesmo, são ligados uma fonte de tensão denominada Vb 

e um miliamperímetro referenciado pela letra A. Se a placa metálica k, que chamaremos de cátodo, for 

suficientemente aquecida, passará a emitir uma grande quantidade de electrões, produzindo uma 

determinada corrente eléctrica que será indicada pelo miliamperímetro A. Assim, os electrões que partem 

do cátodo encontram o campo eléctrico produzido pela placa p, que chamaremos de ânodo, a qual se 
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encontra carregada positivamente por estar directamente ligada ao terminal positivo da fonte Vb. Como 

consequência, serão acelerados em direcção a ela.  

 

 

A corrente que pode ser emitida por unidade de superfície do cátodo depende fundamentalmente da 

temperatura de operação e da função de trabalho do material utilizado na construção do mesmo. Alcançado 

um valor mínimo de energia térmica aplicada ao cátodo, valor este determinado pela função de trabalho do 

material empregue, a emissão termoiónica inicia e aumenta rapidamente com o aumento da 

temperatura. A emissão termoiónica normalmente não ocorre, ou ocorre com baixa eficiência, à pressão 

atmosférica normal. Por este motivo, as válvulas electrónicas são montadas dentro de um invólucro, 

geralmente de vidro, onde existe vácuo. 

Mediante a causa que origina a emissão catódica, ela recebe as seguintes designações: 

- Emissão termoiónica: - é a emissão que se verifica quando um corpo apropriado liberta electrões 

devido ao aumento da sua temperatura. Este é o tipo de emissão mais utilizada nas válvulas 

electrónicas. 

- Emissão Fotoeléctrica: - recebe esta designação a emissão que se verifica quando algumas 

substâncias como o césio e o potássio libertam electrões quando um feixe de luz incide sobre as 

mesmas. 

- Emissão por campos eléctricos: é o tipo de emissão característico de substâncias condutoras ou 

semicondutoras e verifica-se sempre que as mesmas são sujeitas a campos eléctricos externos. 

- Emissão secundária: verifica-se quando os electrões incidem com grandes velocidades sobre 

determinadas superfícies metálicas acabando por “arrancar” electrões que passam a gravitar em 

torno dela, formando uma nuvem electrónica. 

 

 

Figura 2 – Princípio básico da emissão termoiónica 
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Destes quatro tipos de emissão, a termoiónica é a que se verifica nas válvulas de vácuo. As substâncias 

que formam os cátodos são percorridas por de uma corrente eléctrica o que provoca um aquecimento e o 

consequente abandono dos electrões do mesmo. 

A emissão fotoeléctrica tem algumas aplicações embora mais restritas. Por seu lado, a emissão 

secundária, surge muitas vezes como fenómeno indesejável, mas na verdade há casos em que este 

fenómeno desempenha uma função muito útil. 

No que toca à emissão por campos eléctricos, não é muito usada pois é extremamente difícil de 

conseguir. Actualmente existem estudos no sentido de aperfeiçoar este tipo de emissão pois desta forma 

permitiria a construção de cátodos não aquecidos, também designados de cátodos frios o que possibilita 

um aumento significativo da sua duração, maior estabilidade de emissão, menor consumo de energia e uma 

resposta mais rápida aos sinais eléctricos aplicados. 

Para melhor se compreender o que foi referido anteriormente vamos estudar mais atentamente o 

funcionamento dos cátodos termoiónicos. Para tal tome-se como exemplo o filamento de uma lâmpada 

incandescente que fica ao rubro quando acende. Esses filamentos são de tungsténio e há cátodos que têm 

filamentos semelhantes. Fundamentalmente os cátodos deverão ter três características fundamentais: 

- A energia necessária para haver emissão deve ser o mais baixa possível; 

- Devem possuir boa consistência física mesmo a baixas temperaturas; 

- Devem possuir uma temperatura de fusão superior à de funcionamento; 

 

Facilmente se entendem os motivos da necessidade destas características. A primeira está relacionada com 

o rendimento máximo, a segunda com possíveis vibrações a que o equipamento possa estar sujeito e que 

poderiam danificar o cátodo. Finalmente a terceira é evidente, pois o cátodo fundir-se-ia facilmente e a 

válvula ficaria inutilizada. 

Mediante estas condições as substâncias que satisfazem estes requisitos são: o tungsténio, tântalo, 

molibdénio, nióbio e tungsténio toriado, estando estes últimos ainda em desenvolvimento. Pode-se ainda 

considerar os materiais alcalino-terrosos como o níquel, platina, bário e estrôncio. 

O número de electrões emitidos num dado instante depende de dois factores fundamentais, a área da 

superfície emissora, e a temperatura a que a mesma se encontra. Como a superfície é constante o factor 

que surge como variável é a temperatura. A mesma pode ser calculada através da expressão que se 

apresenta de seguida: 

011666
2

V
T

SI A T e
− ×

= × ×  
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Onde: 

A – é uma constante que varia de material para material e pode ser encontrada na tabela abaixo; 

T – Temperatura em grau Kelvin; 

IS – Fluxo de emissão; 

V0 – Potencial de extracção e é calculado pela expressão: 

0
0

WV
q

=  

Onde: 

W0 – Energia necessária para extrair um electrão; 

q – Carga do electrão em Coulomb; 

 

Material V0 A 

Tório 3.39 70 

Tório monoatómico 2.62 a 2.68 3 a 7 

Tungsténio 4.31 a 4.57 60.2 a 100 

Molibdénio 4.38 60.2 a 65 

Tântalo 4.2 50.2 

Oxido de Cálcio 1.7 a 2.5 Não definido

Óxido de estrôncio 1.27 a 2.15 Não definido

Oxido de Bário 0.99 a 1.85 Não definido

Tabela 1 – Potencial de extracção e capacidade emissiva de alguns materiais 

 

A região em torno do cátodo onde se agrupam os electrões libertados recebe o nome de região de carga 

espacial ou de nuvem electrónica. Esta região, ao atingir uma determinada densidade, impossibilita a 

saída de electrões do cátodo. A sua origem tem a ver com o facto de nem todos os electrões passarem 
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instantaneamente para o ânodo, pois é necessário um tempo finito de trânsito entre os dois eléctrodos, o 

que provoca sempre a sua formação. 

 

Como factores limitativos da corrente que circula entre o cátodo e o ânodo, é possível referir: 

- O valor de Vb – se esta tensão for suficientemente elevada para impedir que os electrões emitidos 

pelo cátodo estacionem no espaço inter-eletródico, a corrente de electrões é limitada pela 

temperatura; 

- Nuvem electrónica – se a densidade electrões que envolvem o cátodo for elevada, a intensidade 

da corrente que circula no interior da válvula será muito reduzida. 

O AQUECIMENTO CATÓDICO 

Quanto ao tipo de cátodos, podem ser classificados em dois grupos: 

- Cátodos de aquecimento directo – neste caso, a corrente eléctrica que serve para aquecer o 

cátodo é aplicada ao próprio, acabando o mesmo por emitir os electrões. 

- Cátodos de aquecimento indirecto – o seu filamento é percorrido por uma corrente 

eléctrica, que o irá aquecer. Nas suas proximidades existe um cátodo, este sim é o elemento 

que irá emitir os electrões. Este tipo de cátodos permite a existência de uma diferença de 

potencial entre o filamento e o cátodo. 

 

Normalmente são usadas correntes de aquecimento alternadas para prolongar a vida útil dos cátodos. Se a 

corrente for contínua a tensão relativamente à massa varia de ponto para ponto do cátodo e sendo a 

emissão mais acentuada onde a mesma tem um valor mais elevado. Deste modo obtém-se uma emissão 

não uniforme e um esgotamento mais rápido do cátodo onde a emissão foi mais acentuada. O facto de ser 

utilizada uma tensão alternada para aquecimento, provoca uma emissão irregular ao longo do cátodo o que 

origina flutuações de corrente na válvula ao ritmo da frequência da tensão. Uma forma de combater este 

fenómeno, é o recurso a cátodos de aquecimento indirecto, pois o cátodo e o filamento são separados e os 

efeitos das variações das correntes alternadas sobre a emissão são atenuados. 

Durante o processo construtivo das válvulas há ainda a salientar a introdução de Getter’s (cestos). Estes 

são compostos por produtos químicos, normalmente magnésio ou bário, que têm como finalidade atrair e 

capturar as partículas de ar que não se consegue eliminar do interior das válvulas aquando da sua 

construção. Como função secundária, podemos acrescentar a absorção de gases e partículas sub-atómicas 

que se libertam devido às altas temperaturas dos cátodos e aos bombardeamentos de electrões nas 

superfícies catódicas. Do ponto de vista prático, estes são possíveis de observar através das superfícies 

negras que caracterizam o interior das válvulas após algumas horas de funcionamento. 
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Nas aplicações práticas com válvulas electrónicas, o cátodo é mantido a uma temperatura bastante 

elevada, em torno de 1000 °C, variando a mesma de material para material. 

CONSTITUIÇÃO 

De uma forma muito breve e tendo em conta o que já foi referido acerca das válvulas electrónicas, 

podemos afirmar que estas são constituídas por: 

- Um invólucro de vidro – normalmente designado por Bolbo e que serve de protecção aos 

elementos constituintes da válvula; 

- Um filamento – também designado de cátodo, que é o eléctrodo responsável pela emissão 

electrónica; 

- Uma placa – também designada de ânodo e que recolhe a maioria dos electrões emitidos pelo 

cátodo; 

- Uma grelha – eléctrodo intercalado entre cátodo e o ânodo que é responsável pelo controlo do 

fluxo de electrões no interior da válvula. Relativamente a este eléctrodo, há que salientar a 

possibilidade de algumas válvulas possuírem mais que um o que origina as designações de Tétrodo, 

Pêntodo,.... 

- Um “Cesto” ou Getter – compostos químicos especialmente desenvolvidos para reunir partículas 

sub-atómicas libertadas pelos materiais dos cátodos e dos ânodos, por serem sujeitos a altas 

temperaturas e a bombardeamentos electrónicos respectivamente. 

 

DÍODO 

A válvula díodo é a mais simples das válvulas electrónicas, pois contém apenas dois eléctrodos. Embora 

tenha uma infinidade de aplicações, é usada basicamente como rectificadora em fontes de alimentação. A 

denominação "válvula", provém da característica fundamental do díodo, que é permitir a circulação de 

corrente somente num sentido, actuando como um interruptor. 

As válvulas têm um tempo de aquecimento de alguns minutos, tempo necessário para que o filamento 

aqueça o cátodo e a emissão termiónica inicie. Se utilizarmos díodos semicondutores na fonte de 

alimentação a alta-tensão aparece nas placas das válvulas instantaneamente, estando o cátodo ainda frio e, 

portanto, sem condições de estabelecer um fluxo eléctrico para a placa. Por outro lado, se utilizarmos 

válvulas rectificadoras a alta-tensão só surgirá nas placas das válvulas quando a própria válvula rectificadora 

atingir um nível de aquecimento suficiente. Existe, desta forma, um equilíbrio entre o aquecimento das 
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válvulas e alta-tensão nas placas. Em outras palavras, a alta-tensão de placa só atinge seu valor nominal 

quando o cátodo estiver suficientemente aquecido. A expectativa de vida útil de uma válvula aumenta 

consideravelmente quando usamos válvulas rectificadoras no lugar de díodos semicondutores nas fontes de 

alimentação. 

O funcionamento do díodo rectificador de vácuo é bastante fácil de entender bastando para tal recordar o 

exposto no ponto 3.2., onde é tratada a Emissão Electrónica. 

De seguida são mostrados os aspectos construtivos básicos do díodo, bem como a sua simbologia. A figura 

3 ilustra os símbolos utilizados em diagramas e circuitos e a correspondente estrutura física interna. 

 

Figura 3 – Símbolo gráfico do díodo e os seus aspectos construtivos 

 

Os díodos de aquecimento directo utilizam o filamento como eléctrodo negativo, o cátodo, enquanto os de 

aquecimento indirecto tem uma estrutura separada para o cátodo. O funcionamento de díodos de 

aquecimento directo é idêntico ao de aquecimento indirecto, sendo que os díodos de aquecimento directo 

têm uma vida útil inferior em função do desgaste prematuro do filamento e, consequentemente, do cátodo, 

fazendo com que a válvula perca eficiência de emissão.  

Como já foi referido, a principal característica da válvula díodo é permitir o fluxo eléctrico apenas num 

sentido. Observando a figura 4, verificamos que o fluxo eléctrico só é detectável pelo miliamperímetro 

quando a placa está polarizada positivamente com relação ao cátodo. Quando a placa se torna negativa em 

relação ao cátodo o fluxo eléctrico é imediatamente interrompido e a corrente é, para todos os efeitos 

práticos, nula. Isto acontece porque, estando a placa negativa, não pode atrair os electrões que deixam o 

cátodo, pois os mesmos têm carga negativa. 
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Figura 4 – Polarização de um díodo de 

vácuo 

Avançando um pouco no estudo do díodo a vácuo, podemos verificar a relação entre a corrente de placa Ib e 

a tensão de placa Eb para uma tensão de filamento fixa. Para este propósito, é necessário montar e analisar 

o circuito básico apresentado na figura 5, formado por um díodo de aquecimento indirecto, uma fonte de 

tensão Ebb, um miliamperímetro, um voltímetro e um reóstato, necessário para prover valores de tensão 

variáveis para a placa. 

 

Figura 5 – Curva característica de um díodo de vácuo 

 

A tabela ao lado do circuito evidencia a influência do potencial positivo de placa na magnitude da corrente 

que circula entre cátodo e placa. A figura 5 inclui, ainda, um gráfico que demonstra a relação entre a 

corrente de placa Ib e a tensão de placa Eb para diversos valores da tensão de filamento. Este gráfico é 

denominado de curva característica do díodo. Como temos mais de uma curva, denominamos, então, 

família de curvas características. Pode-se observar que a corrente Ib, para uma determinada 

temperatura de cátodo, (ou filamento no caso de aquecimento directo), não aumenta proporcionalmente 

com o aumento da tensão de placa Eb, pois todos os electrões emitidos são colectados pela placa. A partir 

deste ponto, qualquer acréscimo da tensão Eb não produz nenhum acréscimo na corrente Ib. As curvas b e c 
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do gráfico em questão mostram como se comporta a relação Ib-Eb quando o cátodo é aquecido por tensões 

inferiores para as quais o díodo foi construído. A curva a indica a relação Ib-Eb do díodo, denotando que a 

corrente Ib aumenta expressivamente com o aumento de Eb. Como regra geral, a corrente de placa é 

proporcional a potência 
3
2

 da tensão de placa. Desta forma, a relação Ib-Eb do díodo pode ser escrita da 

seguinte forma:  

3
2
b

b
E KI × ×

=  

A constante K tem um valor numérico e é inteiramente dependente das dimensões e da geometria dos 

eléctrodos. 

NOTAS:  

• Salvo menção em contrário, todos os potenciais dos eléctrodos de uma válvula são referenciados ao 

cátodo; 

• O fluxo de electrões numa válvula é do cátodo para a placa. No entanto, convencionou-se considerar 

este fluxo em termos de seu equivalente em cargas positivas. Assim, o sentido positivo da corrente 

será da placa para o cátodo; 

• As simbologias e nomenclaturas de tensões e correntes para os diversos eléctrodos das válvulas 

electrónicas podem parecer um pouco curiosas e confusas, pois foram adoptadas nos primórdios da 

electrónica. Abaixo referenciam-se as principais, para a válvula tríodo. 

 

- Tensão de placa: Eb ou Va; 

- Tensão de alimentação: Ebb ou Vb; 

- Tensão de polarização de grade de controlo: Ecc; 

- Tensão de grade de controlo: Ec, Eg ou Vg; 

- Tensão de filamento: Ef ou Vf; 

- Corrente de placa: Ib ou Ia; 
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TRÍODO 

A válvula tríodo é um dispositivo de três eléctrodos e resulta do aperfeiçoamento do díodo a vácuo. A 

inclusão de um terceiro eléctrodo, estrategicamente colocado entre o cátodo e a placa, constituiu o primeiro 

dispositivo electrónico, em torno do qual pode ser implementado qualquer circuito electrónico, seja um 

amplificador um oscilador ou um filtro. 

Esse terceiro eléctrodo é denominado de grelha ou, mais especificamente, grelha de controlo e a sua 

função é controlar a corrente que circula entre o cátodo e a placa. A grelha de controlo, salvo em aplicações 

especiais, é sempre polarizada negativamente em relação ao cátodo. A título de ilustração, a válvula tríodo 

assemelha-se, relativamente ao princípio de funcionamento, ao transístor de efeito de campo 

vulgarmente conhecido pela sigla FET. 

A figura 6 exibe a simbologia tradicional encontrada em esquemas de circuitos e na literatura em geral para 

tríodos e duplo-tríodos, sendo este último nada mais que dois tríodos completamente independentes 

montados no mesmo invólucro. Em raríssimos casos o filamento é desenhado dentro do símbolo do tríodo. 

Geralmente são desenhados na fonte de alimentação com seus respectivos pinos. 

 

Figura 6 – Símbolo gráfico e aspectos construtivos de um Tríodo 

 

Os tríodos simples são, regra geral, tríodos de potência com cátodos de aquecimento indirecto, capazes de 

fornecer potência a um altifalante através de uma impedância adequada normalmente adaptada através de 

um transformador de saída. São usados principalmente em estágios de potência single-ended de 

amplificadores para alta-fidelidade. 

Vai analisar-se o comportamento do tríodo, quando a grelha de controlo é polarizada por uma corrente 

contínua sem qualquer componente alternada. 
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A introdução da grelha de controlo colocada entre o cátodo e a placa permite o controlo efectivo da 

corrente que circula entre estes eléctrodos. É fácil constatar a eficiência deste controlo quando admitimos 

que a grelha está polarizada negativamente em relação ao cátodo. A figura 7 apresenta um circuito básico 

onde a grelha de um tríodo é polarizada com três valores de tensão negativa e um com tensão positiva, 

mantendo fixa a tensão de placa. 

Este circuito incorpora, agora, uma fonte de polarização negativa ajustável denominada Ecc. Há que salientar 

que em termos práticos, a tensão da grelha de controlo Ec é obtida directamente através de Ebb e não de Ecc. 

Na verdade, todas as tensões necessárias para polarizar os eléctrodos de uma válvula são obtidas através de 

Ebb por razões de comodidade do utilizador e simplificação dos circuitos. 

 

Figura 7 – Polarização de um tríodo 
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A figura 7-(A) mostra o tríodo com uma tensão de polarização da grelha fortemente negativa. Quando isto 

ocorre, não circula nenhuma corrente no circuito cátodo-placa. Diz-se, então, que o tríodo está no ponto de 

corte. Isto é evidente, pois estando a grelha muito negativa, é de se esperar que todos, ou quase todos os 

electrões emitidos pelo cátodo, sejam repelidos pela grelha. 

A figura 7-B mostra a grelha de controlo com uma tensão de polarização razoavelmente negativa. Nesta 

situação, o fluxo de corrente no circuito cátodo-placa é significativo. 

Na figura 7-C a tensão de negativa de polarização da grelha é muito pequena, na verdade próxima de zero, 

e o fluxo de electrões no circuito cátodo-placa é muito intenso. Numa situação como esta, o tríodo está 

próximo do ponto de saturação. 

Na figura 7-D, a grelha está polarizada positivamente. Isto significa que todos os electrões emitidos pelo 

cátodo são acelerados em direcção à placa, não encontrando, neste percurso, nenhum elemento que limite 

o fluxo. Nesta situação, a grelha de controlo perde sua função primordial e, a partir deste ponto, um 

aumento no sentido positivo da tensão de polarização de grelha não significará um aumento na corrente de 

placa. A válvula está saturada. 

Os limites de operação da válvula tríodo, ou seja os pontos de corte e de saturação, bem como das 

demais válvulas, variam conforme o tipo. Por exemplo, o duplo-tríodo ECC82 entra ao corte com Eb=240V e 

Ec=-18V, enquanto a ECC83 entra ao corte com Eb=240V e Ec=-3,5V. 

Nesta análise preliminar, manteve-se a tensão de placa Eb fixa, variando a tensão de polarização da grelha 

de controlo. Observa-se que para cada variação da tensão de grelha Ec, corresponde uma variação na 

corrente de placa Ib. Após tudo o que foi referido é possível colocar a questão: Quando a corrente de 

placa Ib varia o que acontece com a tensão de placa Eb? 

Para que esta questão possa ser avaliada, é necessário modificar os circuitos mostrados na figura 7, 

inserindo uma resistência em série com a placa e, em paralelo com esta, um voltímetro. Esta é denominada 

resistência de carga. Não confundir com "resistência de placa" (rp), que é um parâmetro das válvulas 

tríodo e pêntodo e será abordado em breve. 

A figura 8 tem como objectivo ilustrar o que acontece com Eb e Ib, em termos de corrente contínua, quando 

variamos a tensão de polarização da grelha de controlo Ec obtida através de uma fonte. 
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Figura 8 – Comportamento do Tríodo para diferentes tipos 

de polarização 

 

Os circuitos ilustrados na figura 8 são auto-explicativos. Desta forma é possível tirar várias conclusões do 

exposto até aqui. É possível, um conjunto de curvas características para demonstrar a variação da 

corrente de placa Ib em função da variação da tensão de polarização de grade Ec ou tensão de placa Eb. Na 

verdade, as curvas características são de duas categorias:  
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• Curvas característica de placa; 

•  Curvas características de transferência. 

Uma família de curvas características da válvula ECC83 está representada na figura 9, que mostra a relação 

entre corrente de placa Ib e a tensão de placa Eb com a tensão de polarização de uma grade Ec constante. 

 

Figura 9 – Família de curvas características da válvula ECC 88 

 

A figura 10, por outro lado, mostra a relação entre corrente de placa Ib e tensão de grelha Ec para um valor 

constante de Eb da mesma válvula. Visto que estas curvas mostram o efeito que as variações de tensão no 

circuito de grade provocam no circuito de placa são denominadas características de transferência. 
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Figura 10 – Característica de transferência da válvula ECC 83 

É muito importante realçar que estas famílias de curvas características representam as características 

"médias" de um determinado tipo de válvula. Como as válvulas são dispositivos extremamente delicados, 

surgem imperfeições em alguns dos exemplares produzidos. Não obstante, as famílias de curvas 

características são úteis e suficientemente precisas para se determinar graficamente o ponto de 

funcionamento, a tensão de polarização da grelha e as demais características de operação da válvula. 

 

TÉTRODO 

O desempenho de um tríodo é limitado pelas capacitâncias inter-electródicas. Foi por esta razão que uma 

segunda grelha, a grelha de blindagem, foi inserida entre a grelha de controlo e o ânodo, e assim 

formou-se o tétrodo. A grelha de blindagem reduz a capacitância da grelha para ânodo de cerca de 5 pF 

(típicos de um tríodo da época) para 0,01 pF. (A capacitância da grelha para ânodo de um tríodo moderno é 

tipicamente 1,5 pF.) O símbolo de circuito de um tétrodo é mostrado na figura 11. 

Ânodo a

Grade de blindagem g2
Grade de controle g1

Cátodo K  

Figura 11 – Símbolo gráfico de um tétrodo 
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Figura 12 – Estrutura básica 

 

Uma secção transversal esquemática de um tétrodo é mostrada na figura 13. Devido ao efeito de blindagem 

das duas grelhas, a tensão de ânodo tem pouco efeito sobre a emissão de electrões do cátodo. A grelha de 

controlo é mantida a um potencial negativo baixo, por exemplo, até -10 V, que é variado pelo sinal 

aplicado para controlar a corrente de ânodo. A grelha de blindagem é mantida a um potencial positivo 

constante mais alto, ou seja, +80 V, para acelerar os electrões em direcção ao ânodo. 

g 1 g 2k a
 

Figura 13 – Secção 

transversal de um tétrodo 
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Figura 14 – Distribuição do potencial dentro do tétrodo 

 

A distribuição de potencial dentro do Tétrodo é mostrada na figura 14. Se a tensão de ânodo for zero 

figura 14-a, os electrões provenientes do cátodo fluirão para a grelha de blindagem. Se a tensão de 

ânodo for aumentada mas for ainda mais baixa que a tensão da grelha de blindagem figura 14-b, a corrente 

de ânodo fluirá e a corrente de grelha de blindagem será reduzida. Se a tensão de ânodo for aumentada 

ainda mais de modo que exceda a tensão da grelha de blindagem figura 14-c, a corrente de ânodo 

aumentará ainda mais enquanto a corrente da grelha de blindagem será ainda mais reduzida. Esta 

operação idealizada do Tétrodo está representada pelas curvas de tensão/corrente da figura 15. 

Ia
Ia

Ig2

Ig2

Va  

Figura 15 – Curvas representantes da tensão e 

corrente de um tétrodo 

 

O funcionamento do tétrodo descrito é "ideal" porque despreza o efeito de emissão secundária. Em 

qualquer válvula, quando a tensão de ânodo está no seu valor de funcionamento normal, os electrões que 

alcançam o ânodo terão sido acelerados para adquirir energia suficiente para libertar os electrões 

secundários pelo impacto. A emissão secundária ocorre num tríodo, mas os electrões secundários são 
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repelidos pela grelha negativa e retornam ao ânodo. Num tétrodo, no entanto, a grelha de blindagem 

positiva atrai os electrões para aumentar a corrente da grelha de blindagem. A emissão secundária 

também causa uma queda na corrente de ânodo. Portanto, quando a tensão anódica for aumentada a partir 

de zero, inicialmente haverá um aumento na corrente de ânodo e uma queda na corrente da grelha de 

blindagem. Quando a tensão de ânodo for suficientemente positiva para acelerar os electrões, o bastante 

para causar emissão secundária, a corrente de ânodo começará a cair e a corrente da grelha de 

blindagem começará a aumentar novamente. Quando a tensão de ânodo for aumentada para se tornar 

comparável à tensão da grelha de blindagem, os electrões secundários emitidos serão atraídos de volta 

ao ânodo ao invés de se encaminharem para a grelha de blindagem. 

Há uma diferença de energia entre os electrões primários oriundos do cátodo e os electrões secundários 

produzidos pelo impacto com o ânodo. Se uma "barreira de potencial" for induzida pela grelha de blindagem 

e o ânodo, os electrões primários poderão passar em virtude da sua energia ser mais alta, enquanto os 

electrões secundários não poderão e, portanto, retornarão ao ânodo. Uma tal barreira de potencial pode ser 

produzida aumentando-se o espaçamento entre a grelha de blindagem e o ânodo e concentrando-se o fluxo 

de electrões originários do cátodo, de modo que é formada uma carga espacial. Este é o princípio de 

funcionamento do tétrodo de feixe. 

Placa formadora
do feixe

Ânodo

Grade de blindagem

Cátodo

Grade de controle

( b )

Feixes
de

Elétrons

( a )  

Figura 16 – Secção transversal de um tétrodo 

 

Uma secção transversal esquemática vertical do tétrodo de feixe é mostrada na da figura 16-a. Através da 

figura 16-b constata-se que a grelha de controlo faz sombra à grelha de blindagem, mas tal facto não 

impede o correcto funcionamento do dispositivo. Ainda na mesma figura, são destacados duas placas 

formadoras de feixe que têm como finalidade efectuar a convergência dos electrões. Em virtude da maior 

distância da grelha de blindagem para o ânodo, há um ponto onde o efeito dos potenciais positivos do 

ânodo e da grelha de blindagem é mais fraco. Aqui pode ocorrer uma concentração de electrões, e assim 

fica formada a carga especial requerida. 
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PÊNTODO 

As modificações na estrutura dos eléctrodos do tétrodo para formar o Pêntodo, tiveram como objectivo 

encorajar a formação de uma carga espacial entre a grelha de blindagem e o ânodo. Esta carga espacial 

evitou que os electrões secundários originários do ânodo alcançassem a grelha de blindagem. O mesmo 

efeito pode ser obtido inserindo-se uma grelha mantida ao potencial cátodo ou próximo do mesmo entre a 

grelha de blindagem e o ânodo. Como a função desta terceira grelha é suprimir a emissão de electrões 

secundários, ela é chamada grelha supressora. O símbolo de um pêntodo é mostrado na figura 17 (a); em 

virtude da grelha supressora funcionar normalmente ao potencial do cátodo, ela é às vezes ligada 

internamente a este, conforme mostrado na figura 17 (b). 

Grade de blindagem g 2
Grade de controle g 1

Grade Supressora g 3

Cátodo k

Ânodo a

( a ) ( b)  

Figura 17 – Símbolo gráfico de um pêntodo 

 

É uma estrutura de eléctrodos que consiste de um cátodo, grelha de controlo, grelha de blindagem, 

grelha supressora. A estrutura dos electrões é montada entre dois discos de mica, o superior e o inferior, 

adaptada directamente aos pinos da válvula. 

Este tipo de válvula usa um cátodo de aquecimento indirecto. O filamento é formado por um fio de volfrâmio 

revestido de óxido de alumínio (alumina), que o isola electricamente do cátodo. O próprio cátodo é um 

cilindro de níquel revestido no lado exterior com material emissor, uma mistura em partes iguais de óxido de 

bário e óxido de estrôncio. A função deste cátodo revestido de óxido é 1,0 eV e a eficiência do poder 

emissor expressa como a corrente de emissão electrónica com potência de filamento é tipicamente 

800mA/W. A temperatura de funcionamento do cátodo é aproximadamente 700º C. 



Fundamentos de Electrónica 

 - 32 - 

Suporte do “getter”

Disco de mica

Ânodo

 

Figura 18 – Construção de um pêntodo 

moderno 

Quando o pêntodo é usado como um amplificador de pequenos sinais, as variações na tensão da grelha de 

controlo causadas pelo sinal aplicado devem produzir maior variação possível na corrente de ânodo. O efeito 

da tensão negativa da grelha sobre os electrões que flúem entre os fios da grelha é muito marcante.  

Detalhes construtivos das válvulas:  

O cátodo e o filamento são localizados num suporte de mica inferior com forma cilíndrica. As grelhas de 

controlo e de blindagem, que são de secção transversal aproximadamente rectangular, são formadas por 

um filamento de fio fino em torno das duas barras de suporte afastadas da distância requerida. O fio é 

enrolado num pequeno passo e é preso em cada volta ao redor das barras de suporte. As grelhas são feitas 

em comprimentos longos e, depois do enrolamento, são cortadas com o comprimento requerido para a 

válvula. As extremidades das barras de suporte das grelhas completadas são inseridas em orifícios no disco 

de mica inferior para os localizar correctamente em relação ao cátodo. A grelha supressora é enrolada com 

um passo maior em torno de suas barras de suporte, e estas são localizadas em orifícios no disco de mica 

inferior. Finalmente, o ânodo, que é um cilindro de níquel, é colocado sobre as grelhas e posicionando por 

alças que se adaptam em fendas na mica. O conjunto dos eléctrodos é concluído adaptando-se o disco de 

mica superior. No mesmo, são criados fendas e orifícios de localização para fixação barras de suporte e alças 

de ânodo. Deste modo, a estrutura de fixação dos eléctrodos fica completa e forma uma estrutura rígida 

entre os dois discos de mica para manter as suas distâncias e posicionamentos de forma correcta. 

Na face inferior do bolbo da válvula são introduzidos vários terminais com a finalidade de fixarem a mesma 

no respectivo suporte além de permitirem a ligação dos diferentes eléctrodos. 
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FÍSICA DOS SEMICONDUTORES 
 

ESTRUTURA ATÓMICA 

Percebe-se facilmente que toda a matéria existente é formada por um número infinito de substâncias, 

aparentemente diferentes e que podem ser observadas pelos nossos sentidos, sob a forma de três estados 

distintos, nomeadamente o sólido, o líquido e o gasoso.  

Alguns Filósofos da Grécia Antiga, defendiam a tese de que na realidade, apenas existia um pequeno 

número de substâncias fundamentais e que todas as outras não passavam de combinações obtidas a 

partir destas. Esse grupo de filósofos afirmava que seriam apenas três as substâncias existentes, a água, o 

ar e o fogo. Com o desenvolvimento da Ciência e da Investigação Cientifica durante o período do 

renascimento, esta tese foi refutada. 

Durante esse período, a Química veio a provar que na realidade existe um número de substâncias limitado e 

que toda a infinidade de substâncias que conhecemos é fruto das combinações entre aquelas. Porém, não 

são apenas três, como supunham os antigos Filósofos, mas 106, estas substâncias estão catalogadas numa 

tabela, designada por Tabela Periódica e que pode ser consultada na figura 1. 

Os elementos 93 a 103, denominados transuranianos, foram sintetizados. 

Como já anteriormente foi referido, as 106 substâncias que constituem os elementos, combinando-se entre 

si de diversas formas, dão, por sua vez, origem a milhares de outras substâncias que se chamam 

compostos. Como exemplos de compostos temos por exemplo a água, o cloreto de sódio, o amoníaco, etc... 
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Figura 19 – Tabela Periódica dos Elementos 
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MOLÉCULAS 
Ao ser analisado um composto qualquer, por exemplo uma pedra sal, ao iniciar um processo de divisões 

consecutivas, verifica-se que a dada altura, a mesma deixa de apresentar as propriedades que a 

caracterizam, como a cor, o paladar, etc... A mais pequena partícula que ainda exibe as propriedades do 

cloreto de sódio (sal), designa-se por molécula. 

ÁTOMO 
Por sua vez, na base das moléculas, estão ainda partículas de dimensões inferiores que são designadas por 

átomos e que conservam as propriedades características de um dos 106 elementos da Tabela Periódica. 

Agora, analisando a composição de cada átomo, podemos constatar que estes são compostos por um 

núcleo central, núcleo atómico ou simplesmente núcleo e uma nuvem electrónica, onde iremos 

distinguir 3 tipos de partículas elementares designadas respectivamente de: 

• Electrões; 

• Protões; 

• Neutrões; 

 

Figura 20 – Modelo atómico e respectivas camadas electrónicas 

 

A carga do electrão é igual a do protão, porém de sinal contrário. Os electrões giram em torno do 

núcleo distribuindo-se em diversas órbitas, num total máximo de sete. A mais externa de todas recebe a 

designação de orbita de valência, ou camada de valência, sendo a mesma responsável pelas ligações 

atómicas entre átomos da mesma espécie ou de elementos diferentes, bem como pelas reacções químicas 

nas quais eles participam. 

Nos diferentes meios que contactamos diariamente, encontramos o mais variado tipo de átomos, 

diferenciados entre si pelos seus diferentes números de protões, electrões e neutrões, os quais, 
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consequentemente, lhes conferem as mais diversas propriedades químicas. 

 
O EQUILÍBRIO ELÉCTRICO DO ÁTOMO 
Em qualquer átomo o número de electrões é sempre igual ao número de protões, o que significa que a 

quantidade de cargas eléctricas negativas iguala as positivas o que se traduz numa neutralidade do átomo. 

Para alterar a neutralidade do átomo, há que introduzir ou retirar electrões ao átomo em causa. A partir da 

altura que o átomo passa a ter mais electrões ou protões, recebe o nome de ião negativo ou ião positivo 

respectivamente. 

 

O EQUILÍBRIO MECÂNICO DO ÁTOMO 
Na estrutura atómica, os protões encontram-se alojados no núcleo, enquanto os electrões se movem em 

órbitas circulares em torno do núcleo, verifica-se que resulta desta situação um equilíbrio de forças 

designadas de centrípeta e centrífuga que têm sentidos opostos e módulos iguais, o que mantém o equilíbrio 

do átomo. 

 
A UNIÃO DOS ÁTOMOS 
Os átomos unem-se entre si de duas formas diferentes: 

• A amorfa; 

• A cristalina; 

Na forma amorfa, os átomos juntam-se de forma irregular. As substâncias caracterizadas por este tipo de 

ligação apresentam-se como opacas, de superfície irregular, e sem brilho, como exemplos poderemos referir 

o carvão, o calcário, etc... 

As uniões do tipo cristalino, que são as que nos interessam, os átomos agrupam-se segundo formas 

geométricas regulares e bem determinadas, dando origem a outro tipo de substâncias.  

 
ELECTRÕES LIVRES 
Como já foi referido, os átomos no seu estado normal, são electricamente neutros, conduzindo a substâncias 

electricamente neutras, que não manifestam qualquer propriedade eléctrica externa. 



Fundamentos de Electrónica 

 - 37 - 

Nos átomos em que os electrões se encontram distribuídos por várias camadas externas, como sejam os 

átomos de ferro, cobre ou prata, os electrões das órbitas mais afastadas do núcleo, estão ligados 

fracamente ligados ao mesmo, pois a distância que os separa é grande. Esta razão leva a que os electrões 

facilmente se libertem das respectivas órbitas e passem a gravitar em torno de outros átomos vizinhos. Por 

sua vez o átomo que perdeu o electrão vai sentir necessidade de captar outro para o seu lugar uma vez que 

se tornou um ião positivo. Em suma conclui-se que os materiais compostos por átomos com um elevado 

número de órbitas estão constantemente a trocar electrões das mais afastadas do núcleo, sendo estes 

electrões designados de electrões livres. 

 

DILATAÇÃO DAS ÓRBITAS 
As distâncias a que os electrões giram em volta do núcleo, variam com a temperatura. Com o aumento da 

mesma, as órbitas aumentam de raio e os electrões passam a girar mais longe do núcleo. É por esse motivo 

que se dá a dilatação dos corpos com a temperatura. Este facto contribui significativamente para um 

aumento do número de electrões livres. Deste modo é possível explicar a forma de obtenção de electricidade 

estática por fricção de dois corpos que muitas vezes é usada para o estudo dos fenómenos básicos de 

electricidade. 

 

CONCLUSÃO 
Todos os materiais apresentam uma infinidade de características, mas uma especial em Electrotecnia e 

Electrónica é a maior ou menor facilidade que oferecem à passagem de corrente eléctrica vulgarmente 

designada por Resistência Eléctrica. Avaliando este parâmetro nos diferentes tipos de materiais, é 

possível dividi-los em três tipos principais, os Condutores, Isoladores, e os Semicondutores. 

 

CONDUTORES, ISOLADORES E SEMICONDUTORES 

O material que serve de base ao fabrico de dispositivos electrónicos semicondutores, não é um bom 

condutor, nem um bom isolante, mas sim o que vulgarmente designamos de semicondutor. 

 

CONDUTORES 
São materiais que não oferecem grande resistência a passagem da corrente eléctrica. Quanto menor for a 

oposição à passagem de corrente, melhor condutor é o material. O que caracteriza o material bom condutor 
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é o facto de os electrões de valência estarem fracamente ligados ao átomo, encontrando grande facilidade 

para se libertarem e se movimentarem livremente no interior dos materiais. Como exemplos de bons 

condutores, temos por exemplo o Ouro (Au), a Prata (Ag) e Cobre (Cu), Alumínio (Al), Bronze, Platina, 

Carvão, Constantan. O cobre apresenta apenas um electrão na camada de valência, tem uma enorme 

facilidade em cedê-lo para ganhar estabilidade. O electrão cedido pode facilmente tornar-se um electrão 

livre. 

 

ISOLADORES 
São materiais que oferecem uma elevada resistência à passagem da corrente eléctrica. Neste tipo de 

materiais, os electrões de valência estão rigidamente ligados aos seu átomos, sendo muito poucos os que se 

conseguem libertar para se transformarem em electrões livres. Como exemplos de materiais isoladores, 

podemos referir a Borracha, Mica, Baquelite, Amianto, Ebonite, Papel Parafinado, Porcelana, Fibra de Vidro, 

etc... 
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SEMICONDUTORES 
São materiais que apresentam uma resistividade eléctrica que fica localizada entre a dos Condutores e dos 

Isoladores. Como exemplos mais conhecidos, temos o Germânio e Silício. É a partir destes materiais que 

se conseguem os mais variados tipos de componentes electrónicos, sendo por esta razão sujeitos a um 

breve estudo nos parágrafos seguintes. 

 

Figura 21 – Configuração electrónica do silício 

Material Resistência Específica (Ω.cm) 

Cobre 10-6 

Ferro 10-4 

Silício entre 1 e 107 

Germânio entre 1 e 108 

Âmbar maior que 1016 

Tabela 2 – Resistência específica de alguns materiais 

De entre os Semicondutores mais utilizados, há que referir o Silício e o Germânio, pertencentes ao grupo 

IV da Tabela Periódica são muito utilizados na construção de dispositivos electrónicos. Actualmente o 

Silício é o mais utilizado, uma vez que as suas características são melhores em comparação com o Germânio 

e também por ser mais abundante na natureza. 
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Figura 22 – Silício, na sua forma natural e depois de purificado 

Juntamente com o Si e Ge existem outros materiais também catalogados na tabela periódica conforme a 

tabela 3. 

 

Grupos III IV V 

Boro – B Si – Silício P – Fósforo 

Ga – Gálio Ge – Germânio As – Arsénio Elementos 

In – Índio Sn – Estanho Sb – Antimónio 

Tabela 3 – Alguns elementos condutores 

 

Em comparação com os metais e isolantes, as propriedades eléctricas dos semicondutores são afectadas 

pela variação da temperatura, exposição a luz e acréscimos de impurezas. 

Por outras palavras, significa que os electrões de valência podem absorver energia externa suficiente para se 

tornarem electrões livres. Á temperatura ambiente há aproximadamente 10105,1 ×  portadores livres 

disponíveis para a condução de electricidade por centímetro cúbico de silício intrínseco, sendo que à mesma 

temperatura o germânio terá aproximadamente 1000 vezes mais portadores livres. Uma mudança na 

temperatura de um material semicondutor pode alterar consideravelmente o número de portadores 

disponíveis. Com o aumento da temperatura, os electrões de valência absorvem energia térmica suficiente 

para quebra das ligações covalentes, contribuindo para o aumento da condutividade do material. 
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NÍVEIS DE ENERGIA 
Na estrutura atómica isolada há níveis de energia discretos, associados a cada electrão bem como à sua 

respectiva órbita. Entre esses níveis discretos, não poderá haver nenhum electrão a circular. A figura 

seguinte mostra os diferentes níveis de energia, para um átomo isolado. 

 

Figura 23 – Níveis energéticos de um átomo 

Os electrões que ocupam a camada de valência, têm um nível energético mais elevado do que qualquer 

outro electrão do átomo, contudo esse nível pode tornar-se ainda mais elevado quando o electrão se torna 

livre. Quando os átomos de Silício ou Germânio formam o cristal, cada átomo da estrutura sob a influência 

dos seus vizinhos fazem com que seus electrões ocupem posições diferentes, dentro de uma mesma órbita, 

do átomo vizinho. O resultado final é uma expansão dos níveis discretos de energia possíveis. A figura 

abaixo ilustra essa situação. 

 

Figura 24 – Níveis de energia dos diferentes tipos de materiais 

 

ESTRUTURA ATÓMICA DO SILÍCIO E DO GERMÂNIO 
Os átomos de Germânio e Silício são caracterizados por possuírem na sua camada de valência, 4 

electrões. Quando os átomos de Germânio, ou Silício se agrupam entre si, formam uma estrutura 

cristalina, ou seja, são substâncias cujos átomos se posicionam no espaço, formando uma estrutura 

ordenada. Nessa estrutura, cada átomo une-se a quatro outros átomos vizinhos, por meio de ligações 
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covalentes, e cada um dos quatro electrões de valência de um átomo é compartilhado com um átomo 

vizinho, de modo que dois átomos adjacentes compartilham os dois electrões, como se pode ver na figura 

25. 

 

Figura 25 – Ligações covalentes de um semicondutor 

 

Se nas estruturas com germânio ou silício não fosse possível romper a ligações covalentes, elas seriam 

materiais isolantes. No entanto, com o aumento da temperatura algumas ligações covalentes recebem 

energia suficiente para se romperem, fazendo com que os electrões das ligações rompidas passem a 

movimentar-se livremente no interior do cristal, tornando-se electrões livres como se pode observar na 

figura 26. 

 

Figura 26 – Electrão que se liberta da estrutura cristalina e se torna livre 

Com a quebra das ligações covalentes, no local onde havia um electrão de valência, passa a existir uma 

região com carga positiva, uma vez que o átomo era neutro e um electrão o abandonou. Essa região 

positiva recebe o nome de lacuna. As lacunas não têm existência real, pois são apenas espaços vazios 

provocados por electrões que abandonam as ligações covalentes rompidas. Sempre que uma ligação 

covalente é rompida, surgem, simultaneamente um electrão e uma lacuna. Entretanto, pode ocorrer o 

inverso, um electrão preencher o lugar de uma lacuna, completando a ligação covalente. A este processo, 

chama-se recombinação. Como os electrões e as lacunas aparecem e desaparecem aos pares, pode-se 

afirmar que o número de lacunas é sempre igual ao de electrões livres. Quando os cristais de silício ou 

germânio são submetidos a uma diferença de potencial, os electrões livres movem-se no sentido do maior 

potencial eléctrico e as lacunas por consequência movem-se no sentido contrário ao movimento dos 

electrões. 
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SEMICONDUTORES EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS 
Os cristais de Silício e Germânio são encontrados na natureza, misturados com outros elementos. Dada a 

dificuldade de se controlarem as características destes cristais, é feito um processo de purificação do mesmo 

através do qual se obtém um material semicondutor Intrínseco, ou puro. Em seguida são injectados 

através de um processo controlado, propositadamente uma certa quantidade de átomos estranhos 

cuidadosamente escolhidos na ordem de 1 para cada 106 átomos do cristal, com a intenção de se alterar 

produção de electrões livres e lacunas. Através deste último processo, obtém-se um material 

semicondutor Extrínseco. A este processo de inserção de impurezas, dá-se o nome de dopagem. As 

impurezas utilizadas na dopagem de um cristal semicondutor podem ser de dois tipos: 

- Impurezas Dadoras ou Pentavalentes; 

- Impurezas Aceitadoras ou Trivalentes; 

 

IMPUREZAS TRIVALENTES E PENTAVALENTES 
 

IMPUREZAS DADORAS OU PENTAVALENTES 

Este tipo de elementos são caracterizados por possuírem na sua camada de valência 5 electrões. Como 

exemplo pode-se referir o Fósforo, o Arsénio e Antimónio. O átomo pentavalente entra no lugar de um 

átomo de silício dentro do cristal absorvendo as suas quatro ligações covalentes, e fica um electrão 

fracamente ligado ao núcleo do pentavalente. Deste modo, uma pequena quantidade de energia é suficiente 

para se tornar livre.  

 

 

Figura 27 – Estrutura do silício dopado com um elemento Pentavalente 

 

 
 



Fundamentos de Electrónica 

 - 44 - 

IMPUREZAS ACEITADORAS OU TRIVALENTES 

Este tipo de elementos caracteriza-se por possuir na sua camada de valência, 3 electrões. Como exemplos 

de elementos com esta configuração atómica, temos o Boro, o Alumínio e o Gálio. O átomo trivalente entra 

no lugar de um átomo de silício dentro do cristal absorvendo três das suas quatro ligações covalentes. Isto 

significa que existe uma lacuna na órbita de valência de cada átomo trivalente.  

 

Figura 28 – Estrutura atómica do silício dopado com um elemento Trivalente 

 

Um semicondutor pode ser dopado para ter um excesso de electrões livres ou excesso de lacunas. Por isso 

existem dois tipos de semicondutores: 

- Semicondutor Tipo N; 

- Semicondutor Tipo P; 

 

SEMICONDUTORES TIPO N E TIPO P 
 

SEMICONDUTORES TIPO N 

O cristal que foi dopado com impureza dadora é chamado semicondutor Tipo N, onde n está relacionado 

com negativo. Como os electrões livres excedem em número as lacunas num semicondutor tipo n, os 

electrões são chamados portadores maioritários e as lacunas, portadores minoritários. Neste tipo de 

material, o nível dopagem é da ordem de um átomo doador para 10 milhões de átomos de cristal de Si ou 

Ge, ou seja 1 por 7101× . O efeito deste processo de dopagem pode ser observado na figura que segue. 
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Figura 29 – Sobreposição de bandas energéticas 

num material do tipo N 

 

SEMICONDUTORES DO TIPO P 

O cristal que foi dopado com impureza aceitadora é chamado semicondutor Tipo P, onde p está 

relacionado com positivo. Como as lacunas excedem em número os electrões livres num semicondutor tipo 

p, as lacunas são chamadas portadores maioritários e os electrões livres, portadores minoritários. 
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DÍODO DE JUNÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 

 

A junção PN é um bloco básico sob o qual se fundamenta toda a operação dos dispositivos semicondutores. 

O componente electrónico a que a mesma dá origem, é designado de Díodo de Junção, que é um 

componente electrónico passivo, isto é que não tem a capacidade de amplificar nem comutar sinais. Outra 

característica fundamental desta junção é a não linearidade matemática, entre a tensão medida aos seus 

terminais e a intensidade da corrente que a percorre. Como consequência do referido, o díodo vai 

apresentar um valor de resistência dinâmica. 

 

FORMAÇÃO DA JUNÇÃO PN 

Quando sobre um mesmo cristal semicondutor se introduzem impurezas dadoras num lado e aceitadoras 

no outro forma-se uma junção PN. O ião dador é representado por um P, porque após ter cedido um 

electrão, torna-se um ião positivo. O ião aceitador representa-se por N porque, após aceitar um electrão, 

torna-se um ião negativo. 

Inicialmente apenas existem portadores maioritários (da dopagem), ou seja, lacunas do lado esquerdo e 

electrões do lado direito. 

Devido à desigualdade de densidade dos portadores de cada um dos lados, as lacunas deslocam-se para a 

direita e os electrões para a esquerda, produzindo uma corrente de difusão dos portadores maioritários. 

Como resultado desta difusão surge um campo eléctrico na junção. 

O equilíbrio é reestabelecido quando o campo se torna suficientemente elevado para impedir o processo 

de difusão. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 30 – Representação de um Díodo de Junção 

 

Aparece uma região para cada um dos lados da junção onde, por se terem efectuado recombinações 

electrão-lacuna, onde não existem portadores livres que normalmente é designada de zona de 

deplecção ou barreira potencial. Pode-se imaginar um gerador na junçao PN que apenas traduz os 

seus efeitos internos, mas cuja diferença de potencial não é possível medir figura 30(b). Esta diferença 

tende a produzir uma corrente de condução dos portadores maioritários, em direcção oposta a corrente de 

difusão. Em condições de equilíbrio, a corrente de difusão é exactamente compensada pela corrente de 

condução, sendo nula a corrente através da junção. 

Por outras palavras, quando nenhuma tensão é aplicada exteriormente, a diferença de potencial cria uma 

barreira que impede a difusão das cargas maioritárias através da junção. Os electrões do lado N que 

tendem a difundir-se são repelidos pela carga espacial negativa do lado P, sendo as lacunas repelidas pela 

carga espacial positiva do lado N. 

CONSTITUIÇÃO DA JUNÇÃO PN 

O díodo semicondutor é constituído por uma junção entre dois tipos de semicondutores, um do tipo P e 

outro do tipo N. O semicondutor do tipo N tem, devido à adição de uma impureza conveniente, excesso de 

electrões, enquanto o do tipo P tem excesso de lacunas. Esta junção tem a propriedade de só conduzir num 

dos sentidos, que é aquele em que à camada P está positiva em relação à camada N. 

A representação em bloco de um díodo tem o aspecto mostrado na figura 30 (a) e o símbolo utilizado nos 

diagramas de circuitos é o apresentado na figura 31.  
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SÍMBOLO GRÁFICO 

O símbolo gráfico usado para representar o díodo de junção, é o que se apresenta na figura 31. Já foi dito 

anteriormente que o fluxo da corrente eléctrica no díodo é feita do ânodo (A) para o cátodo (K), ou seja, da 

região P para a região N. 

 

Figura 31 – Símbolo gráfico do díodo 

CAMPO ELÉCTRICO DA JUNÇÃO PN 

 

POLARIZAÇÃO DIRECTA E INVERSA DA JUNÇÃO PN 
Para melhor se poder compreender o funcionamento do díodo, é necessário analisar as suas formas de 

polarização (directa e inversa).   

 
POLARIZAÇÃO DIRECTA 

Para que um díodo esteja directamente polarizado, é necessário que o valor da tensão de alimentação seja 

superior ao valor do potencial de barreira, nesta situação o díodo encontra-se à condução.  

A excitação externa provocada pela corrente I em sentido directo faz com que sejam fornecidos electrões ao 

lado N que vão neutralizar a carga existente na zona de deplecção fazendo com que esta seja reduzida. Se a 

zona de deplecção é reduzida então a barreira de potencial também diminui fazendo aumentar a corrente de 

difusão ID. A barreira de potencial é agora mais baixa que o valor V0. Aparece então aos terminais do díodo 

uma diferença de potencial em sentido directo. Uma outra forma de entender a redução da barreira de 

potencial é considerar a aplicação de uma tensão V em sentido directo. A polaridade é de tal forma que as 

cargas positivas do lado P e as cargas negativas do lado N são repelidas (cargas do mesmo sinal repelem-

se) obrigando que a região de deplecção seja reduzida 

 

 

Figura 32 – Polarização Directa 
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POLARIZAÇÃO INVERSA 

Considere-se uma junção PN excitada por uma corrente I em sentido inverso. No circuito externo, esta 

corrente é transportada por electrões que se movimentam do material N para o material P, assim os 

electrões abandonam o lado N e as lacunas o lado P. Este movimento origina um aumento da largura da 

camada de deplecção e, consequentemente, um aumento da carga armazenada. Deste modo, a tensão 

própria da junção aumenta provocando uma diminuição da corrente de difusão ID. Aos terminais do díodo 

vai aparecer a tensão |VR|, e a corrente no díodo será muito baixa (da ordem de nA para os díodos de Si), 

do ponto de vista prático será zero. Esta corrente inversa também chamada de corrente de fuga só 

depende  de aspectos  construtivos (dopagem) e da temperatura (duplica de valor para cada 10 graus de 

aumento na temperatura). O díodo deve ter a capacidade para suportar a tensão inversa aos seus terminais, 

caso contrário pode ocorrer um fenómeno chamado de avalanche que pode provocar a destruição do díodo.  

 

Figura 33 – Díodo Inversamente Polarizado 

 

CONCLUSÃO 

Quando se polariza um díodo é necessária uma tensão mínima de polarização para que ele comece a 

conduzir, que no caso do silício é de 0,7V e que corresponde à energia que é necessário fornecer aos 

electrões para que eles passem da banda de valência para a banda de condução. 

Quando inversamente polarizados, os díodos ficam OFF, e na prática pode-se afirmar que funcionam como 

um circuito aberto. Se a tensão inversa atingir um determinado valor, (50V para os díodos da família 

1N4001) tensão de disrupção, provoca-se um fenómeno chamado de avalanche, que causa a destruição do 

díodo.  
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CURVA CARACTERÍSTICA E APROXIMAÇÕES MATEMÁTICAS 

 

 CURVA CARACTERÍSTCA 

 

Figura 34 – Curva característica do díodo 

A curva representada na figura 34 foi obtida a partir da expressão matemática descrita abaixo.  

q
KTV  que em  )1e(II T

V
V

SD
T =−=  

K – Constante de Boltzmann 

T – Temperatura absoluta 

q – Carga do electrão 

IS – Corrente de saturação 

 

Uma das aplicações mais comuns dos díodos é a rectificação, isto é, a obtenção de uma tensão contínua a 

partir de uma tensão alternada. Se intercalarmos um díodo à saída de uma fonte de alimentação sinusoidal, 

ele só conduz na metade do ciclo em que está polarizado directamente, bloqueando quase completamente a 

outra metade (rectificação de meia-onda).  
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A RESISTÊNCIA DINÂMICA DO DIODO 

 

CÁLCULO DA RESISTÊNCIA DINÂMICA 
Acima da tensão de joelho a corrente do díodo aumenta rapidamente. Isto significa que pequenos aumentos 

da tensão do díodo causam grandes subidas na corrente do díodo. Depois de ter ultrapassado o potencial de 

barreira, o que se opõe à corrente é a resistência óhmica das regiões P e N. À soma dessas resistências dá-

se o nome de resistência de volume do díodo e calcula-se da seguinte forma: RV=RP + RN. Esta resistência 

depende apenas das dimensões das regiões P e N e da respectiva dopagem. Frequentemente a resistência 

de volume é inferior a 1Ω. 

 RECTA DE CARGA 
Sendo a curva característica do díodo não linear, torna-se complexo determinar o valor de corrente e tensão 

a que o mesmo está sujeito, quando inserido num circuito. Uma forma simples e exacta de obter esses 

parâmetros é recorrendo à Recta de Carga.  

 

TRAÇADO DA RECTA DE CARGA 

Para que se possa traçar a recta de carga de um díodo é necessário determinar alguns valores de tensão e 

corrente. Para tal vai analisar-se o circuito da figura 35. 

 

V1
15 V

R1
1K

D1

 

Figura 35 – Circuito para análise 

O primeiro passo a efectuar é calcular a intensidade de corrente que circula no circuito, considerando D1 

como um díodo ideal, quando a queda de tensão aos seus terminais é nula. Assim, aplicando a lei das 

malhas obtém-se a seguinte equação: 

V=R1 x I 

I=15mA 
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De seguida é necessário determinar um ponto extremo de funcionamento, isto é, quando a queda de tensão 

aos seus terminais é nula. Este ponto vai verificar-se quando o díodo estiver ao corte. A tensão aplicada ao 

díodo é a tensão proveniente da fonte V1, ou seja, 15V.  

Obtiveram-se assim os pontos necessários para traçar a recta, o próximo passo consiste em sobrepor a 

curva característica com a recta traçada. A figura 36 ilustra o que foi referido. 

 

Figura 36 – Ponto de funcionamento ou ponto Q 

 

Unindo estes dois pontos, como mostra a figura 36 obtemos a chamada recta de carga. Observando o 

resultado, concluímos que há um ponto onde a referida recta intersecta a curva característica do díodo. A 

esse ponto, chamamos Ponto de Funcionamento ou Ponto Quiescente (Ponto Q). Projectando a sua 

posição sob os respectivos eixos de tensão e de corrente, obtemos os valores a que o díodo está sujeito 

naquele instante e que caracterizam as grandezas eléctricas aplicadas ao componente no circuito estudado. 

 

PARÂMETROS DO DÍODO 
 

Os principais parâmetros podem ser obtidos analisando a folha de características do componente. Na figura 

está ilustrada uma página de uma folha de características de um componente. 
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APLICAÇÕES DOS DÍODOS DE JUNÇÃO 
 Rectificação de sinais 

 Sensores de temperatura 

 Detectores de sinal 

 Aplicações em Electrónica de potência como díodo “freewheeling” 

 Dispositivos de tensão de referência em alguns circuitos 

 
TESTE DE DÍODOS USANDO UM MULTÍMETRO 
Um multímetro é um equipamento de teste e medida extremamente versátil. Como o próprio nome indica, 

estes instrumentos permitem medir um grande número de grandezas eléctricas, apresentando para tal um 

considerável número de escalas que poderão ser de comutação automática ou manual. Alguns destes 

aparelhos, incorporam ainda testes específicos para alguns componentes como seja o caso de díodos, 

transístores, condensadores e bobinas. Como opções mais avançadas poderão ainda dar indicação de 

valores médios, eficazes, máximos, relativos, medir dB’s, funcionar como geradores de sinais e de tons. 

  

(a) Multímetro digital (b) Multímetro analógico 

Figura 37 - Multímetros 

 

Entre as várias grandezas possíveis de medir e testes possíveis de efectuar com multímetros, destacam-se:  

 Intensidades de corrente quer alternadas, quer contínuas; 

 Tensões quer alternadas, quer contínuas; 

 Resistências; 

 Temperaturas; 

 Frequências; 
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 Capacidades; 

 Indutâncias; 

 Teste audível de continuidade; 

 Teste de díodos; 

 Teste de junções; 

 Teste de tensões lógicas; 

 

MULTÍMETRO ANALÓGICO 

Para se testar um díodo fazendo uso deste tipo de multímetro, deve-se seleccionar uma escala que permita 

a medida de resistências. 

É importante lembrar que ao seleccionar uma escala de resistências, na maioria dos multímetros deste tipo, 

as pontas ficam invertidas, particularmente nas escalas que permitem medidas mais elevadas. 

Para testar o díodo, primeiro é necessário saber concretamente o que se passa com as pontas do nosso 

multímetro, ou seja qual é a sua correcta polaridade. Após esta verificação, polariza-se o componente 

directamente e observa-se a leitura no visor do aparelho. Com um díodo em bom estado e mediante este 

tipo de polarização, deve aparecer a indicação de um valor de resistência finita, que dependerá do díodo, da 

escala e do próprio aparelho. Se o díodo estiver em aberto a indicação de resistência será infinita e se 

estiver em curto-circuito a mesma será nula. 

Polarizando o díodo inversamente, caso ele esteja em bom estado, não deverá conduzir, sendo indicada pelo 

aparelho uma resistência infinita. Caso o díodo esteja em aberto a indicação deverá continuar a ser a mesma 

e se o díodo estiver em curto-circuito a indicação de resistência deverá ser nula. 

 

MULTÍMETRO DIGITAL 

O teste de díodos com um multímetro digital, é mais simples que o anteriormente descrito. Com este tipo de 

multímetro não há a inversão das polaridades das pontas. Este tipo de multímetro quando seleccionado para 

efectuar este tipo de teste passa a disponibilizar aos seus terminais uma tensão de aproximadamente 3 V e 

é capaz de fornecer uma corrente com cerca de 1 mA. De seguida polariza-se o dispositivo directamente e 

inversamente. Quando polarizado directamente, e o díodo em bom estado, o aparelho dá a indicação da 

tensão de limiar que caracteriza o material semicondutor do componente. Ainda neste tipo de polarização, 

se o díodo estiver em curto-circuito, obtém-se uma indicação de 0 V pois não existe queda de tensão na 
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junção. Se o díodo estiver em aberto, o multímetro indicará o valor da tensão debitada pelo aparelho aos 

seus terminais. 

Quando polarizado inversamente e caso o componente esteja em bom estado, a indicação será de não 

condução ou seja o aparelho indicará no seu visor a tensão que está a debitar para as pontas. Caso o 

componente esteja em aberto a indicação será a mesma que a anterior e para finalizar se ele estiver em 

curto-circuito, a indicação será de 0 V. 
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DÍODOS ESPECIAIS 
 

INTRODUÇÃO 

Os díodos mais vulgares são os rectificadores, contudo existem outros com características especiais que lhe 

permitem funcionar como díodos como reguladores, limitadores. De entre estes é possível referir o Zener, o 

Schottky, o Varactor e o Varistor. 

O DÍODO ZENER 

O díodo regulador de estado sólido, vulgarmente designado por díodo Zener, por ser este o nome do 

investigador que primeiramente estudou o fenómeno que predomina no seu interior, começou a ser 

conhecido desde 1950. É um semicondutor muito semelhante ao díodo rectificador. A diferença está no seu 

comportamento quando inversamente polarizado. É muito utilizado na regulação de tensões em alguns 

pontos dos mais variados circuitos. O seu símbolo gráfico é o representado na figura seguinte. 

 

 

 

(a) – Díodos Zener (b) – Símbolo gráfico 

Figura 38 – Díodo Zener e Símbolo gráfico 

 

Um díodo Zener é uma Junção PN especialmente projectada e concebida para operar na região de ruptura, 

onde grandes variações de corrente produzem pequenas variações de tensões, apresentando assim, aos 

seus terminais, uma tensão bastante estável.  

Para operar num circuito, um díodo Zener é polarizado inversamente, pois quando polarizado directamente 

comporta-se como um díodo normal. Como mostra a curva característica do dispositivo em questão, quando 
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a tensão de polarização inversa excede a tensão de Zener, o díodo entra em condução, apresentando aos 

seus terminais uma tensão relativamente constante que corresponde à tensão de Zener. O díodo Zener é 

construído com uma área de dissipação de potência suficiente para suportar o efeito avalanche. 

 

Figura 39 – Característica do Díodo Zener 

 

Podemos observar que para correntes superiores à corrente de joelho (IZK), fornecida pelo fabricante, a 

característica i-v, é praticamente uma recta. Isto acontece porque a junção fica fortemente dopada, 

tornando a zona de depleção muito estreita. Assim, o valor do campo eléctrico aumenta significativamente 

pelo que vai extrair electrões das órbitas de valência, criando-se assim, electrões livres. A esta criação de 

electrões livres dá-se o nome de efeito de Zener. Os valores de tensão de Zener (Vz), também fornecida 

pelo fabricante, são específicos para uma corrente de teste particular (IZT). Para além destas duas 

grandezas, o fabricante também específica a resistência dinâmica (rz) e a potência máxima que o díodo 

pode dissipar, que também pode ser calculada pela forma: 

Pzm = Vz*Izm 

Como a sua principal característica é ter aos seus terminais uma tensão estável, pode ser utilizado como 

regulador de tensão aos terminais de uma carga, quando colocado em paralelo com a mesma, como 

podemos verificar na figura 40. Para que o zener funcione como regulador, a tensão da fonte (Vs) tem que 

ser superior à tensão de zener (Vz), sendo esta a tensão para a qual o díodo foi dimensionado. 
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Figura 40 – Ligação de um díodo zener como regulador de tensão 

 

Devido às adversas condições que um díodo Zener pode ser sujeito, é conveniente introduzir uma resistência 

Rs em série com a carga. Esta resistência actua como limitadora de corrente o que confere protecção ao 

díodo. A intensidade de corrente que percorre o díodo é dada pela expressão: 

( )⎡ ⎤−
= −⎢ ⎥
⎣ ⎦

S Z
Z L

V V
I I

R
 

Onde, SV   é o valor máximo da tensão da fonte de alimentação, ZV  é a tensão nominal do díodo Zener e 

LI  é a corrente que circula na carga. 

Polarizado inversamente, enquanto a tensão aos seus terminais é inferior à tensão de zener, o díodo apenas 

é atravessado uma pequena corrente de fuga designada por IR da ordem dos μA. A medida da variação 

Δ
Δ
Vz
Iz

 é designada de Resistência dinâmica do Zener e é expressa em Ω, tipicamente entre alguns Ohm até 

dezenas de Ohm. Quanto menor for este valor para a tensão de Zener nominal, mais constante será a 

tensão do Zener face à variação da corrente.  

DÍODO SCHOTTKY 

Para baixas frequências, o díodo normal pode desligar-se facilmente quando a polaridade varia de directa 

para inversa. Com o aumento da frequência, e nas mudanças de polaridade, o díodo terá mais dificuldades 

em desligar, não evitando assim uma corrente inversa considerável. Este facto produz deformações nas 

formas de onda dos sinas. O díodo Schottky, vem solucionar este problema, pois consegue rectificar com 

frequências superiores a 300MHz. Teve seu efeito explicado por SCHOTTKY em 1939, porém foi descoberto 

por BRAUN em 1874. A junção é constituída num dos lados (ânodo) por um metal, geralmente ouro, prata, 

platina ou alumínio e no outro (cátodo) por material semicondutor tipo N, tipicamente silício fortemente 
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dopado. Devido ao facto de um dos lados da junção ser constituído por metal, o díodo Schottky não tem 

camada de depleção e desta maneira não há cargas armazenadas na junção. 

 

 

(a) – Símbolo 

gráfico 

(b) – Imagem Díodo 

Schottky 

Figura 41 – Díodo Schottky 

 

O princípio de funcionamento deste díodo baseia-se no facto de os níveis de energia entre o semicondutor e 

o metal serem diferentes, isto porque os electrões livres do material semicondutor estão em órbitas menores 

do que os electrões livres do metal. Esta diferença provoca uma diferença de potencial, conhecida por 

barreira de Schottky, que vale 25mV. 

Quando o díodo está directamente polarizado, a diferença de tamanho entre órbitas provoca o aparecimento 

de uma corrente no sentido do semicondutor para o metal. O facto de o metal não ter lacunas, faz com que 

não haja armazenamento de cargas no metal. 

Polarizado inversamente, a barreira de potencial aumenta, impedindo assim o deslocamento de electrões. 

É bastante aplicado em computadores digitais, pois a velocidade dos computadores depende da rapidez com 

que os semicondutores ligam e desligam na passagem de uma alternância para a outra. 

 

VARACTOR 

O Varactor, também conhecido por capacidade de tensão variável, varicap, epicap ou díodo de sintonia é 

muito utilizado em receptores de televisão, receptores de FM e em outros equipamentos de 

telecomunicações. 

Quando inversamente polarizado, todos os díodos podem ser comparados a um condensador, pois com o 

aumento da zona de deplecção, as regiões P e N comportam-se como armaduras e a zona de deplecção 

como dieléctrico. O varactor é um díodo preparado para trabalhar polarizado inversamente, apresentando 

variações de capacidade consoante a tensão inversa aplicada. Quanto maior for a tensão inversa, maior será 

a largura da zona de deplecção e consequentemente menor será a capacidade. Por outras palavras podemos 

afirmar que um varactor é um dispositivo com propriedades de capacidade variável. Na figura seguinte está 

representado o seu símbolo gráfico. 

 
Figura 42 – Símbolo gráfico do Varactor 
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Geralmente, o varactor é ligado em paralelo com uma bobine para formar um circuito ressonante paralelo. 

Assim, o circuito tem uma frequência de ressonância à qual corresponde uma impedância máxima. Se se 

variar a tensão inversa, varia-se essa frequência de ressonância, sendo este o princípio da sintonia 

electrónica de um canal de televisão ou de rádio. 

A gama de sintonia do varactor depende do nível de dopagem da junção. 

 

VARISTOR 

Picos de tensão e quebras de tensão na rede eléctrica são fenómenos que ocorrem muitas vezes, podendo 

ser provocados por descargas atmosféricas, falhas na rede ou por fenómenos transitórios. A filtragem da 

linha de alimentação pode ser feita com um varistor. 

O Varistor, cujo símbolo gráfico está representado na figura 43, é um semicondutor que suprime os 

transitórios, comportando-se como dois díodos zener em montagem reflectida. A sua tensão de disrupção 

pode atingir os 1000V. 

 

Figura 43 – Símbolo gráfico do Varistor 
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 

A grande maioria dos equipamentos electrónicos é alimentada com uma tensão contínua, normalmente de 

3V a 30V. Mas a tensão disponível nas tomadas nas nossas casas é de 230V. Para transformar a tensão 

alternada disponível na tomada em tensão contínua, é necessário utilizar um circuito, normalmente 

conhecido como fonte de alimentação. Uma fonte de alimentação é composta por alguns blocos, tal como 

mostrado na figura seguinte. 

 

Figura 44 – Diagrama de blocos de uma fonte de alimentação 

 Em que: 

 1 – Transformador – reduz o nível de tensão disponível nas tomadas, para valores adequados aos 

diferentes equipamentos. 

 2 – Rectificador – transforma a tensão alternada (ca) em tensão contínua (cc) pulsatória. 

 3 – Filtro – transforma a tensão contínua pulsatória vinda do rectificador, em tensão contínua com 

ondulação (ripple). 

 4 – Estabilizador – tem a função de transformar a tensão contínua com ondulação em tensão 

contínua linear, que é utilizada pelos equipamentos electrónicos. 

 

TRANSFORMADOR 

Na maior parte das fontes de alimentação, o transformador baixa o nível da tensão de entrada 

para valores eficazes na faixa dos 5 a 24V. 
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CIRCUITOS RECTIFICADORES 

Este bloco é o responsável pela transformação de uma tensão alternada em tensão contínua. O principal 

componente electrónico utilizado nestes circuitos são os díodos, que desempenham um papel fundamental 

nas fontes de alimentação. É possível ter vários tipos de circuitos rectificadores, meia-onda e onda-completa. 

 

RECTIFICAÇÃO DE MEIA ONDA 

Este tipo de rectificação raramente é usado e quando tal acontece, apenas se verifica em circuitos onde o 

consumo de potência seja mínimo. A sua rentabilidade é inferior a 50%, considerando as perdas no 

transformador e nos díodos. A figura apresentada a seguir exibe o sinal de entrada, a configuração típica 

deste tipo de circuito e finalmente o sinal de saída. 

 

D 1

T1
1 3

2 4

K 1

1
2 RL

  

Sinal de Entrada Circuito Rectificador Sinal de Saída 

Figura 45 – Rectificação de meia onda 

Onde: 

K1 – Ficha de ligação à rede eléctrica; 

T1 – Transformador abaixador; 

D1 – Díodo rectificador; 

RL – Carga a alimentar; 

 

Na entrada do circuito, K1, temos o sinal proveniente da rede eléctrica, que é alternado e sinusoidal. Ao ser 

aplicado ao transformador T1, a sua forma continua inalterada, sendo apenas reduzida a amplitude do 

mesmo. O díodo D1, funciona como um interruptor automático que abre e fecha mediante a polaridade da 

tensão que lhe é aplicada. Deste modo, é o grande responsável pela transformação que se pretende incutir 



Fundamentos de Electrónica 

 - 67 - 

ao sinal. Como se pode observar pela análise da figura anterior e pela explicação do funcionamento do 

circuito, o sinal de saída nada tem a ver com o sinal de tensão aplicado à carga, já que esse sinal é 

semelhante ao disponibilizado por uma bateria. No entanto, neste ponto do circuito o sinal de saída é 

contínuo (sempre com o mesmo sinal, positivo e negativo) embora variável, tal como ilustrado na figura 46.  

 

Entrada Rectificação Saída 

Figura 46 – Rectificação de meia onda 

 

RECTIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA COM PONTO MÉDIO 

Para se efectuar uma rectificação de onda completa pode utilizar-se um transformador com ponto médio 

acessível tal como ilustrado na figura 47. Este rectificador é equivalente a dois rectificadores de meia-onda, 

cada um com uma tensão de entrada igual a metade da tensão secundária. O díodo D1 conduz nas 

alternâncias positivas e o díodo D2 nas alternâncias negativas. Como se pode concluir pela análise do circuito 

a tensão na carga é positiva e mantém sempre a mesma polaridade, e a corrente mantém sempre o mesmo 

sentido em ambas as alternâncias.  

 
Figura 47 – Rectificador de onda completa com 

transformador de ponto médio 

 

Características da tensão de saída: 

maxP PV V Vγ= −  

Nota: Vγ – queda de tensão no díodo 
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V(V)

t (s)

Vpmax

 

 

Sinal de Entrada do Rectificador Sinal de Saída do Rectificador 
Figura 48 – Rectificação de Onda-Completa 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO RECTIFICADOR 
 

VALOR MÉDIO 

Como o sinal de onda completa tem duas vezes mais alternâncias positivas que o sinal de meia-onda, o 

valor médio é duplo, sendo dado por: 
π

p
d

U
U

2
=  

Nesta expressão vê-se que o valor médio é igual a 63,6% do valor de pico. Por exemplo, se a tensão de pico 

do sinal de onda completa for 100V, o respectivo valor médio determina uma tensão contínua igual a 63,6V. 

 
FREQUÊNCIA DE SAÍDA 

Num rectificador de meia-onda a frequência de saída é igual à frequência de entrada. Mas num rectificador 

de onda completa a frequência de saída é o dobro da frequência de entrada. Por exemplo, a tensão de 

alimentação da rede tem a 

frequência de 50Hz. Então o 

período da entrada é: 

 

 

Em consequência da rectificação de ponto médio, o período do sinal de onda completa é metade do período 

da onda de entrada: 

msmsTout 10
2

20
==  

ms
f

Tin 20
50
11
===
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Ao calcular a frequência de saída obtém-se: 

Hz
T

f
out

out 100
1010
11

3 =×
== −  

A frequência do sinal de onda completa é o dobro da frequência de entrada. O rectificador inverte as 

alternâncias positivas, de forma que resulta no dobro das alternâncias positivas.  

inout ff 2=  

 

RECTIFICAÇÃO DE ONDA COMPLETA COM PONTE DE DÍODOS 

 
Figura 49 – Rectificação de onda completa com ponte de díodos 

 

Este rectificador é semelhante a um rectificador de ponto médio, porque faz uma rectificação de onda-

completa. Neste caso, conduzem dois díodos simultaneamente, D1 e D2 nas alternâncias positivas e D3 e D4 

nas alternâncias negativas, tal como se ilustra na figura 50. 

 

 

a) Percurso da corrente nas alternâncias positivas 
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b) Percurso da corrente nas alternâncias negativas 

Figura 50 – Rectificador de onda-completa com ponte de díodos 

 

Quando surge um semi-ciclo positivo, os díodos D1 e D2 ficam ON e os díodos D3 e D4 ficam OFF, a corrente 

percorre o sentido indicado na figura 50 (a). No semi-ciclo negativo os díodos D3 e D4 ficam ON e os díodos 

D1 e D2 ficam OFF, o que faz com que na carga RL, circule uma corrente com o sentido indicado na figura 50 

(b). Pela análise de ambas as figuras (50 (a e b)), verifica-se que na carga a corrente tem sempre o mesmo 

sentido. Esta corrente é unidireccional (contínua) e pulsatória, com a forma indicada na figura 51.  

 

 

 

a) Sinal de Entrada do Rectificador b) Sinal de Saída do Rectificador 
 

Figura 51 – Rectificação de Onda-Completa com ponte de díodos 

 

Já foi dito anteriormente que uma tensão contínua é unidireccional e constante. Pela observação do gráfico 

anterior podemos verificar que já estamos perante uma tensão unidireccional, mas ainda não é constante 

pois o seu valor é pulsatório. Para contornar esta questão vão ser inseridos filtros, no circuito anterior, o que 

vai ser analisado posteriormente. Este tipo de rectificador provoca o dobro da queda de tensão no circuito, 

em relação ao anterior, devido à existência de dois díodos em condução por semi-ciclo. 

Características da tensão de saída: 

max
2P PV V Vγ= − ×  
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FILTROS 

 

FILTROS RC 
O tipo mais comum de filtro é o de condensador de entrada, eficaz na maioria dos casos. Contudo, se este 

tipo de filtro não satisfizer os requisitos do circuito pode haver a necessidade de recorrer a componentes 

adicionais. A tensão que se obtém na carga de um rectificador de onda-completa tem uma forma já 

anteriormente estudada e que se exibe na figura seguinte. 

 

 

Figura 52 – Onda rectificada 

 

Durante um ciclo completo, a tensão cresce desde zero a um valor de pico máximo, caindo de novo até 

zero. Este padrão de tensão está longe de ser o indicado para a maioria dos equipamentos electrónicos, pois 

estes necessitam de uma tensão contínua similar à fornecida por uma bateria. Para se obter uma tensão 

próxima deste padrão, é necessário o uso de um filtro, que neste caso consiste na adição de um 

condensador em paralelo com a carga como se mostra na figura. 

 

C RL

 

Figura 53 – Filtro 

 

A interpretação do que se passa é bastante simples. Inicialmente o condensador carrega à tensão máxima 

do circuito. Quando a forma de onda sinusoidal evolui no tempo, e depois de atingir o seu máximo, começa 

a decair, o condensador passa a fornecer a carga que anteriormente havia armazenado, o que vai contribuir 

para uma diminuição da tensão de ripple, fazendo com que a forma de onda se aproxime da tensão 

contínua. 

O valor da tensão de ripple é dado por: 

fC
IUripple =  
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Onde: 

 Uripple – tensão de ripple (pico-a-pico) 

 I – Corrente de carga 

 f – Frequência da tensão rectificada 

 C – Capacidade do condensador 

 

Quanto maior for a capacidade do condensador, maior será a sua capacidade para fornecer energia e 

consequentemente mais próxima da tensão contínua ficará a forma de onda obtida. 

Há que salientar também que o aumento da capacidade do condensador, produz um pico de corrente muito 

elevado, que pode danificar a ponte rectificadora, caso esta não esteja convenientemente dimensionada. O 

valor de tensão na carga, a seguir ao condensador é dado por: 

DL VVV −= max  

A forma de onda obtida é a ilustrada na figura seguinte: 

 

Figura 54 – Onda de saída com ondulação (Ripple) 

  

ESTABILIZADOR 

 

Figura 55 – Fonte de Alimentação com circuito estabilizador 
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O circuito estabilizador pode aproveitar esta entrada dc para produzir uma tensão dc que não só possui 

menos “ripple” ou variação ac, como ainda mantém constante o nível de saída, mesmo para variações na 

entrada ou na carga a que está ligada. Esta estabilização é geralmente obtida, utilizando-se um díodo zener. 

Para poder funcionar correctamente no circuito e estabilizar ou regular o valor da tensão, o circuito com 

díodo zener deve obedecer a algumas condições. São elas: 

  - O díodo zener, estar inversamente polarizado; 

 - A tensão da fonte deve ser superior à tensão de zener; 

 - Ter uma resistência em série para limitar a corrente;  

 

Com este circuito a tensão aplicada à carga será sempre igual à tensão de zener, independentemente de 

tensões na carga ou na própria tensão de alimentação, tal como a tensão de ripple, presente nos 

rectificadores com filtragem por condensador. A corrente na resistência RS será: 

S

Z
S R

UUI −
=  

De notar que esta corrente é constante, uma vez que a tensão aplicada à resistência também é constante, 

independentemente do valor de RL. 

Idealmente a tensão na carga iguala a tensão de zener, LZ UU = , logo a corrente na carga, pela lei de 

Ohm, 
L

L
L R

UI = . 

CIRCUITOS ELEVADORES DE TENSÃO 

São circuitos com dois ou mais díodos rectificadores que produzem uma tensão média igual a um múltiplo 

do valor da tensão de entrada, isto é, a tensão recolhida à saída deste circuito será 2Vp, 3Vp, 4Vp,..., 

dependendo do projecto inicial do circuito. 

Este tipo de circuitos são usados em dispositivos de alta e baixa corrente como tubos de raios catódicos 

usados nos receptores de TV, monitores de computador e osciloscópios. 

Nota: 

A potência à saída de um circuito deste género nunca poderá ser superior à potência aplicada à entrada do 

mesmo, pois temos que considerar as perdas nos componentes. 
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MULTIPLICADOR
DE TENSÃOVINP

VOUT=2VINP
          3VINP
          4VINP

          .
          .
          .  

Sem qualquer dúvida que poderíamos usar um transformador elevador para obter a mesma finalidade. No 

entanto, um transformador deste género é dispendioso e volumoso, sendo esta uma opção mais viável na 

maioria dos projectos. 

DUPLICADORES DE TENSÃO 

A figura que se segue mostra um duplicador de tensão que no final de um ciclo completo de VINP apresenta 

aos terminais de C2 um valor de tensão duas vezes superior ao de entrada. 

C1

D1
D2

C2

 

Figura 56 – Duplicador de tensão 

 

Durante o semi-ciclo negativo, D1 fica directamente polarizado e D2 fica ao corte pois a sua polarização é 

inversa.  

C1

D1 D2

C2

i

+-

-

+

-

+
 

Deste modo, C1 adquire uma carga cuja tensão de pico é Vp - 0,7, o que pode ser verificado na figura 

anterior. 

Analisando agora o semi-ciclo positivo, D1 fica inversamente polarizado mantendo-se ao corte, enquanto que 

D2 está à condução, visto estar directamente polarizado. 
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C1

D1 D2

C2

+

-

+

+

- -  

Como a fonte que alimenta o circuito e C1 estão em série, C2 carrega-se com uma tensão de Vp – 0,7 

correspondente à carga de C1 e outra tensão de igual valor, correspondente ao segundo semi-ciclo. Depois 

de dois semi-ciclos, a tensão em C2 será 2(Vp – 0,7), ou seja, aproximadamente o dobro da tensão de 

entrada. 

Redesenhando o circuito: 

C1

D1

D2

C2 RL VO=2(VP - 0,7)

 

Agora está claro que a tensão de saída VO é aplicada a uma carga RL e pelo que anteriormente foi referido o 

seu valor será: VO=2(Vp – 0,7). 

Outro tipo de circuito utilizado para esta finalidade é o que se apresenta na figura seguinte: 

D1

D2

RL

C1

C2

 

Figura 57 – Duplicador de tensão 

 

Durante o semi-ciclo positivo, D1 conduz e o condensador C1 carga até ao valor de pico da fonte de 

alimentação como se pode verificar pela figura seguinte: 
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D1

D2

RL

+
-

+ -+

-

 

Por sua vez, no próximo semi-ciclo, D1 entra ao corte pois fica polarizado inversamente e D2 passa a 

conduzir. Como consequência, C2 carrega-se com a polaridade indicada na figura seguinte. 

D1

D2

RL

C1

C2

+

+

+
-

-

-

 

Este circuito apresenta uma vantagem relativamente ao anterior, pois cada condensador é carregado em 

cada semi-ciclo, fazendo com que a tensão de saída apresente uma frequência de 100Hz, o que facilita a 

operação de filtragem. Outra vantagem deste circuito é o facto da tensão inversa nominal dos díodos bastar 

apenas ser superior que Vp. 

A desvantagem deste circuito é o facto de não apresentar um ponto comum entre a entrada e a saída. Se 

ligarmos o terminal da carga RL à massa e um terminal da fonte, passamos a obter um ponto comum. 

No circuito estudado anteriormente, a ligação à massa da carga é um ponto comum com um dos terminais 

da fonte, o que se torna uma vantagem em certas aplicações. 
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TRIPLICADORES DE TENSÃO 

Pela inserção de outra secção, obtemos um triplicador de tensão como o da figura seguinte: 

D1 D2

C1

C2

D3

Vp

C3

2Vp

Saída do triplicador

 

Figura 58 – Triplicador de tensão 

 

Os dois primeiros rectificadores de pico funcionam como um duplicador de tensão. No pico do semi-ciclo 

negativo, D3 fica directamente polarizado. Isto carrega C3 a 2Vp, com a particularidade mostrada na figura 

anterior. A saída deste circuito é retirada entre C1 e C3. A resistência de carga  

CIRCUITOS LIMITADORES OU CLIPPERS 

 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

Passivos

Activos
sLimitadore  

 

Um circuito limitado tem como função, como o próprio nome indica, limitar a tensão aos seus terminais de 

saída, podendo ter um ou dois limites, recebendo respectivamente o nome de limitador simples ou duplo. 

 

Figura 59 – Limitador de tensão 
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Os limitadores podem ainda ser classificados de rígidos ou suaves, dependendo da sua curva característica. 

Os limitadores têm uma grande variedade de aplicações em sistemas de processamento de sinais. Uma das 

mais simples aplicações é na limitação de tensões entre os dois terminais de entrada de um AMPOP a um 

valor abaixo da tensão de ruptura dos transístores, que fazem parte do estágio de entrada do seu circuito. 
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Figura 60 – Circuitos limitadores 
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Os díodos usados nas fontes de alimentação são díodos rectificadores: têm potência nominal acima de 0,5W 

e são optimizados para uso a uma frequência de 50Hz. No restante deste capítulo, usamos díodos de 

pequeno sinal, pois eles têm baixa potência, abaixo de 0,5W (com intensidades da ordem dos mA) e são 

usados tipicamente em frequências acima dos 50Hz. O primeiro circuito de pequeno sinal veremos é o 

limitador. É caracterizado por retirar parte do sinal de tensão acima ou abaixo de um nível especificado. Ele 

é útil não apenas para formação de um sinal, mas também para a protecção de circuitos que recebem 

sinais. 

 

LIMITADOR POSITIVO 

É um circuito que corta parte da tensão positiva do sinal, como demonstrado na figura, em que a forma de 

onda da tensão de saída tem os seus semi-ciclos positivos todos cortados. O circuito funciona da seguinte 

forma: durante os semiciclos positivos da tensão de entrada, o díodo, como está directamente polarizado, 

conduz. Idealmente, a tensão na saída é zero, mas para uma segunda aproximação, ela é aproximadamente 

0,7V. 

R

RL
D1

VOUTVINP

 

 

Figura 61 – Limitador positivo 

 

Durante os semi-ciclos negativos, o díodo está inversamente polarizado, e como tal, comporta-se como um 

interruptor aberto, sendo toda a energia deste ciclo aplicada à carga. Na maioria dos limitadores, a 

resistência de carga RL é pelo menos 100 vezes maior que a resistência R, o que faz com que o circuito se 

comporte de forma quase ideal. 

Na figura anterior, é visível a forma de onda de entrada e saída de um limitador positivo. 
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LIMITADOR NEGATIVO 

Invertendo a polaridade do díodo da figura 61 obtém-se um limitador negativo. Como será de esperar, este 

limitador elimina as partes negativas da onda. Idealmente, a forma de onda de saída apenas terá 

alternâncias positivas. A limitação não é perfeita. Devido ao potencial de barreira do díodo, o nível da 

limitação é de -0,7V. O sinal de saída terá a forma indicada na figura 62. 

 

 

Figura 62 – Limitador negativo 

LIMITADOR POLARIZADO 

Com este tipo de circuito, é possível alterar o nível de referência. Quando a tensão de entrada for maior que 

V+0,7V, o díodo conduz e a saída é mantida a este nível. Quando a tensão de entrada for menor que 

V+0,7V o díodo abre e o circuito passa a ser um divisor de tensão. Como a resistência de carga deve ser 

muito maior que a resistência em série, a fonte é quase ideal e toda a tensão de entrada aparece na saída. 

A onda de saída é limitada positivamente ao nível indicado. 

R

RL
D1

VOUTVINP

 

Figura 63 – Limitador polarizado 

Poder-se-ão combinar limitadores positivos e negativos como se pode ver na figura seguinte para que a 

onda de saída seja “recortada”. 
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R

RL
D1

VOUTVINP
D2

V1 V2
 

Figura 64 – Limitador combinado polarizado 

Em termos práticos, o uso de baterias para construir este tipo de circuitos não é prático e recorre-se a 

díodos em série ou a díodos Zener. Na figura que se segue, é possível observar um limitador positivo com 

uma tensão de referência de 1,4V onde se recorre a dois díodos ligados em série para obter essa referência. 

R

V IN P V O U T

 

A figura seguinte mostra um circuito limitador, usando um díodo Zener. 

R

VINP VOUT

 

Neste caso, a tensão de saída será VOUT≈VZ 

Os limitadores são usados para proteger os circuitos contra valores excessivos de tensão. Por outras 

palavras, sempre que a tensão de entrada ultrapassa um dado valor, o circuito fecha-se por aquele ramo e a 

tensão de saída passa a ter como referência a tensão do referido ramo. 

2K2

VINP VOUT

+5V  

O próximo circuito é outro circuito típico que pode ser usado para tratar sinais muito fracos. Este circuito 

utiliza-se para compensar o potencial de barreira da díodo limitador D1. O díodo D2 está ligeiramente 

polarizado na condução directa, de maneira que aos seus terminais aparece cerca de 0,7V. Esta tensão de 

0,7V é aplicada a 1KΩ em série com D1 e 100KΩ. O que significa que o díodo D1 está à beira da condução. 
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Portanto, quando chega um sinal, o díodo D1 conduz próximo de 0V. 

1K
VINP

D2

R2

R1

5V

D1

1K 100K

P1

VOUT

 

Figura 65 – Limitador para pequenos sinais 

CIRCUITOS FIXADORES OU CLAMPERS 

Os circuitos fixadores são uma variação dos limitadores anteriormente estudados. Este tipo de circuito é 

caracterizado por fazer elevar o sinal de saída de um determinado sinal de tensão contínua ao qual se vai 

sobrepor o sinal de entrada. Ou seja, é um pouco parecido com o circuito anteriormente explicado. 

Em termos práticos, tendo uma fonte alternada que varie o seu sinal entre 10V e –10V, o uso de um fixador 

de tensão positivo fará com que o sinal de saída varie entre 0 e 20V. Um fixador de tensão negativo fará 

com que o sinal de saída varie entre 0 e –20V. O fixador de sinal desloca o nível de referência da tensão 

alternada para um certo nível de tensão contínua. Os gráficos da figura seguinte ilustram as referidas 

situações: 

 

a) Fixador positivo 

 

c) Fixador negativo 

Figura 66 – Circuitos fixadores 
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Contudo, o fixador não é bem perfeito, pois os picos têm o nível de referência de -0,7V e 0,7V em vez de 

0V. O princípio de funcionamento do fixador positivo é o seguinte, o condensador encontra-se descarregado 

no instante inicial. O díodo conduz durante a primeira alternância negativa da tensão de entrada. No 

instante do pico negativo da tensão de entrada o condensador está completamente carregado à tensão de 

pico com a polaridade indicada. Pouco depois deste instante o díodo deixa de conduzir. Deve-se projectar a 

constante de tempo muito maior (100x) que o período T do sinal.    

TCRc 100≥  

Por este motivo, o condensador permanece quase completamente carregado durante o intervalo de tempo 

em que o díodo não conduz. O condensador comporta-se como uma bateria de Vp volt. Isto explica que a 

saída do circuito seja a soma da carga armazenada pelo condensador com a tensão instantânea debitada 

pela fonte, ou seja, a saída é um sinal fixado positivamente. 
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TRANSÍSTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO 
 

INTRODUÇÃO 

Em electrónica existe uma infinidade de sinais de fraca intensidade, que para se tornarem úteis, necessitam 

de ser amplificados. Até à década de 50, essa amplificação era feita através de válvulas electrónicas, razão 

pela qual os computadores tinham dimensões enormes. 

Em 1951, William Schockley, Jonh Bardeen e Walter Brattain inventaram o primeiro transístor, representado 

na figura seguinte, que tinha como funções, amplificar, oscilar, comutar, etc. 

 

 

Figura 67 – Primeiro transístor 

 

Basicamente o seu funcionamento versa na utilização de uma tensão entre dois terminais para controlar a 

corrente no terceiro terminal. 
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O TRANSÍSTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO 

A designação de bipolar deve-se ao facto de a corrente ser conduzida tanto por electrões como por lacunas. 

 

CONSTITUIÇÃO DO TRANSÍSTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO 
O transístor é constituído por três regiões dopadas, o emissor (E), a base (B) e o colector (C), sendo o 

emissor e o colector sempre do mesmo tipo de semicondutor. Assim, é possível obter dois tipos de 

transístores, o PNP e o NPN, como se pode verificar na figura seguinte. 

 

Figura 68 – Constituição dos transístores PNP e NPN 

 

A região de emissor é a que tem uma maior concentração de impurezas enquanto a base é a que tem 

uma dopagem mais fraca.  

O transístor é constituído por duas junções PN, a junção emissor-base e a junção colector-base, daí que 

quando não polarizado, se poder afirmar que estamos perante dois díodos em montagem reflectida, 

conforme a figura 69. Polarizando qualquer uma das junções, directa ou inversamente, verifica-se que 

estas se comportam exactamente como as junções PN anteriormente estudadas. 

 

Figura 69 – Transístor PNP não polarizado 

Cada junção possui uma zona de deplecção cuja barreira de potencial é de cerca de 0,7V para junções de 

silício e de cerca de 0,3V para junções de germânio. O nosso estudo incidirá nos transístores NPN de 

silício, por estes serem mais utilizados.  
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SÍMBOLO GRÁFICO 
A figura 70 ilustra os símbolos gráficos para os dois tipos de transístores acima referidos. O emissor tem 

uma seta que indica o sentido da corrente (convencional). 

B

C

B

E

C

E
PNP NPN

 

Figura 70 – Símbolos gráficos dos transístores PNP e NPN 

 

ÍNDICES 
 

ÍNDICES DUPLOS 

Nos esquemas de circuitos com transístores usa-se uma notação com índices duplos. Quando esses índices 

são iguais a tensão representa uma fonte (UBB e UCC). Se os índices forem diferentes a tensão ocorre entre 

dois pontos (UBE e UCE). Por exemplo, os índices de UBB são iguais e portanto significam que essa é a fonte 

de tensão da base, tal como UCC representa a fonte de tensão do colector. Por sua vez, UBE é a tensão entre 

os pontos B e E, ou seja, entre a base e o colector. Analogamente, UCE é a tensão entre o colector e o 

emissor. 

 

ÍNDICES SIMPLES 

Os índices simples usam-se nas tensões de nós, isto é, tensões entre o ponto referido pelo índice e a terra. 

No circuito seguinte a tensão UB significa a tensão entre a base e a terra, UC significa a tensão entre o 

colector e a terra e UE significa a tensão entre o emissor e a terra (neste esquema UE igual a zero). Pode-se 

calcular uma tensão de dois índices pela subtracção das respectivas tensões de um único índice. Por 

exemplo: 

EBBE

BCCB

ECCE

UUU
UUU
UUU

−=
−=
−=
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FUNCIONAMENTO DOS TRANSÍSTORES 
 

O funcionamento dos transístores rege-se pela física dos semicondutores e as suas características variam 

com as tensões aplicadas, com as potências dissipadas e com a temperatura ambiente. 

Num transístor polarizado, a função do emissor é injectar os seus electrões livres na base.  

Por sua vez a base tem como função fazer passar esses mesmos electrões para o colector. Se VBB for 

superior à barreira de potencial da junção emissor-base, VBE, os electrões livres do emissor entram na base. 

Estes electrões podem fluir para o colector ou saem da base para a fonte VBB, através de RB, como se pode 

verificar na figura 71. Na realidade a maioria deles segue para o colector porque a base é muito fina e 

fracamente dopada, poucos são aqueles que recombinam com lacunas na base. 

Depois de entrarem no colector, os electrões são atraídos pelas lacunas da fonte de tensão Vcc. 

 

N P N

Vcc VBB

RBRC

EmissorColector Base

IC IE

IB

VCE

VBEVBC

 

Figura 71 – Transístor NPN polarizado 

 

Nesta figura estão também representadas as tensões e as correntes (no sentido convencional) 

fundamentais do transístor NPN, onde IB representa a corrente da base, IC a corrente do colector, IE a 

corrente do emissor, VBE a tensão entre a base e o emissor, que geralmente é 0,7V se o transístor for de 
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silício, VCE a tensão entre o colector e o emissor e VBC representa a tensão entre a base e o colector.  

Relativamente ao transístor PNP, o funcionamento é semelhante mas com sentidos de correntes opostos, 

como mostra a figura 72. Enquanto que no NPN, os electrões são os portadores maioritários no emissor, 

no PNP os portadores maioritários no emissor são as lacunas. Assim o emissor injecta lacunas na base, 

que seguem posteriormente para o colector. Geralmente um circuito que utilize transístores PNP, é 

utilizada uma fonte Vcc com um valor negativo. 

B

C

E

IC

IE

IB

 

Figura 72 – Sentido das correntes no transístor PNP 

 
 

CORRENTES DO TRANSÍSTOR 
O transístor quando polarizado, é atravessado por diversas correntes. Existem as correntes de difusão, 

devidas aos portadores maioritários e as correntes de deriva, devidas aos portadores minoritários gerados 

termicamente. Estas últimas têm um valor muito baixo e podem ser desprezadas.  

Assim e conforme a figura 71, o transístor possui três correntes causadas pelos portadores maioritários 

do emissor. A corrente de colector que é aproximadamente igual à corrente de emissor. A corrente de 

base é muito pequena comparativamente com as duas anteriores. Estas correntes podem ser 

relacionadas. Segundo a lei das correntes de Kirchhoff, o somatório das correntes que convergem num 

determinado ponto, é igual ao somatório das correntes que divergem desse mesmo ponto. Assim, pode-

se obter a expressão fundamental das correntes dos transístores:  

E C BI I I= +  

Como a corrente de base é muito pequena: 

E CI I≈  

Esta comparação leva-nos a duas constantes, o α (alfa) e o β (beta). O α define-se como o ganho de 
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corrente em base comum, sendo a razão entre a corrente de colector e a corrente de emissor: 

C

E

I
I

α =  

Sendo estas duas correntes praticamente iguais, α é aproximadamente igual a 1. Na realidade α varia 

entre 0,95 e 0,99. 

O β, também conhecido como ganho de corrente em emissor comum, é a razão entre a corrente de 

colector e a corrente de base: 

C

B

I
I

β =  

O valor desta constante é fortemente influenciado pela largura da região da base e pela concentração de 

portadores da base e do emissor. Tipicamente, o valor de β dos transístores está compreendido entre 100 

e 300. 

Relacionando as fórmulas anteriores, obtém-se: 

( 1)E C B E B B E BI I I I I I I Iβ β= + <=> = + <=> = +  

1( )C
E C B E C E C

II I I I I I I β
β β

+
= + <=> = + <=> =  

Deste resultado, deduz-se que: 

1
βα

β
=

+
 

E consequentemente: 

1
αβ
α

=
−
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CORRENTES RESIDUAIS 
As correntes inversas causadas pelos portadores minoritários, como já foi referido, podem ser desprezadas 

sem perda de rigor.  

Ao aplicar uma tensão entre o emissor e o colector, aparece uma corrente residual, chamada ICEO (‘O’ de 

open – a base está em aberto). Para além desta corrente ainda temos a corrente inversa da junção 

emissora, IEBO, e a corrente inversa da junção colectora, ICBO. Esta última merece alguma importância. 

Normalmente é da ordem dos nanoampère e depende sempre do valor de vCB. Depende também da temperatura, 

pois o seu valor duplica por cada 1ºC de aumento. 

 

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Por vezes torna-se útil descrever graficamente as características i-v do transístor. Utilizando o circuito da 

figura seguinte, é possível fazer esse estudo. 

VBB
VCC

RB

RC

 

Figura 73 – Montagem básica com transístor NPN 

 

Começando pela característica iB –vBE: 

iB(μA)

v BE (V)
0,5 0,7

 

Figura 74 – Característica iB-vBE para um transístor NPN 
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A curva é parecida com a curva característica do díodo, isto porque a base e o emissor formam uma 

junção PN, neste caso polarizada directamente. 

Falta então estudar a característica de colector, ou seja, iC em função de vCE: 

IC(mA)

VCE(V)
 

Figura 75 – Característica ic-vcb para um transístor NPN 

 

Quando VCE é igual a zero, a junção colectora não está polarizada e como tal, a corrente também é nula. 

Ao aumentarmos essa tensão, a corrente aumenta de uma forma quase proporcional. Segue-se a zona 

onde por mais que VCE aumente, a corrente mantém-se praticamente constante. Por fim temos a 

disrupção, que é a zona que ao ser atingida, danificará o transístor pois este atinge uma potência 

elevada. Esse valor corresponde ao VCEmáx que consta nas folhas de dados de cada transístor. 

A potência de dissipação pode ser calculada pela fórmula: 

D CE CP V I= ×  

Esta é a característica para um valor de IB, no entanto, variando RB ou VBB, obtemos vários valores de IB. 

Obtêm-se assim uma família de curvas, como se pode observar na figura seguinte. 
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IC(mA)

VCE(V)

IB=50μA

IB=40μA

IB=30μA

IB=20μA

IB=10μA

IB=0

 

Figura 76 – Característica ic-VCE para um transístor NPN, com diversos valores de ib 

 

Apesar destas correntes não serem constantes, a partir de determinado ponto, são rectas com uma 

determinada inclinação. Prolongando essas rectas para valores negativos de vCE, verifica-se que elas se 

interceptam todas num só ponto, VA, conhecido como Tensão de Early, em homenagem ao primeiro 

cientista a estudar este fenómeno.  

IC(mA)

VCE(V)VA
 

Figura 77 – Tensão de Early (VA) 

 

De referir que todo este estudo incidiu no transístor NPN. De facto as características do PNP são 

semelhantes, no entanto apresentam correntes de colector e de base negativas e VCE negativo. 

 



Fundamentos de Electrónica 

 - 94 - 

TIPOS DE MONTAGEM 
Existem três tipos de montagens que se pode fazer com transístores: Emissor comum (EC), Colector 

comum (CC) e Base comum (BC). 

 

EMISSOR COMUM  

O emissor é o terminal que é comum ao circuito de entrada e ao circuito de saída, daí ser reconhecido como 

emissor comum. A fonte VBB polariza directamente a junção emissora. Variando esta fonte ou RB, 

consegue-se variar a corrente de base. Esta corrente, por sua vez, faz variar a corrente de colector. Esta 

montagem é utilizada quando se pretende amplificar a corrente e a tensão. 

VBB

RC

RB

VCC

 

Figura 78 – Montagem em emissor comum 

 

COLECTOR COMUM 

O colector é o terminal comum aos circuitos de entrada e de saída. Uma pequena corrente de base, 

comanda uma grande corrente de emissor, à custa de uma tensão de entrada, VBC, praticamente igual a 

VCE. Este tipo de montagem é utilizada quando se pretende amplificar apenas a corrente. 

VBB

RB

VEE

RE

 

Figura 79 – Montagem em colector comum 
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BASE COMUM 

Analogamente à montagem de emissor comum, a montagem da figura 80, é chamada de base comum, por 

ter a base como terminal comum à entrada e à saída do circuito. Este tipo de montagem é utilizada quando 

se pretende amplificar apenas a tensão. 

VEE

RE

VCC

RC

 

Figura 80 – Montagem em base comum 

 

CONCLUSÃO 

O transístor é um dispositivo com três regiões dopadas com grande aplicação nas novas tecnologias, com a 

função de amplificar ou comutar. Existem dois tipos diferentes de transístores, PNP ou NPN, conforme o 

aterial semicondutor utilizado em cada uma das zonas dopadas. 
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CARACTERÍSTICAS DO TRANSÍSTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO 
 

Para melhor se compreender o funcionamento do transístor é necessário analisar as suas características 

de funcionamento nas diversas situações. 

CURVAS CARACTERÍSTICAS 

 

CARACTERÍSTICA DE ENTRADA 
 

UCE, tensão colector-emissor, este é o parâmetro analisado na figura 82. Quando esta tensão é nula, e a 

junção de emissor está directamente polarizada, a característica de entrada é semelhante à de um díodo. 

  

 

Figura 82 – Característica UCE 

 

As características apresentadas são de um transístor de germânio sendo as de um transístor de silício 

similares na forma, excepto que a curvatura para correntes não nulas aparece na zona dos 0,5 a 0,6 V. 

Só para tensões pequenas de UC E  é que as características de entrada aparecem diferenciadas. Por isso 

normalmente o construtor limita-se a dar uma característica de entrada. 

Mantendo constante a tensão UBE e aumentando a tensão U C E ,  estamos a aumentar a tensão UCB e, 

consequentemente, a zona de depleção na junção do colector. 
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A zona sem carga espacial na base diminui, havendo uma diminuição da largura efectiva da base é o 

efeito Early, figura 84, já referido num capítulo anterior. A figura 83 apresenta a variação da densidade 

de carga na base, sendo maior do lado do emissor e menor do lado do colector.  

 

Figura 83 – Variação da 

densidade de carga 

 

 

Figura 84 – Tensão de Early 

 

A corrente é fundamentalmente de difusão. O seu valor depende do gradiente da distribuição da carga na 

base, isto é, da inclinação da curva representativa da densidade de carga. 

Estão representadas duas curvas e haverá uma corrente maior para aquela cuja variação da densidade de 

carga com a distância é maior. 
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O efeito Early apresenta assim as seguintes consequências: 

 Há menos recombinação na base, aumentando assim os parâmetros β e α ; 

 Varia o gradiente da densidade de carga. Aumentar a tensão UCB é diminuir a distância W 

- figura 83 - e, assim, aumentar a respectiva corrente de difusão. Então a corrente de 

emissor também aumenta, pois ela depende da corrente de difusão na base; 

 O aumento da tensão UCB pode fazer com que a distância W seja nula e produzir uma 

ruptura por perfuração. 

 

CARACTERÍSTICAS DE SAIDA 
A figura 84 mostra as características de saída típicas dum transístor NPN.  

 

Figura 85 – Características de saída do 

transísitor 

 

As características de saída têm como parâmetro a corrente de base IB. 

Notar que há uma certa influência da tensão UC E  na corrente de colector. As características são 

aproximadamente equidistantes para valores regularmente escalonados de I B. A característica para IB = 0 

corresponde à corrente de colector IC E O .  

Para pequenas tensões de UCE temos uma curvatura brusca das características, traduzindo um 

comportamento diferente do transístor. 
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A figura 85 embora corresponda às características dum transístor NPN,  poderia perfeitamente 

corresponder às dum transístor PNP desde que as respectivas correntes de colector /C, de base IB, e 

tensões de colector-emissor UCE fossem negativas. 

 

RECTA DE CARGA 

É uma recta determinada a partir da análise de um determinado circuito de polarização do transístor. 

Através da lei das malhas é possível calcular os pontos de intersecção dessa recta com as curvas 

características do transístor. Para uma dada corrente de base, IB2 , a corrente de colector no circuito será 

determinada pela intersecção da recta de carga com a característica de saída respectiva. 

No circuito da figura 86 e pela lei das malhas temos U C C  = U C E  –  R L +I C  situação análoga à 

encontrada com a polarização do díodo. No gráfico das características de saída IC, UC E ,  essa relação 

traduz-se por uma recta que passa pelos pontos: 

 

CCCEC

L

CC
CCE

UUI
e

R
UIU

=⇒=

=⇒=

0

0

 

 
Figura 86 – Circuito de Polarização e Traçado da 

Recta de Carga 
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ZONAS DE FUNCIONAMENTO 

As características de saída dividem-se em três zonas de funcionamento do transístor, figura 87. 

 

Figura 87 – Zona de funcionamento do transístor 

A primeira destas áreas é a zona activa é caracterizada pela polarização directa da junção de emissor e 

pela polarização inversa da junção de colector. É a zona à direita, com tensões UCE superiores a algumas 

décimas de volt e acima da curva de IB = 0. 

Nesta zona a corrente de colector responde com maior sensibilidade a um sinal de entrada ou variação da 

corrente de base. 

Se o parâmetro a fosse constante, a corrente lC não dependeria de UCE e as curvas seriam horizontais. Se 

a tensão |UCE| aumenta de alguns volts a 10 V, implica um aumento no parâmetro a, que cresce, por 

exemplo, de 0,98 para 0,985, o que faz β variar de 49 a 66, ou seja, uma variação de 34 % enquanto a 

só varia 0,5%. 

Torna-se evidente que pequenas variações de a produzem grandes variações de β e grandes variações 

nas curvas de saída. 

A segunda das áreas é a zona de bloqueio ou zona de corte. Por observação da figura 87, conclui-se 

que essa zona tem uma corrente de colector igual a ICBO e uma corrente de emissor nula. 

No transístor de germânio uma tensão inversa na junção do emissor de 0,1 V será suficiente para 

bloquear o transístor. 

Nos transístores de silício, o parâmetro a é quase zero devido às recombinações da zona de depleção da 

junção de emissor. Assim, com IB =0 temos lC ≈ IE ≈ ICBO, o que corresponde a estar próximo do corte. 
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Nos transístores de germânio lC ≈ IE ≈ 10ICBO 

Os transístores de silício boqueiam para UBE ≈ 0 V. 

A 25 °C os transístores de germânio de potência igual a algumas centenas de mW apresentam correntes 

ICBO da ordem dos μA, enquanto nos transístores de silício essa corrente é da ordem dos nA. 

Essa corrente, como nos díodos, duplica aproximadamente por cada 10 °C de aumento de temperatura 

tanto nos transístores de germânio como nos de silício. 

O aumento de temperatura pode levar ICBO a ter um valor tal que faça IB = 0, bloqueando o transístor. 

Assim, os transístores de germânio têm o uso limitado para temperaturas da ordem dos 100ºC e os de 

silício aos 200ºC. A corrente ICBO para transístores do mesmo tipo, também pode variar entre 

determinados valores desde 0,2 nA a 0,3 μA. Por vezes é necessário aplicar tensões inversas à junção do 

emissor, no entanto deve-se ter em atenção ao valor aplicado inversamente, já que pode destruir o 

transístor. Para limitar este valor, os fabricantes fornecem ainda o valor da tensão de ruptura, que 

pode ser de 0,5 V ou de alguns volts. 

A terceira zona, chamada zona de saturação, é caracterizada por ter as junções de colector e emissor 

polarizadas directamente com uma tensão, pelo menos igual à tensão de arranque Uγ. Como 

U C E = U B E - U B C  e porque as tensões UBE e U BC  são do mesmo sinal e da ordem das décimas de volt, 

também UCE o será. É a zona próxima do eixo das ordenadas, em que as curvas tendem rapidamente 

para zero. 

Ampliando essa zona da figura 87, obtém-se a figura 88, onde se pode observar que a corrente de 

colector é praticamente independente de l B para os valores da tensão UCC, e da resistência R L  dados. 

 

Figura 88 – Zona de saturação 
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Pode-se considerar que o início da saturação se dá no cotovelo das características apresentadas. A 

saturação produz uma corrente de colector de lC = 5 mA e a tensão U CE é demasiado pequena para se 

poder ler nas características da figura 88. 

A corrente de saturação é praticamente 
L

CC

R
U

.  Como ambas as junções estão directamente polarizadas 

um valor razoável para o coeficiente de temperatura da sua tensão é – 2,5 mV/ ºC. Como as tensões 

estão em oposição, é de esperar que a tensão de saturação de UCE tenha um coeficiente de 

temperatura praticamente nulo. 

Um parâmetro com interesse é o ganho de corrente contínua, 
B

C
FE I

Ih = . As curvas apresentadas na 

figura 89 indicam a variação de hFE com a corrente de colector. 

 

Figura 89 – Curva de hFE/IC 

 

Em relação hFE é comum os fabricantes indicarem os valores máximo, mínimo e um valor típico. O 

parâmetro hFE está mais directamente ligado à determinação do estado de saturação do transístor. 

Como, em geral, a corrente ICBO é muito pequena comparada com a corrente de base ou de colector, o 

parâmetro hFE é praticamente igual ao parâmetro β. 

É importante notar que na zona de saturação não mais se verifica a relação entre IC e IB já conhecida. 

A corrente de colector é menor que BC II ×< β  

Ter conhecimento do valor da corrente de saturação do circuito ICSAT e do parâmetro hFE permite 

calcular o valor mínimo da corrente de base, IB S A T ,  necessária para levar o transístor à saturação. 
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TENSÕES TÍPICAS 

A figura 90 representa a variação da corrente de colector lC com a tensão UBE. Vejamos as três zonas de 

funcionamento. No transístor de germânio, o bloqueio, com IE = 0 e IC =  I C B O ,  dá-se aproximadamente 

com a polarização inversa da junção de emissor de 0,1 V. 

 

Figura 90 – Variação de IC com UBE 

Se BEU  for maior do que 0.1 , a corrente de colector diminui para além de ICBO e a corrente de 

emissor inverte o sentido, sendo no entanto menor do que ICBO. Quando fazemos UBE = 0, a corrente de 

colector é IC = ICES que não é significativamente maior que ICBO. 

As características de entrada para UCE constante são similares às do díodo, pelo que não haverá corrente 

significativa enquanto BEU Uγ< , sendo Uγ a tensão de arranque. 

Uma vez que IC é proporcional a IB, a variação da corrente IC com UBE mostrará uma tensão de arranque, 

como no díodo.Assume-se como princípio, que o transístor está activo sempre que a tensão UBE é maior 

do que a polarização inversa de 0,1 V no germânio e do que 0V no silício. Contudo, o transístor só estará 

na zona activa quando UBE > Uγ . 
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Pode-se estimar a tensão de arranque Uγ como sendo a tensão UBE para a qual a corrente de colector é 

1% do valor máximo da corrente de saturação num dado circuito. São valores típicos, U γ = 0,1 V no caso 

dos transístores de germânio e de 0,5 V nos transístores de silício. Na tabela seguinte apresentam-se os 

valores típicos para um transístor NPN a 25ºC. 

 UCEsat UBEsat UBE, activo UBEarranque=Uγ UBE, Corte 

Transístor silício 0,2 0,8 0,7 0,5 0,0 

Transístor germânio 0,1 0,3 0,2 0,1 -0,1 

Tabela 4 – Comparação entre Transístores 

Para melhor se compreender o que já foi referido, tome-se como exemplo o seguinte exercício. 

 

Exercício de aplicação: 

 

Um transístor faz parte dum circuito digital comandado pela tensão Ui que só tem dois valores possíveis, 0 V 

ou 5 V. Pretende-se obter na saída UO, ou uma tensão de + 10 V ou uma tensão praticamente nula. 

Determinar a resistência RB necessária, sabendo que o transístor de silício tem um hFE compreendido entre 

100 e 400, segundo o fabricante. 

 

Resolução: 

Quando a tensão de entrada Ui for 0 V, o transístor de silício está bloqueado pois a sua tensão de arranque é 

Uγ = 0,5 V. Então a respectiva tensão de saída UO = 10 V. 

Se a tensão de entrada Ui = 5 V, o transístor poderá eventualmente ficar saturado se a resistência RB o 

permitir. 

Na saturação a corrente de colector lC é: 
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mAIIRUU CCCLCECC 2
107,4

2,010
3 =×

−
=⇔+= −  

No início da saturação a corrente de base IB estará entre: 

A
h
II

e

A
h
II

FE

C
B

FE

C
B

μ

μ

5
400
102

20
100

102

3

3

=
×

==

=
×

==

−

−

 

A pior circunstância é o transístor precisar de, pelo menos, 20μA para saturar. Então a resistência RB será: 

Ω=
×
−

=+= − KIRUU BBBEi 210
1020

8,05
6  

 

Para garantir a saturação, é boa norma que a corrente de base seja, pelo menos, o dobro da 

correspondente ao início da saturação. Então qualquer resistência inferior a 105 kΩ será suficiente para que 

o transístor entre na saturação quando Ui = 5 V. 

A figura 91 mostra as características de dois transístores: BC 107, que é NPN, e o 2N 526, que é PNP. 
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a) Transístor PNP b) Transístor NPN 

Figura 91 – Conjunto de características de dois transístores 

 
TENSÕES DE RUPTURA 

Já foi dito que as tensões inversas numa junção PN ao estabelecerem campos eléctricos intensos 

podem produzir uma multiplicação por avalanche dos portadores de carga, os quais por 

bombardeamento dos átomos arrancam a estes novos portadores. As consequências destes fenómenos 

dependem do tipo de montagem a que nos referimos. 

Na montagem base comum as consequências são imediatas. A corrente de colector é simplesmente 

multiplicada por um dado factor, crescente com a tensão inversa da junção do colector, até que se dá a 

ruptura por avalanche. É a tensão BUCBO, quando o emissor está aberto. 

As consequências da multiplicação por avalanche são mais complicadas e subtis quando o transístor 

está na montagem emissor comum. 

Com efeito, na montagem base comum, a corrente lCBO aparece multiplicada por M ,  sendo a corrente 

de colector MI C B O , Na montagem emissor comum, com a corrente IE, a corrente que atinge o colector é 

αl E ,  logo, por efeito da multiplicação, será Mα l E .  Tudo se passa como se fosse em base comum, mas, 

em vez de ser um ganho de corrente, α,  é Mα .  
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A tensão de ruptura será então muito mais pequena do que a anterior, cerca de um décimo a um terço 

da tensão BU C BO.  Essa tensão é designada por BU C E O  quando a corrente de base é nula. Uma outra 

ruptura pode acontecer por causa do efeito Early. Esta dá-se a tensões determinadas que nada têm a 

ver com o tipo de montagem, e quando a largura efectiva da base se anulou. A -tensão da barreira 

potencial torna-se mais pequena, podendo resultar uma grande corrente de emissor. 

Um outro mecanismo de ruptura é a ruptura secundária ocasionada pelo aparecimento de um ponto 

quente na junção de colector, devido a qualquer pequena diferença de constituição, e que por 

embalamento térmico leva à fusão localizada da base, constituindo um curto-circuito entre o emissor e 

o colector. 

 

POTÊNCIA MÁXIMA 

O fabricante indica a potência máxima a uma dada temperatura ambiente. Para valores superiores de 

temperatura, a potência máxima diminui de um valor igual ao da condutância térmica do transístor.  

É normal aparecer a resistência térmica expressa como 0,5 °C/ mW, e relativamente à junção-

ambiente. 

No entanto o dispositivo pode apresentar uma resistência térmica entre junção-invólucro, menor do que a 

anterior, para que, por intermédio de um dissipador a resistência térmica junção-ambiente seja inferior a 

0,5 °C/mW, por exemplo, e consequentemente, a potência dissipada seja maior. 

O construtor também indica normalmente a temperatura máxima da junção. 

Além das limitações da potência máxima, há a considerar a corrente de colector máxima, a respeitar 

mesmo que a potência não seja excedida. 

POLARIZAÇÃO DO TRANSÍSTOR 

 

INTRODUÇÃO 
Como já foi referido, ucm transístor bipolar de junção é formado por três regiões distintas: o emissor, a 

base e o colector, logo tem três terminais acessíveis, o emissor, a base e o colector. Consoante o nível de 

dopagem de cada camada obtém-se um tranístor PNP ou um NPN. 

O transístor bipolar de junção apresenta dois tipos de cargas, electrões e lacunas, envolvidas no fluxo de 

corrente. Devido à sua composição, três camadas de material semicondutor, apresenta duas junções pn, a 

junção base/emissor e base/colector.  
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a) NPN b) PNP 

Figura 92 – Transístor Bipolar de Junção 
 

Cada junção do transístor pode ser inversa ou directamente polarizada, do que resultam três modos de 

funcionamento do transístor, com diferentes aplicações para cada modo de funcionamento. 

 

Modo de 

Funcionamento 
Junção EB Junção CB Aplicações 

Zona Activa 
Polarizada 

directamente 

Polarizada 

inversamente 
Amplificadores 

Zona de Corte 
Polarizada 

inversamente 

Polarizada 

inversamente 

Zona de 

Saturação 

Polarizada 

directamente 

Polarizada 

directamente 

Interruptores, 

portas lógicas, 

circuitos TTL, etc.

Tabela 5 – Zonas de funcionamento do transístor 

 

Para cada uma das zonas referidas anteriormente, o transístor vai ter um comportamento diferente, foi 

também referido que, para se obter o funcionamento desejado é necessário polarizar cada uma das 

junções adequadamente. 

A polarização de um transístor consiste na obtenção das condições de operação correspondentes ao ponto 

de funcionamento ou de repouso. Para se obter este ponto de funcionamento é necessário utilizar fontes 

exteriores adequadas. 

 



Fundamentos de Electrónica 

 - 110 -

 
Figura 93 – Funcionamento do transístor na zona activa 

 

Como já foi referido, é possível obter três zonas de funcionamento distintas, para circuitos com 

transístores. Como, geralmente se pretende que o transístor funcione como amplificador, é necessário 

polariza-lo na zona activa. Na zona activa, a junção EB está directamente polarizada e a junção CB está 

inversamente polarizada. A figura anterior ilustra o fluxo de corrente num transístor a funcionar na zona 

activa. A polarização directa da junção EB causa um fluxo de portadores maioritários (electrões) da região 

p para a região n, do emissor para a base, e de portadores minoritários (lacunas) da base para o emissor. 

A soma destes dois fluxos conduz à corrente de emissor IE. 

A construção do transístor é feita de modo a que praticamente toda a corrente existente seja constituída 

pelo fluxo de electrões do emissor para a base, figura 93. 

Para determinarmos então o ponto de funcionamento do transístor, é necessário ter em atenção algumas 

limitações impostas pelo valor máximo da potência dissipada no colector, representado na figura 94 pela 

respectiva hipérbole de dissipação máxima H e pelos valores máximos da tensão colector-emissor e da 

corrente de colector, que delimitam a zona dos possíveis pontos de funcionamento. 

 

Figura 94 – Hipérbole de dissipação máxima H 
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Ω= KRC 1

Ω= 470BR

VVC 10=

VVB 10=

220=β

 

Figura 95 – Circuito de Polarização de um Transístor 

Para melhor se compreender a determinação de um ponto de funcionamento do transístor, vai-se utilizar 

o circuito anterior, como circuito de polarização. A figura 95 ilustra um transístor correctamente 

polarizado, já que obedece às duas condições enunciadas anteriormente, bem comositua o ponto de 

funcionamento, sensivelmente a meio da recta de carga do transístor. Este facto permite que, no caso de 

ser introduzido um sinal a variação consequente seja simétrica em torna desse ponto. A determinação do 

ponto de funcionamento em repouso (P.F.R.) pode ser feita analitica ou graficamente. 

O primeiro passo a ser efectuado é o cálculo da corrente de base. 

Pela lei das malhas tem-se: 

AI
VIRV

B

BEBBB

μ20
.

≈
+=

 

É possível então calcular o valor de IC: 

mAI
II

C

BC

2,4=
×= β

 

O valor de VCE obtém-se também através da lei das malhas,  

VV
VIRV

CE

CECCC

8,5
.

=
+=

 

O P.F.R. é assim dado pelas coordenadas, IC=4,2mA e VCE=5,8V. 

Este ponto pode também ser determinado graficamente, para isso é necessário determinar-se a recta de 

carga do transístor, determinando os dois pontos necessários para que se possa traçar a recta, esses pontos 

são VCE e IC. 
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mA
R
VIV

C

C
CCE 100 ==⇒=  

VVVI CCEC 100 ==⇒=  

De seguida desenha-se a recta sobre as curvas características do transístor, e a intersecção da recta de 

carga, com a curva de IB calculada, dá-nos o ponto de funcionamento em repouso. 

 

Figura 96 – Determinação gráfica do ponto de funcionamento em repouso 

No entanto, se o valor de IB pretendido fosse diferente, o P.F.R. seria outro, com outras características. 

De uma forma geral, também é possível afirmar que o valor de VBE é conhecido, para os dois tipos de 

transístores (germânio e silício). 

VV

VV

GeBE

SiBE

3,0

7,0

)(

)(

=

=
 

Se o valor de VB for grande quando comparado com VBE, então
B

B
B R

VI = , que é um valor constante, logo a 

este tipo de polarização dá-se também o nome de Polarização Fixa. 
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ESTABILIDADE DA POLARIZAÇÃO 
Vejamos agora os problemas da manutenção do ponto de funcionamento. 

Com uma determinada corrente de base lB e para um dado transístor, verificamos que o ponto de 

funcionamento é Q1, figura 97, contudo, utilizando outro transístor do mesmo tipo, verificamos que o 

ponto de funcionamento é diferente, por exemplo Q2.  

 

 

Figura 97 – Característica de saída 

 

A diversidade de características que o mesmo tipo de transístor apresenta é devida à não uniformidade 

do parâmetro β de transístor para transístor. Por isso o fabricante fornece características típicas. 

No ponto de funcionamento Q2 o transístor tem um β maior do que o outro transístor em Q1, com a 

mesma corrente de base IB2. Este novo ponto de funcionamento pode não ser satisfatório e 

eventualmente conduzir à saturação. 

É de notar que manter a corrente de base lB constante não produz estabilidade do ponto de 

funcionamento quando β varia. Pelo contrário, devemos deixar variar lB de modo a manter Ic e UCE 

constantes quando β varia. 

Uma outra causa importante de instabilidade é a variação com a temperatura. 

A corrente Ic faz com que a temperatura da junção de colector aumente, o que provoca um aumento na 

corrente residual ICBO e, consequentemente, Ic. Este efeito pode ser cumulativo, levando à destruição do 

transístor. 
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Mesmo sem o efeito destrutivo, o transístor polarizado na zona activa pode ser levado à zona de 

saturação. 

Ao aumentar a temperatura, ICBO e a parcela da corrente de colector (β + 1) ICBO = ICEO também 

aumentam. Todas as características de saída sofrem um deslocamento para cima, pelo que, se a corrente 

de base se mantiver constante, também o ponto de funcionamento se deslocará para cima. 

A figura 98 mostra que a polarização do transístor a meio da recta de carga à temperatura ambiente de 

25 °C se modifica para uma polarização quase de saturação quando a temperatura varia para 100 °C. 

 

Figura 98 – Variação do ponto de funcionamento com a temperatura 

Polarizar um transistor é fazer com que o ponto de operação se estabilize. Para uma boa polarização 

algumas considerações são essenciais: 

 O ponto de funcionamento deve estar no interior da zona activa; 

 Manter o transistor com um funcionamento linear – se se tratar de um amplificador linear, 

deve-se evitar que ocorra distorção para qualquer valor de temperatura, tentar manter 

constante a carga de colector e a tensão de alimentação;  

 Reduzir os efeitos causados pelo aquecimento cumulativo utilizando um bom sistema de 

refrigeração que é fundamental para se conseguir a estabilização desejada. A junção 

colector-base de um transistor, onde ocorre praticamente toda a dissipação, não está em 

perfeito contacto com a cápsula do transistor, envolvida naturalmente pelo meio ambiente. 

Isto significa que existe uma certa "resistência térmica" entre a junção e a cápsula portanto, 

a junção citada encontra-se com uma temperatura superior à temperatura do invólucro do 

transistor.  
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Um método simples de polarização de um amplificador com transistores de silício em emissor comum 

consiste em adoptar um divisor de tensão na base para fornecer a corrente necessária ao transistor. O sinal 

poderá ser então aplicado aos terminais de entrada através de um condensador de acoplamento adequado, 

figura 99. 

 

Figura 99 – Circuito de polarização com 

divisor de tensão 

 

A corrente de emissor na resistência RE produz uma queda de tensão que tende a polarizar 

inversamente a junção de emissor. Como ela deve estar polarizada directamente, a tensão de base é 

criada pelo divisor de tensão constituído pelas resistências R1 e R2. 

A razão física do aumento da estabilidade do circuito reside no seguinte; se a corrente IC tende a 

aumentar, ou porque a temperatura sobe ou por qualquer outra causa, a corrente em RE também 

aumenta; a queda de tensão em RE aumenta, fazendo diminuir a tensão UBE, uma vez que a tensão UB 

é praticamente constante. Esta diminuição de UBE produz uma diminuição da corrente de base que, por 

sua vez, tende a diminuir a corrente de colector. Esta aumenta menos do que aumentaria caso não 

existisse a resistência RE. 

Esquematicamente: 

T↗ IC↗ IE↗ URE↗  UB = Cte→UBE↙  IB↙ IC↙ 

Desde já se pode notar que quanto maior for o valor de RE maior será a variação de UBE produzida pela 

variação de IC. 

Vejamos como determinar o ponto de funcionamento. 

O divisor de tensão constituído pelas resistências R1,  R2 é equivalente a um gerador, com uma 

resistência interna, obtido por aplicação do teorema de Thevenin entre os pontos B e M da figura 99. 
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Consequentemente o gerador de tensão terá uma f.e.m. e resistência interna 

CCBB U
RR

RE
21

2

+
= , 

21

21

RR
RRRB +

=  

 

No circuito da base tém-se: 

)( BCEBEBBBB IIRUIRU +++= , que conjuntamente com CBOBC III )1( ++= ββ , permite obter uma 

relação em IB. Geralmente despreza-se a parcela CBOI)1( +β . 

Demonstração prática: 

Para o circuito da figura 100 calcular a tensão UCE , sabendo que o transístor de silício tem um β = 100. 

 

Figura 100 – Exemplo prático 

 

Resolução: 

Transformando o circuito do lado da base por aplicação do teorema de Thevenin, obtém-se um gerador 

com uma f.e.m. de  

VU
RR

RU CCBB 63,215
10471010

1010
33

3

21

2 =
×+×

×=
+

=  

E uma resistência interna 
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Ω=
+

= K
RR

RRRB 25,8
21

21  

O resultado é o circuito da figura 101: 

 

Figura 101 

 

Aplicando a lei das malhas no circuito da figura 101, à malha da base temos 

EEBEBBBB IRUIRU ++=  

Sabendo que: 

BEBBCBE IIIIIII )1( +=⇒+=+= ββ  

Desprezando a corrente ICBO, será: 

BEBEBBBB IRUIRU )1( +++= β  

e como UBE = 0,7 V 

AII

II

BB

BB

μ7,17
1011025,8
7,063,2

)1100(7,01065,863,2

3

3

=⇒
+×

−
=

⇔

+++×=
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Cálculo das correntes de colector e emissor: 

mAII
mAII

BE

BC

79,1)1(
77,1
=+=

==
β
β

 

Note-se a pequena diferença de correntes, justificando a aproximação de se fazerem as duas correntes 

iguais, IC = IE. Calculando agora: 

VU
IRIRUU

CE

EECCCCCE

89,4=
⇔−−=

 

Considere-se o mesmo circuito da figura 100, mas sabendo que o transístor é de silício, calcular a tensão 

UCE. 

 

Figura 102 

Resolução: 

 

Neste caso desconhece-se o valor de β e por isso supõe-se que a corrente lB é desprezável perante a 

corrente que passa nas resistências R1 e R2: 

 

VU
RR

RU CCB 63,215
10471010

1010
33

3

21

2 =
×+×

×=
+

=  

Aplicando a lei das malhas: 

EEBEB IRUU +=  
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e sendo UBE = 0,7 V no transístor de silício 

mAII EE 93,11017,063,2 3 =⇔×+=  

Comparando o valor calculado de IE com o anterior, verificamos que o erro é de 8% . 

Assumindo:  

EC II =  

VU
IRIRUU

CE

EECCCCCE

4=
⇔−−=

 

Embora este cálculo introduza algum erro, será usado muitas vezes por se desconhecer o valor de β. O erro 

será tanto menor quanto menor for o valor da resistência RB calculada no exemplo anterior. 

 

ESTABILIDADE DA CORRENTE DE COLECTOR 

As fontes de instabilidade da corrente de colector lC são fundamentalmente três; 

 Variação da corrente ICBO com a temperatura, a qual duplica por cada 10 °C de aumento 

da temperatura; 

 Variação da tensão UBE, com a temperatura, que decresce 2,5 mV/°C para transístores 

de germânio e silício; 

 Variação de β com a temperatura. 

Transístor de silício 

 

T (ºC) -65 +25 +175 

ICBO (nA) 1,95x10-3 1 33x103 

β 25 55 100 

UBE (V) 0,78 0,60 0,225 
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Transístor de germânio 

 

T (ºC) -65 +25 +175 

ICBO (nA) 1,95x10-3 1 32x103 

β 20 55 100 

UBE (V) 0,38 0,20 0,10 

 

Acimas estão representados os valores comparativos entre os transístores de silício de germânio, 

relativamente a algumas grandezas. 

É possível ignorar a variação de UCE com a temperatura por ser muito pequena e por supormos que, na 

zona activa, a corrente de colector é praticamente independente de UCE. 

Porque lC depende de ICBO, UBE e β , é conveniente introduzir os factores de estabilidade, definidos 

de acordo coms os factores que a influenciam. Quanto maior for o factor de estabilidade, menor será a 

estabilidade do circuito. 

CBO

C
I I

IS
Δ
Δ

=  

BE

C
U U

IS
Δ
Δ

=  

ββ Δ
Δ

= CIS  
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Retomando o circuito da figura 101: 

 

Figura 103 

)( BCEBBBBBE IIRIRUU +−−=  

Sabemos que 

β
β CBOC

B
III )1( +−

=  

por substituição na expressão anterior fica,  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+
++

++
=

⇒−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−
+−=

BECBOEBBB
EB

C

CE
CBOC

EBBBBE

UIRRU
RR

I

IRIIRRUU

β
β

β
β

β
β

1)(
)1(

)1()(
 

Os factores de estabilidade são definidos em relação a cada grandeza influente mas supondo as outras 

duas constantes. 

Pode verificar-se que: 

BE

EB
I RR

RRS
++

+
+=

)1(
)1(
β

β  

BE
E

B
I RRse

R
RS >>++= )1(,1 β  

Evidenciando que quanto maior for a resistência RE mais estável é o circuito. 

Obtém-se maior estabilidade com uma resistência RB pequena, porque a tensão base-massa só é 
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constante se RB = 0; mas se RB for diferente de zero, essa tensão aumenta ao diminuir a corrente de 

base, contrariando a diminuição da tensão UBE produzida pela resistência RE quando l C aumenta. 

Normalmente faz-se RB/RE > 1. 

Para o segundo factor de estabilidade: 

BE
B

U

EB
U

RRese
R

S

RR
S

>>+>>−=

++
−

=

)1(1,1
)1(

ββ

β
β

 

O factor dominante é a resistência RE e, quanto maior ela for, mais estável é o circuito em relação a 

variações da tensão UBE . 

O terceiro factor é 

)1( +
=

βββ
CI ISS  

O circuito é mais estável se β for grande e a razão B

E

R
R

 pequena. 

Pode verificar-se que os transístores de silício são superiores aos de germânio, porque, para a mesma 

variação da temperatura é menor a variação da corrente de colector l C no transístor de silício. A nossa 

discussão não depende da resistência ligada ao colector RL pelo que, se RL=0, os resultados mantêm-se 

válidos. 

O efeito dominante da temperatura nos transístores de germânio é a variação de ICBO e nos transístores 

de silício é a variação de UBE. 
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CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA 

É o circuito de corrente de base constante já apresentado, mas que aqui só usa uma fonte de tensão. 

 

Figura 104 – Circuito de polarização fixa 

 

Procedendo de modo análogo 

1IS β= +  U
B

S
R
β

= −  B CBOS I Iβ = +  

Para RB = 200 kΩ; RL = 22 kΩ; β = 50; UCC = 12 V dará 

51IS =  42,5 10US S−= − ×  660 10S Aβ
−= ×  

 

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO POR RESISTÊNCIA DE EMISSOR 

É uma variante do circuito autopolarizador já estudado. 

 

Figura 105 – Circuito de polarização por 

resistência de emissor 
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Os factores de estabilidade são idênticos aos da montagem autopolarizadora fazendo UBB=UCC. 

Para: 

12 50 2,2CC LU V R kβ= = = Ω  

680 180E BR R k= Ω = Ω  

443 2,3 10I US S S−= = ×  

Se para a montagem auto polarizadora fizemos 

 

1 282 ; 22R k R k= Ω = Ω  

O ponto de funcionamento será idêntico, mas virá SI = 18. 

Este resultado justifica-se pela possibilidade de se baixar a resistência RB. 

 

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO COM RESISTÊNCIA ENTRE COLECTOR E BASE 

Se, por exemplo, a corrente de colector lC tende a aumentar, a tensão colector-emissor tende a baixar 

e, consequentemente, a corrente IB diminui, contrariando a tendência do aumento da corrente lC. 

 

Figura 106 – Circuito de polarização com Resistência ente C e B 

 

Simbolicamente 

IC↗ UCE↙ UCB↙ IB↙ IC↙ 
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Há uma melhoria da estabilidade. 

Teremos os seguintes factores de estabilidade 

( ) ( )
1

1
B L

I
L B

R RS
R R

β
β

+
= +

+ +
 

ou 

( )1 1I L B
L

S se R R
R

β= − + >>  

( )1U
L B

S
R R
β

β
= −

+ +
 

ou 

( )1 1 1U B
L

S se R e
R

β β= − + >> >>  

Se 100 ; 2,2 ; 50B LR k R k β= Ω = Ω =  será 

424,5; 2,3 10I US S S−= = − ×  

 

É o segundo melhor circuito, após o de autopolarização, em termos de estabilidade. 

A desvantagem que este circuito apresenta é a diminuição de amplificação devido à resistência R B.  

Para diminuir esse efeito, que veremos mais tarde ser uma realimentação negativa, introduz-se o 

condensador C em paralelo com parte da resistência RB , figura 107. 

 
Figura 107 
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TÉCNICAS DE COMPENSAÇÃO DE POLARIZAÇÃO 
Até aqui foram usadas técnicas de estabilização baseadas em circuitos resistivos de polarização, que 

permitem variar a corrente IB, de modo a manter a corrente lC relativamente constante apesar das variações 

de ICBO , UBE, β. 

As técnicas de compensação recorrem ao uso de dispositivos sensíveis à temperatura tais como díodos, 

transístores, termístores, etc., que actuam no sentido de compensar as variações produzidas pela 

temperatura. 

Assim o circuito polarizador fixo melhorará a sua eficiência se usar como resistência de base RB uma 

resistência de coeficiente de temperatura positivo, PTC, a qual por aumento da temperatura diminuirá a 

corrente de base. 

Com o circuito autopolarizador, com divisor de tensão no circuito de base, pode conseguir-se a 

estabilização usando como R1 uma resistência de coeficiente de temperatura positivo PTC. 

Por elevação de temperatura essa resistência faz baixar a tensão UBE = UR2, ou pelo uso de R2 com 

coeficiente de temperatura negativo, NTC, que por aumento de temperatura faz baixar a tensão UBE = UR2 . 

Ainda é possível o uso simultâneo das duas resistências indicadas. 

Para um correcto funcionamento, os termístores deverão estar em contacto com o transístor. 

 

Figura 108 

Um outro processo, referido na figura 108, consiste em fazer aumentar a corrente na resistência de 

emissor RE com uma resistência NTC. O aumento da queda de tensão em RE diminui UBE. Em vez de RE 

também se pode usar uma resistência PTC ou colocá-la em paralelo com RE. Uma compensação similar 

usa díodos em vez de termístores. Ao aumentar a temperatura, as junções do emissor e do díodo tornam-

se mais condutores. 
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Uma parte do aumento de corrente permitido pela resistência R1 é assim absorvida pelo díodo. 

Aumenta-se a eficácia deste processo, inserindo uma resistência em série com a base do transístor. 

Ao aumentar a temperatura também aumenta a corrente inversa do díodo e a tensão UBE também 

diminui. A corrente de base diminui e por consequência a corrente do colector. 

 
O TRANSÍSTOR COMO COMUTADOR E AMPLIFICADOR 
Na montagem emissor comum ou colector comum podemos observar que uma variação pequena da 

corrente de base produz variações significativas da corrente de colector. Diremos que houve uma 

amplificação de corrente. 

Nas montagens emissor ou base comum à custa de pequenas tensões ou das suas variações 

comandamos tensões de saída mais elevadas. Há uma amplificação de tensão. 

Em qualquer das montagens a potência em jogo no circuito de entrada é sempre menor do que a do 

circuito de saída. Teremos sempre uma amplificação de potência. 

Isto não significa que o rendimento do transístor seja superior à unidade. A diferença de energias e as 

perdas que se produzem no interior dos circuitos são fornecidas por um ou mais geradores. O transístor 

no circuito da figura 109 (a) é usado como interruptor para ligar ou desligar a carga RL, da fonte de 

tensão, com a diferença de que o transístor pode ser operado electricamente e com uma resposta mais 

rápida do que o interruptor mecânico da figura 109 (b). 

 

Figura 109 – Transístor como comutador  e amplificador 

Quando o transístor está bloqueado a resistência RL está desligada da fonte de tensão. Idealmente a 

corrente seria nula, mas na prática é perfeitamente desprezável. 

Se o transístor estiver saturado, a carga RL está ligada à tensão UCC, embora haja uma queda de tensão 

também desprezável no transístor. 
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Usando a montagem base comum, a corrente de emissor de comando do interruptor é tão grande 

como a corrente a ligar; na montagem colector comum a tensão de comando é tão grande como a 

tensão a ligar. Como na montagem emissor comum, quer a corrente quer a tensão de comando são 

mais pequenas do que a corrente ou a tensão a ligar, é a montagem que mais vulgarmente se usa. 

Chama-se comutação à passagem do estado bloqueado ao estado saturado e vice-versa. A comutação 

não é um fenómeno instantâneo. A passagem rápida de um estado ao outro necessita de transístores 

fabricados especialmente para esse fim. 
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APLICAÇÕES DOS TRANSÍSTORES 
 

INTRODUÇÃO 

Em qualquer sistema electrónico seja ele de telecomunicações, áudio, controlo ou comando existe 

quase sempre a necessidade de recorrer a um amplificador. Como o próprio nome indica, esta etapa do 

sistema, tem como finalidade aumentar a potência do sinal a tratar através de um incremento de 

tensão, corrente ou as duas grandezas em simultâneo. A este incremento de potência, está associado 

um requisito fundamental, é que o sinal amplificado, seja uma réplica fiel do sinal original, ou seja, 

esteja isento de distorção. Em caso desta existir, deve ser o mais débil possível de forma que não 

cause distúrbios ao correcto funcionamento do sistema, bem como garanta de forma segura a 

eficiência do mesmo.Deste modo, através dos tempos, foram sendo descobertas várias técnicas de 

amplificaçao de potência ou não, sendo a base de todas elas a Classe A. 

No inicio da era da Electrónica, todos os amplificadores eram a válvulas. Estas apresentavam uma excelente 

fidelidade para amplificadores de áudio, bastando para consolidar esta afirmação recordar que ainda hoje 

são utilizadas e recomendadas neste tipo de amplificadores. No entanto, para gamas de frequências mais 

elevadas começavam a surgir problemas de distorção, ou seja apresentavam uma largura de banda limitada. 

Com a descoberta e aperfeiçoamento do transístor em meados de 1945, a Electrónica começa a caminhar a 

passos largos, pois as potências em jogo para accionar os sistemas electrónicos são reduzidas 

drasticamente. Em simultâneo, começam a ser aplicados os conceitos já conhecidos para as etapas de 

amplificação a válvulas, como são desenvolvidas outros que mais se adequem a este novo dispositivo 

assegurando a reprodução de sinais potentes, de elevada qualidade e em simultâneo um elevado 

rendimento, ou seja que se verificasse um pequeno desperdício de energia. 

Através deste processo evolutivo, que é bem mais complexo do que o que foi descrito acima, chega-se aos 

dias de hoje, onde temos amplificadores capazes de amplificar os sinais de Rádio-Frequência chegados aos 

nossos telemóveis, rádios, televisões, etc..., ou ainda aqueles capazes de fornecer centenas de Watt, em 

salas de espectáculo, ou ao ar livre, onde são empregues e necessários milhares de Watt. 

Conseguir um dispositivo destes não é fácil, pois o sinal captado por uma antena é da ordem dos µV e 

apesar do avanço tecnológico actual, o rendimento dos altifalantes continua a ser não muito elevado. Neste 

último caso, apenas uma pequena parte da energia fornecida pelo amplificador é convertida em pressão 

sonora, facto que requer uma grande disponibilidade de potência por parte do amplificador. Assim sendo, 

além da amplificação de tensão, e também necessária uma grande amplificação de corrente, de forma a se 

conseguirem potências consideráveis. 
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Tudo isto seria mais fácil, se fosse possível trabalhar com transístores ideiais, mas infelizmente, todos os 

semicondutores apresentam falta linearidade na sua curva característica, o que acarreta problemas 

acrescidos. Assim, quando se projecta um amplificador fazendo uso de B.J.T.’s, F.E.T.’s, ou C.I.’s , quer ele 

seja de potência ou não, há que conjugar toda uma série de características e parâmetros que irão ditar a 

sua potência, estabilidade, fidelidade, largura de banda, rendimento, e outras caraceristicas não menos 

importantes. Além das características anteriores há ainda a ter em conta o calor gerado, que pode ser a 

causa do deslocamento do P.F.R. ou de modulação térmica, o modo de realimentação, bem como a própria 

arquitectura do amplificador a usar. Esta última característica é de caráter fundamental no rendimento na e 

qualidade do sinal de saída. 

Os amplificadores de potência são usados quando se desejam transformar sinais débeis em sinais de grande 

amplitude, quer estes sejam de tensão ou de corrente. Assim, os amplificadores de potência caracterizam-se 

por manusear potências consideráveis o que nos leva a afirmar que o seu regime de operação é severo 

relativamente aos amplificadores de pequenos sinais. 

É costume classificar os amplificadores de potência em classes, mediante a arquitectura do andar de saída, 

local onde ao fim e ao cabo e levada a cabo a grande amplificação. Para distinguir as várias classes de 

funcionamento de um amplificador, utilizam-se letras do alfabeto. Este tipo de classificação, nenhuma 

relação tem com o método de funcionamento. Existem as seguintes classes de amplificadores: 

 Amplificadores de classe A; 

 Amplificadores de classe B; 

 Amplificadores de classe AB; 

 Amplificadores de classe C; 

 Amplificadores de classe D; 

 Amplificadores de classe G; 

 Amplificadores de classe H; 

 Amplificadores de classe S; 

 Amplificadores de classe T; 

 

Esta divisão em classes, advém directamente da localização do ponto quiescente, ou ponto de operação dos 

transístores que fazem parte dos amplificadores, sob a sua respectiva recta de carga. Deste modo, as 

classes de funcionamento, estão relação directa com o ângulo de condução ( )α  dos transístores de saída, 

quando estes se encontram a funcionar em regime dinâmico. 

A figura 110 representa um gráfico que relaciona a corrente de colector, com a tensão base-emissor do 

transístor amplificador e onde são representados os respectivos ângulos de condução. Através da sua 

análise, facilmente se conseguem visualizar as diferentes formas de onda que cada classe opera, bem como 
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o ângulo de condução associada a cada uma. 

 

Figura 110 – Classificação dos amplificadores mediante o seu ponto de funcionamento 

 

  

a) Falta de linearidade de um amplificador b) Distorção de Cross-Over 

Figura 111 – Tipos de distorção em amplificadores 

Como já foi referido os amplificadores são conseguidos à custa de montagens com transístores. Para melhor 

se poder compreender o funcionamento do amplificador é necessário ter em atenção, alguns parâmetros 

importantes dos transístores, tais como os parâmetros híbridos. 
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PARÂMETROS HÍBRIDOS DO TRANSÍSTOR 

 Resistência de entrada 

 

 Factor de ganho de corrente 

 

Este parâmetro também se costuma representar por β. 

 Admitância de saída 

 

 

Estes parâmetros podem ser obtidos a partir das curvas características. No entanto, os parâmetros dos 

transístores variam com a temperatura e de transístor para transístor. De uma forma geral podem admitir-se 

os seguintes valores: 

 

 

 

AMPLIFICADORES 

Amplificar, em electrónica, significa alterar as características de um sinal, em termos de tensão, corrente ou 

potência. Um sinal considera-se amplificado, quando à saída do amplificador apresenta uma amplitude 

superior à da entrada. Desta forma podem-se estudar três tipos de montagens amplificadoras com 

transístores. São elas, base comum, colector comum e emissor comum. 
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MONTAGEM EM BASE COMUM 

 

Figura 112 – Amplificador em base comum 

 

Verifica-se que a junção emissor-base se encontra directamente polarizada enquanto que a junção colector-

base está inversamente polarizada. Por este motivo, a resistência de entrada deste amplificador é baixa e a 

resistência de saída é alta. 

Assim, a resistência de carga do amplificador deve ser elevada, enquanto que a resistência interna do 

gerador deve ser baixa. A corrente que circula no colector é muito semelhante à corrente de emissor. 

Principais características:  

 

Impedância de entrada Baixa 50Ω 

Impedância de saída Alta 1MΩ 

Ganho de corrente Baixo a=0,98 

Ganho de tensão Elevado 400 vezes 

Ganho de potência Médio 25db – 316 vezes 

 

O ganho de corrente de um transístor em base comum representa-se pela letra grega (alfa):  

O ganho de tensão:  
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Como  é o ganho de corrente (a) temos que:  

O ganho de potência: 

 

As ondas de entrada e de saída estão em fase. 

 

MONTAGEM EM EMISSOR COMUM 

 

Figura 113 – Amplificador em emissor comum 

 

Nesta montagem o comando da amplificação é feito pela corrente de base, pois para pequenas variações de 

IB, obtém-se grandes variações de IC. Como o comando é feito por corrente, a resistência do gerador G tem 

de ser elevada, logo a impedância de entrada também sobe devido ao valor de RB. 

Assim este circuito tem uma resistência de entrada mais elevada que o anterior. Quanto à impedância de 

saída terá de ser mais baixa porque a tensão de saída é a tensão VCE. 

O ganho de corrente de um transístor em emissor comum representa-se pela letra grega β (beta): 

 

Características principais: 

Impedância de Entrada Média 1KΩ 

Impedância de Saída Média 50KΩ 

Ganho de Corrente Elevado Β=40 

Ganho de Tensão Elevado 300 

Ganho de Potência Elevado 40dB – 10000 vezes 
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Entra a fase de entrada e a fase de saída há uma inversão de 180º. 

 
MONTAGEM EM COLECTOR COMUM 
 

 

Figura 114 – Amplificador em colector comum 

O sinal de entrada é aplicado entre a base e o colector, a saída é na resistência RE, isto é, entre o colector e 

o emissor. Este amplificador tem uma elevada impedância de entrada e uma baixa impedância de saída. Por 

este motivo é utilizado como “adaptador de impedâncias” ou como andar separador ou isolador, também 

designado por buffer. Geralmente este tipo de montagem também é chamada de seguidor de emissor. 

O ganho de corrente de um transistor em colector comum representa-se pela letra grega γ(gama):  

 

Principais características: 

Impedância de entrada Elevada 400KΩ 

Impedância de saída Baixa 500Ω 

Ganho de corrente Elevado γ=40 

Ganho de tensão Baixo 0,98 

Ganho de potência Baixo 15dB – 32 vezes 

 

A onda de entrada e de saída estão em fase. 
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AMPLIFICADORES A TRANSÍSTORES 

Muitos dos amplificadores utilizados actualmente são construídos à custa de vários andares de amplificação 

com transístores. À ligação entre andares amplificadores dá-se o nome de acoplamento. 

 

É possível ter três tipos de acoplamento: 

 Directo; 

 RC; 

 Por transformador; 

 

ACOPLAMENTOS 
 

ACOPLAMENTO DIRECTO 

A saída do amplificador liga directamente à entrada do seguinte. Utiliza-se em amplificadores de muito baixa 

frequência (amplificadores DC). Neste tipo de amplificador ambas as componentes (contínua e variável) são 

transmitidas ao andar seguinte. Este tipo de acoplamento é muito utilizado em “circuitos integrados” (C.I.). 

 

Figura 115 – Acoplamento directo de andares amplificadores 
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RC 

A saída do amplificador liga à entrada do andar seguinte através de um condensador. Este condensador 

“isola” para efeitos de tensão DC os dois andares um do outro, isto é, a polarização do primeiro andar não 

afecta a do segundo andar. No entanto, para efeitos de sinal, o condensador deverá comportar-se como 

curto-circuito. Este tipo de acoplamento é vulgarmente utilizado em amplificadores de áudio-frequência e 

rádio-frequência não sintonizados. 

 

Figura 116 – Acoplamento RC entre andares 
amplificadores 

 

Este tipo de acoplamento designa-se por RC, porque a resistência de entrada do segundo andar serve de 

resistência de carga do condensador. 

POR TRANSFORMADOR 

A saída do amplificador liga à entrada do andar seguinte através de um transformador. Este tipo de 

acoplamento, tal como o RC tem a propriedade de transferir o sinal amplificado para o andar seguinte, 

isolando-os para efeito de tensão DC (polarização). Tem a vantagem de adaptar convenientemente as 

impedâncias de saída do amplificador (alta) com a de entrada do andar seguinte (baixa). Isto é possível 

fazendo variar a relação de espiras entre primário e secundário do transformador. Este acoplamento é 

utilizado nos amplificadores de áudio frequência, de potência e nos de rádio-frequência sintonizados. 

 

Figura 117 – Acoplamento de amplificadores por transformador 
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Desvantagens: 

 Largura de banda estreita; 

 Sensível a campos magnéticos; 

 Volumoso e caro; 

 

REALIMENTAÇÃO 

Diz-se que num amplificador há realimentação (feedback) quando uma parte do sinal de saída é aplicado à 

entrada do amplificador. O sinal efectivo de entrada do amplificador será a soma do sinal de entrada 

propriamente dito, fornecido por uma fonte exterior, com o sinal da realimentação, obtido a partir do sinal 

de saída. 

Se da combinação do sinal exterior com o sinal da realimentação, resultar um sinal efectivo de entrada 

maior que na ausência de realimentação, diz-se que estamos na presença de realimentação positiva. 

Se pelo contrário, resultar num enfraquecimento do sinal efectivo de entrada, diz-se que temos uma 

realimentação negativa. 

A realimentação pode ser em série (figura 118-a), se o sinal de realimentação for ligado em série com a 

entrada. Pode também ser em paralelo (figura 118-b), se o sinal de realimentação for ligado em paralelo 

com a entrada. 

  

a) Série b) Paralelo 

Figura 118 – Realimentação 

 

A realimentação pode também ser de tensão, se o sinal de realimentação for proporcional à tensão de saída. 

Pode também ser de corrente, se o sinal de realimentação for proporcional à corrente de saída. 
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Se considerarmos um amplificador “A” com uma impedância de carga “Z”, e um circuito “β”, que a partir da 

tensão ou corrente de saída do amplificador, produz uma tensão ou corrente de realimentação, é possível 

obter 4 tipos de realimentação. 

  

a) Tensão b) Corrente 

1 – Série 

  

a) Tensão b) Corrente 

2 – Paralelo 

 

Figura 119 – Realimentação 

O amplificador “A” terá um ganho de corrente “Ai” e um ganho de tensão “Av”, tal que: 

Ai – ganho de corrente sem realimentação 

Av – ganho de tensão sem realimentação 
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CÁLCULO DOS GANHOS 
 
REALIMENTAÇÃO EM PARALELO 

AIRA

I1 IE

ZVZ

IZ

VZ

 

Figura 120 – Realimentação em paralelo 

  

Realimentação positiva:  

Realimentação negativa: -  

a) Ganho do amplificador sem realimentação 

 

b) Ganho da malha de realimentação β 

, factor de realimentação 

c) Ganho do amplificador com realimentação 

 

d) Cálculo de Ki, supondo realimentação negativa 
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REALIMENTAÇÃO EM SÉRIE 

 

Figura 121 – Realimentação em série 

 

Realimentação positiva:  

Realimentação negativa: -  

a) Ganho do amplificador sem realimentação 

 

b) Ganho da malha de realimentação β 

, factor de realimentação 

c) Ganho do amplificador com realimentação 

 

d) Cálculo de KV, supondo realimentação positiva 
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CONSIDERAÇÕES 

REALIMENTAÇÃO POSITIVA 

 

O ganho com realimentação é maior que sem realimentação. 

 

REALIMENTAÇÃO NEGATIVA 

 

O ganho com realimentação é menor que sem realimentação. 

 

CLASSES DE FUNCIONAMENTO 

Já foi referido num ponto anterior, que os amplificadores têm várias classes de funcionamento. Vai-se incidir 

este estudo nas classes A, B, AB e C. 

AMPLIFICADOR DE CLASSE A 
Este tipo de montagem, tem o seu ponto de funcionamento na parte central e linear da curva característica, 

sendo esta a condição essencial para um amplificador a funcionar em Classe A. Este facto, dá origem a 

montagens extremamente simples e leva a que teoricamente não exista distorção do sinal de entrada e que 

o mesmo circule pelo amplificador durante um período completo, ou seja um ângulo 2α π= radianos. 

O amplificador polarizado por divisor de tensão da figura 114, é um amplificador de classe A, enquanto o 

sinal de saída não for muito limitado. Com este tipo de amplificador a corrente do colector passa durante 

todo o ciclo. Dito de maneira diferente, não ocorre limitação da saída em nenhum instante do período. Nos 

pontos seguintes analisam-se algumas expressões úteis na análise dos amplificadores de classe A. 
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Figura 114 – Amplificador de Classe A 

 

R1=10KΩ R2=2,2KΩ RC=3,6KΩ 

RB=600Ω RE=750Ω RL=10KΩ 

UCC=10V 

 
GANHO DE POTÊNCIA 

Além do ganho de tensão, qualquer amplificador tem um determinado ganho de potência, definido por:  

in

out

P
PG =  

Pode então afirmar-se que o ganho de potência é a relação entre a potência de saída e a potência de 

entrada em corrente alternada. 

Em contrapartida à ausência teórica de distorção, ou muito baixa na prática, implica uma desvantagem 

evidente, que consiste na condição quiescente. Significa isto, que na ausência de sinal de entrada, há 

sempre uma corrente quiescente mqI  que circula pelo dispositivo. Deste modo, temos sempre uma corrente 

na saída mesmo sem sinal de entrada, que na prática representa um consumo de energia de cerca de 50% 

a 75% do total. Assim sendo, este tipo de montagem apresenta uma baixa eficiência energética, aspecto 

muito importante nos tempos actuais, tornando-a inviável para aplicações em equipamentos de potência 

alimentados por baterias. Perante estas circunstâncias, a Classe A é particularmente usada em etapas 

intermediárias, onde a potência dissipada é pequena. 
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A figura 115 ilustra o ponto de funcionamento de um amplificador pertencente a esta classe de 

funcionamento. 

 

Figura 115 – Ponto de Funcionamento de um amplificador Classe A 

 

POTÊNCIA DE SAÍDA 

Medindo a tensão de saída da figura 114 pelo seu valor eficaz, expresso em volt, a potência de saída é: 

C

ef
out R

uP
2

=  

Geralmente, mede-se a tensão de saída pelo valor pico-a-pico em volt com um osciloscópio. Assim, a 

expressão mais conveniente para a potência de saída será: 

C

out
out R

uP
8

2

=  

O factor 8 no denominador resulta de efpp uu 22= . A potência de saída máxima ocorre quando o 

amplificador estivera produzir o máximo pico-a-pico da tensão de saída. Neste caso, upp é igual ao máximo 

pico-a-pico da tensão de saída, e a potência de saída máxima vem: 

C

pp
out R

UP
8

max,
2

max, =
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POTÊNCIA DE DISSIPAÇÃO DO TRANSÍSTOR 

Quando o amplificador da figura 114 não tiver sinal de activação, a potência de dissipação em repouso é:  

CQCEQDQ IUP =  

De facto faz sentido, pois a expressão afirma que a potência de dissipação em repouso é igual ao produto 

da tensão contínua pela corrente contínua.  

Se um dado sinal estiver presente, a potência de dissipação de um transístor diminui, porque o transístor 

converte alguma da potência em repouso na potência do sinal. Por isso, a potência de dissipação em 

repouso constitui o pior caso. Assim, a potência estipulada de um transístor num amplificador de classe A 

deve ser maior que PDQ, caso contrário o transístor será danificado. 

 

CORRENTE DRENADA 

Como mostra a figura 114, a fonte de tensão contínua tem de fornecer uma corrente contínua ao 

amplificador. Esta corrente contínua possui duas componentes: a corrente de polarização através do divisor 

de tensão e a corrente de colector no transístor. A corrente contínua chama-se corrente drenada do andar. 

Num amplificador de multiandares adicionam-se as correntes drenadas parciais, para se obter a corrernte 

drenada total. 

 

RENDIMENTO 

A potência em corrente contínua fornecida a um amplificador pela fonte contínua é: 

dcCCdc IUP =  

Para comparar os projectos de amplificadores de potência usa-se a noção de rendimento definido por: 

100×=
dc

out

P
Pη  

Esta expressão afirma que o rendimento é igual à relação entre a potência de saída em corrente alternada e 

a potência de entrada em corrente contínua. O rendimento em qualquer amplificador corresponde a um 

valor entre 0% e 100%. O valor do rendimento permite comparar dois amplificadores diferentes, porque 

indica quanto é que o amplificador converte da potência de entrada em corrente contínua, na potência de 

saída em corrente alternada. Quanto maior o rendimento melhor o amplificador converte a potência de 

corrente contínua em potência de corrente alternada. Isto é especialmente importante num amplificador que 

funciona por bateria, porque um elevado rendimento significa que as baterias duram mais tempo. 
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Como todas as resistências originam perdas, e sem ter em atenção a resistência de carga, o rendimento de 

um amplificador de classe A é inferior a 100%. De facto, é possível demonstrar que o rendimento de um 

amplificador de classe A com uma resistência de colector em corrente contínua e uma resistência de carga 

separada é de cerca de 25%. 

Em algumas aplicações é aceitável a baixa eficiência da classe A, mas em algumas situações é necessário 

recorrer a um amplificador com um rendimento mais elevado. 

 

 AMPLIFICADOR DE CLASSE B 
A classe A constitui a maneira vulgar de um transístor operar nos circuitos lineares, porque origina os circuitos 

mais simples e de polaridade mais estável. Contudo esta classe, não é a forma mais eficiente de um transístor 

funcionar. Nalgumas aplicações, como nos sistemas alimentados por bateria, a corrente drenada e a eficiência 

do andar tornam-se importantes no projecto. Também é necessário ter atenção ao facto de nestes 

amplificadores existir distorção do sinal. Nos amplificadores classe B há uma distorção no sinal de saída 

causada devido ao facto da transição entre a condução de um transistor para outro não ocorrer de forma 

instantânea, ou seja, o transistor só conduz quando a tensão entre base e emissor (VBE) for maior que 0,7V. 

Logo essa distorção torna-se mais acentuada para sinais de pequena amplitude. Essa distorção é conhecida 

como distorção de “Crossover ” ou distorção de transição.  

De seguida, introduz-se os conceitos básicos de funcionamento da classe B. 

 

CIRCUITOS PUSH-PULL 

 

 

Figura 116 – Montagem típica em classe B 
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A figura 116 mostra o esquema básico de um amplificador de classe B. Um transístor que funciona em 

classe B elimina uma das alternâncias. A fim de evitar a distorção resultante usam-se dois transístores numa 

montagem push-pull, figura 117. Push-pull significa que um transístor conduz numa alternância enquanto o 

outro não conduz e inversamente. 

Na alternância positiva da tensão de entrada, o enrolamento do secundário do transformador T1 tem as 

tensões u1 e u2, como se mostra na figura 117. Portanto, o transístor de cima conduz e o de baixo corta. A 

corrente de colector através de Q1 passa na metade superior do enrolamento primário da saída. Isto produz 

uma tensão amplificada e invertida, que está acoplada por transformador ao altifalante. 

 

uin

T1 T2

u2

u1

Q2

Q1

+UCC

+

-

+

+
-

-

Altifalante

 

Figura 117 – Amplificador Push-pull de classe B 

 

Na alternância seguinte da tensão de entrada invertem-se as polaridades. Agora, o transístor de baixo 

conduz e o de cima não conduz. O transístor inferior amplifica o sinal e a alternância respectiva aparece aos 

terminais do altifalante.  

Uma vez que cada amplificador amplifica uma das alternâncias dos ciclos completos do sinal amplificado. 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Como não há polarização no circuito da figura 117, cada transístor está ao corte quando não há sinal de 

entrada. Isto representa uma vantagem, porque não existe corrente drenada no caso do sinal de entrada ser 

igual a zero. 

Outra vantagem é um melhor rendimento sempre que haja um sinal de entrada. O rendimento máximo de 

um amplificador push-pull de classe B é de cerca de 78,5%, pelo que este tipo de amplificador é utilizado 

mais num andar de saída do que um de classe A. 
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O principal inconveniente deste amplificador reside na utilização de transformadores, os transformadores de 

áudio são volumosos e caros. Embora o amplificador acoplado por transformador, como o da figura 117, se 

tivesse utilizado bastante no passado,. Actualmente já não é vulgar. As novas concepções eliminaram a 

necessidade de transformadores na maioria das aplicações. 

AMPLIFICADORES DE CLASSE C 
 
Com a classe B é necessário utilizar a montagem push-pull. Na classe C torna-se imperativo usar um circuito 

ressonante como carga. É por isso que quase todos os amplificadores de classe C são amplificadores 

sintonizados. 

Nos amplificadores classe C o transistor é polarizado abaixo do corte, isto é necessário para que o sinal de 

entrada ultrapasse um valor que polariza a junção base-emissor reversamente e também o valor VBE para 

que o transistor comece a conduzir. Este tipo de amplificador apresenta uma alta distorção de saída que, 

nos casos dos amplificadores para sinais de RF (onde os amplificadores classe C são utilizados), pode ser 

facilmente minimizada com o auxílio de um filtro sintonizado na frequência fundamental do sinal de forma a 

eliminar as harmónicas (que somadas à fundamental resultam no sinal distorcido). A grande vantagem em 

utilizar os amplificadores classe C está no facto dos seu rendimento ser maior que nas outras classes de 

amplificação.  

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 

Com a operação na classe C existe corrente do colector durante menos de uma alternância. Um circuito 

ressonante paralelo filtra os impulsos de corrente do colector e origina uma onda sinusoidal pura na tensão 

de saída. A principal aplicação da classe C verifica-se nos amplificadores RF sintonizados. O rendimento 

máximo de um amplificador sintonizado de classe C é de 100%. 

A figura 118 mostra um amplificador RF sintonizado. A tensão alternada de entrada excita a base e a tensão 

amplificada de saída aparece no colector. Depois, o sinal amplificado e invertido é acoplado capacitivamente 

à resistência de carga. Devido ao circuito ressonante paralelo, a tensão de saída é máximo à frequência de 

ressonância, sendo dada por: 

LC
fo π2

1
=  

O ganho de tensão desce em cada lado da frequência de ressonância fo como se pode verificar na figura 

118-b. Devido a isto um amplificador de classe C é concebido para amplificar uma estreita banda de 

frequências. Daí que seja ideal na amplificação de sinais de radiodifusão e televisão. O amplificador de 

classe C não é polarizado, como se vê no circuito equivalente em corrente contínua da figura 118-c. A 

resistência Rs no circuito do colector é a resistência do circuito indutor.  
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a) Amplificador de Classe C b) Ganho de tensão em função da 
frequência 

 

c) Esquema equivalente em corrente contínua não polarizado 

Figura 118 

 

FÓRMULAS GERAIS 

De seguida apresentam-se algumas fórmulas que se aplicam ao estudo dos amplificadores desta classe. 

in

out

P
PG =  Ganho de Potência 

C

out
out R

uP
8

2

=  Potência de saída em corrente alternada 

C

pp
out R

UP
8

max,
2

max, =  Potência de saída máxima em corrente alternada 

dcCCdc IUP =  Potência de entrada em corrente contínua 

100×=
dc

out

P
Pη  Rendimento 
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AMPLIFICADOR DE CLASSE AB 
 
A solução para o problema da distorção de crossover causada pelos amplificadores classe B foi a de polarizar 

os transístores um pouco acima do corte, com um valor tal de VBE que eles fiquem na eminência de 

conduzir. Por esse motivo o amplificador recebe o nome de classe AB pois, sem sinal na entrada o ponto de 

operação não estará na região de corte, como no classe B, nem no centro da zona activa, como no classe A. 

Dessa forma o sinal de entrada não precisa de ser maior que 0,7V para que haja sinal na saída e sem sinal 

de entrada a corrente drenada da fonte pelo amplificador é praticamente nula. 

Na prática, fazemos com que a corrente ICQ seja de 1 a 5% do valor da corrente máxima que  irá circular 

pelo colector do transistor (ICmáx). Portanto, os valores de Máxima Potência Eficaz  de Saída, Máxima 

Tensão Eficaz de Saída, Máxima Corrente Eficaz de Saída, Potência   Fornecida pela Fonte, Potência 

Dissipada pelo Transístor e Rendimento de Amplificação, serão praticamente os mesmos que os calculados 

para um amplificador classe B. A figura 119 a seguir mostra o esquema eléctrico de um amplificador classe 

AB. Através do potenciómetro pode-se ajustar a tensão de polarização de base de forma a eliminar a 

distorção de crossover. Com este tipo de amplificador o rendimento varia entre os 50% e os 78,5%. 

 

Figura 119 – Amplificador classe AB 

 

 
Figura 120 – Distorção de cross-over 
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TABELA COMPARATIVA 
De seguida apresenta-se uma tabela comparativa entre as diferentes classes de amplificadores. 
 

Classe Rendimento (η) Zona de 
Funcionamento Vantagens Desvantagens Utilização 

A 25% Activa Não há 
distorções 

- Alto consumo 

- Consumo constante 
-Estágios de excitação 

B 78,5% Corte Alto 
rendimento -Há distorção 

-Estágios de potência, 
para transmissores de 

TV 

AB ≈78,5% Pouco acima do 
corte 

Rendimento 
quase igual à 

classe B 

-Maior distorção que a 
classe A 

-Geralmente quando só 
há uma portadora 

C >78,5% Acima do corte 

Melhor 
rendimento 

entre as 
classes 

-Grande distorção. 

-Necessita de circuito 
para eliminar 
harmónicos 

-Multiplicador de 
frequência 

Tabela 6 – Classes de Amplificadores 

 

RESUMO 

Os amplificadores com transístores podem ser classificados segundo vários critérios. 

A classificação dos amplificadores pode ser resumida da seguinte forma: 

 

 Quanto ao tipo básico de funcionamento: 

o Emissor comum; 

o Base comum; 

o Colector comum; 

 

 Quanto à classe de funcionamento: 

o Classe A; 

o Classe B; 

o Classe AB; 

o Classe C; 
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 Quanto ao tipo de acoplamento: 

o Directo; 

o RC; 

o Por transformador; 

 

 Quanto à finalidade: 

o De tensão; 

o De corrente; 

o De potência; 

 

 Quanto à frequência a amplificar: 

o Baixa frequência (D.C.); 

o Áudio-frequência (A.F.) – 20Hz – 20KHz; 

o Rádio-frequência (R.F.) – > 20KHz  

 

OSCILADORES 

O oscilador é um dispositivo que converte energia de corrente contínua, em energia de corrente alternada. 

Pode dizer-se que um oscilador é um amplificador realimentado positivamente. São circuitos astáveis apenas 

numa determinada frequência, e essa será a sua frequência de oscilação. 

 

Figura 121 - Osciladores 
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Os osciladores dividem-se me dois tipos principais: 

 

 

 

Figura 122 - Oscilador 

 

Os osciladores, têm associado um factor de oscilação que é definido como sendo o inverso do ganho do 

amplificador. 

O factor de oscilação representa-se por: β. 

O ganho representa-se por: A. 

 

OSCILADORES RC 

 

Os osciladores RC podem ser de diferentes tipos, tais como: 

 Oscilador em Ponte de Wien; 

 Oscilador de duplo T; 

 Osciladores de desfasamento. 
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OSCILADOR EM PONTE DE WIEN 

 
Um oscilador em ponte de Wien é um cicuito oscilador normalizado para frequências baixas a maderadas, na 

gama de 5Hz até 1MHz. Utiliza-se sempre nos geradores de áudio comerciais. 

 

CIRCUITO DE ATRASO 

 
O ganho de tensão do circuito de desvio da figura 123 é: 

22
C

C

in

out

XR
X

U
U

+
=  

E o ângulo de fase exprime-se por: 

CX
Rarctan−=ϕ  

Onde φ simboliza o desfasamento entra a saída e a entrada. De notar o sinal (-) na equação anterior do 

ângulo de fase. O seu significado é que a tensão de saída se atrasa em relação à tensão de entrada. Por 

isso, um circuito de desvio é também chamado de circuito de atraso. 

 

 

Figura 124 – Condensador de desvio 

 
CIRCUITO DE AVANÇO 

  
A figura 125, esquematiza um circuito de acoplamento. O ganho de tensão deste circuito é: 

22
Cin

out

XR
R

U
U

+
=  

E o ângulo de fase exprime-se por: 

R
X Carctan=ϕ  

Repare-se que o ângulo de desfasamento é positivo. O que significa que a tensão de saída avança em 

relação à tensão de entrada. Por este motivo, o circuito de acoplamento é também chamado de circuito de 

avanço. 
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Figura 125 – Circuito de acoplamento 

 

CIRCUITO DE AVANÇO-ATRASO 

O oscilador em ponte de Wien utiliza um circuito de realimentação em ressonância chamado de circuito 

avanço-atraso. Nas frequências muito baixas o condensador em série comporta-se com um circuito aberto 

ao sinal de entrada, não havendo sinal de saída. Nas frequências muito altas o condensador em paralelo 

aparece curtocircuitado, não havendo saída. Entre estes extremos a tensão atinge um valor máximo. A 

frequência em que a saída é máxima é chamada de frequência de ressonância fo. Nesta frequência, a 

fracção retroactiva B atinge um valor máximo de 1/3. À frequência de ressonância o desfasamento entre a 

tensão de entrada e a tensão de saída é nulo. Então, a fase pode variar entre -90º e +90º. 

 

Figura 126 – Circuito avanço-atraso 

 

  

a) Ganho de Tensão c) Resposta de Fase 

Figura 127 – Formas de onda 

 

O circuito de avanço-atraso da figura 126, comporta-se como um circuito ressonante. À frequência de 

ressonância fo o ganho de realimentação B atinge um valor máximo e o ângulo de fase é de 0º. Acima e 

abaixo da frequência de ressonância a o ganho de realimentação é inferior ao seu valor máximo (1/3) e a 

fase deixa de ser 0º. Então para o cálculo da frequência de ressonância o procedimento é o seguinte: 
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2

9

1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

=

C

C

X
R

R
X

B  

3
arctan C

C

X
R

R
X

−
=ϕ  

O ganho de realimentação dado pela primeira equação tem um valor máximo à frequência de ressonância. 

Nesta frequência verifica-se XC=R e portanto: 

R
Cfo

=
π2
1

 

ofRC
=

π2
1

 

OSCILADOR DE DUPLO T 

 

FILTRO DE DUPLO T 

Apesar do oscilador em ponte de Wien ser muito utilizado para frequências até 1MHz, usam-se outros 

osciladores RC em diferentes aplicações.  

A figura 123 ilustra um filtro de duplo T. A análise matemática deste circuito mostra que o seu 

comportamento que este filtro tem uma fase variável, figura 123 (b), a frequência fo ocorre quando o valor 

do desfasamento é 0º. Na figura 123 (c), verifica-se que o ganho vale 1, para as altas e para as baixas-

frequências. A equação que traduz a frequência de ressonância deste tipo de filtro é a seguinte: 

RC
fo π2

1
=  

 

2
R

inU outU

 

Figura 123 – Filtro de duplo T 
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a) Resposta de fase b) Resposta de amplitude 

Figura 124 – Formas de onda 

 

OSCILADOR DE DUPLO T 

A figura 125 esquematiza um oscilador de duplo T. A realimentação positiva para a entrada não-inversora 

faz-se por meio de um divisor de tensão. A realimentação negativa faz-se através do filtro de duplo T. 

Quando se começa a fornecer energia, a resistência da lâmpada R2 é baixa e a realimentação positiva é 

máxima. Assim que aparecem as oscilações, a resistência da lâmpada aumenta e a realimentação positiva 

diminui.  

 

 

Figura 125 – Oscilador de duplo T 

 

No filtro de duplo T ajusta-se a resistência R/2. Isto é necessário, visto que o circuito oscila para uma 

frequência ligeiramente diferente da frequência de ressonância ideal. Para garantir que o circuito funcione 

correctamente, o divisor de tensão deve ter R2 muito maior que R1. Como orientação, R2/R1 encontra-se 

entre 10 e 1000. 

 

 
RC

fo π2
1

=  
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OSCILADOR DE DESFASAMENTO 

A figura 126 mostra um oscilador de desfasamento, com três circuitos de avanço no percurso de 

realimentação. Note-se que um circuito de avanço produz um desfasamento entre 0º e 90º, conforme a 

frequência. Para uma dada frequência, o desfasamento total dos três circuitos de avanço é de 180º (60º 

para cada circuito). O amplificador provoca um desfasamento adicional de 180º, porque o sinal excita a 

entrada inversora. O que faz com que o desfasamento total seja de 360º, ou seja 0º. Se AB for maior que 1 

nesta frequência, então começam as oscilações. A figura 127 esquematiza um projecto alternativo, utiliza 

três circuitos de atraso. O funcionamento é análogo. O amplificador produz um desfasamento de 180º e os 

três circuitos impõem um desfasamento de -180º, para uma frequência mais alta, então o desfasamento 

total será 0º. Novamente se AB for maior que 1 começam as oscilações. Este tipo de oscilador não é muito 

utilizado, já que não é fácil conseguir o seu ajuste numa vasta gama de frequências. 

 

Figura 126 – Oscilador de desfasamento com três circuitos de avanço 

 

 

Figura 127 – Oscilador de desfasamento com três circuitos de atraso 

 

OSCILADOR DE COLPITTS 

Apesar de ser bom para baixas frequências, o oscilador em ponte de Wien, não se adapta às altas 

frequências (muito acima de 1MHz). O principal problema reside na limitação de largura de banda (funi) do 

amplificador operacional. 
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Figura 128 – Oscilador de Colpitts 

 

LC
fo π2

1
=  

 

21

21

CC
CCC
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=  

 

2
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1

2
min C
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OSCILADORES LC 
Uma forma de conseguir oscilações de alta frequência é utilizando um oscilador LC, circuito usado para 

frequências entre 1MHz e 500MHz. Esta gama de frequências está além de funi  na maioria dos amplificadores 

operacionais. É por isso que no amplificador se, geralmente, um transístor bipolar ou um FET. Com um 

amplificador e um circuito em malha fechada LC faz-se a realimentação do sinal com amplitude e fase 

correctas para manter as oscilações. 

A análise e o projecto de osciladores de alta frequência são difíceis. Porque nas frequências mais elevadas 

as capacidades de dispersão e as indutâncias das pontas terminais tornam-se importantes na determinação 

da frequência de oscilação, ganho de realimentação, potência de saída e outras grandezas alternadas.  

A figura 128 é um esquema de um oscilador de Colpitts, na configuração emissor comum. A polaridade por 

divisor de tensão impõe um determinado ponto de operação em repouso. A bobina de radiofrequência 

possui uma elevada indutância XL, pelo que aparece como um circuito aberto ao sinal alternado. O circuito 

tem ganho de tensão em baixa frequência igual a '/ ec rr , onde rc é a resistência de colector em corrente 

alternada. Como a bobina de RF se comporta como circuito aberto ao sinal alternado, a resistência do 
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colector em corrente alternada é fundamentalmente a resistência em corrente alternada da malha 

ressonante.  

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 

 
LC

fo π2
1

=  

A capacidade equivalente é: 

 
21

21

CC
CCC
+

=  

 

CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

A condição de arranque de um oscilador é que se verifique AB>1 à frequência de ressonância da malha 

ressonante. Esta condição equivale a A>1/B. O ganho de realimentação neste tipo de oscilador é dado por: 

 
2

1

C
CB =  

O ganho de tensão mínimo para o início do funcionamento do oscilador é: 

 
1

2
min C

CA =  

O acoplamento à carga deste tipo de osciladores pode ser feito de duas formas: 

 Por condensador; 

 Por transformador; 

CE
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a) Acoplamento por condensador b) Acoplamento por transformador 

Figura 129 – Tipos de acoplamento 
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OSCILADOR DE ARMSTRONG 

A figura 130 ilustra um oscilador de Armstrong. Neste circuito o colector excita um circuito LC em 

ressonância. Utiliza-se o sinal de realimentação num pequeno enrolamento secundário, que se aplica na 

base. No transformador verifica-se um desfasamento de 180º, o que significa que o desfasamento total é de 

0º. Então o ganho de realimentação será: 

 
L
MB =  

CE

C1

R1

R2

R3

Bobina
de RF

L

+UCC

C3 C2

 

Figura 130 – Oscilador de Armstrong 

Onde M é a indutividade mútua e L a indutividade própria do primário. Para que o oscilador de Armstrong 

arranque, o ganho de tensão deve ser maior que 1/B. Um oscilador de Armstrong utiliza um acoplamento 

por transformador para o sinal de realimentação.  

M
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2
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OSCILADOR DE HARTLEY 

 

Figura 131 – Oscilador de Hartley 
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Num oscilador de Hartley a tensão de realimentação desenvolve-se através do divisor de tensão indutivo.  

2

1
min

1

2
21;

2
1

L
L
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L
L

BLLL
LC
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π

 

 

OSCILADOR A CRISTAL 
Quando a exactidão e a estabilidade da frequência de oscilação forem importantes usa-se um oscilador de 

quartzo. Na figura 132 o sinal de realimentação vem de uma saída capacitiva. O cristal (abreviado por XTAL) 

actua como um indutor de elevada indutividade em série com um condensador de pequena capacidade. 

Assim a frequência de ressonância é praticamente indiferente às capacidades do transístor de dispersão. 

 

Figura 132 – Oscilador de Cristal 

 

Alguns cristais encontrados na natureza exibem o efeito piezoeléctrico. Quando se aplica uma tensão 

alternada aos seus terminais verifica-se que os cristais vibram à frequência da tensão aplicada. 

Inversamente, se se forçar mecanicamente que estes cristais vibrem, vê-se que geram ums tensão alternada 

da mesma frequência. As principais substâncias que produzem este efeito piezoeléctrico, são o quartzo, os 

sais de Rochelle e a turmalina. 

Os sais de Rochelle possuem a maior actividade piezoeléctrica. Para uma dada tensão alternada vibram mais 

que o quartzo ou a turmalina. Porém, são os mais fracos mecanicamente, porque se quebram com 

facilidade. 

Os sais de Rochelle têm sido utilizados para fazer microfones, gria-discos, auscultadores e altifalantes.  

A turmalina apresenta a menor actividade piezoeléctrica, mas é a mais robusta das três substâncias. 
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Também é a mais cara, às vezes usa-se para as altas frequências. 

O quartzo é o compromisso entre a actividade piezoeléctrica dos sais de Rochelle e a robustez da turmalina. 

Como é barato e abundante na natureza, o quartzo utiliza-se muito nos osciladores e filtros de 

radiofrequência.  

Quando o cristal não está a vibraro seu comportamento equivale a uma capacidade Cm, porque tem duas 

placas metálicas separadas por um dieléctrico, a esta capacidade dá-se o nome de capacidade de 

montagem. 

Quando o cristal está a vibrar comporta-se como um circuito sintonizado. Os cristais têm um factor de 

qualidade Q elevado. O factor de qualidade de um cristal pode ser facilmente superior a 10000. Um valor de 

Q alto significa que os osciladores de cristal têm uma frequência muito estável. 
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MULTIVIBRADORES 

Os multivibradores podem ser astáveis e monoestáveis. Existem inúmeros circuitos integrados que, quando 

inseridos em determinados circuito funcionam como multivibradores, tais como NE555, LM555, CA555 e 

MC1455, são temporizadores que trabalham num de dois modos já referidos (astável ou monoestável). No 

modo monoestável produzem atrasos temporais exactos, desde micro-segundos a horas. No modo astável 

originam ondas rectangulares com um ciclo de serviço variável. Neste ponto vamos tratar mais 
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aprofundadamente os temporizadores 555. 

 

TEMPORIZADOR 555 
 
FUNCIONAMENTO MONOESTÁVEL 

A figura 133 ilustra o funcionamento monosestável. O temporizador 555, tem uma tensão de saída baixa, na 

qual permanece indefinidamente. Quando o temporizador 555 recebe um impulso no ponto A, num dado 

instante, a tensão de saída comuta de estado baixo para alto. A saída permanece alta num dado intervalo de 

tempo e depois retorna ao estado baixo, após um atraso no tempo igual a Ti . A saída permanecerá no 

estado baixo até receber um novo impulso. 

Um multivibrador é um circuito de dois estados que tem zero, um ou dois estados de saída estáveis. Quando 

o temporizador 555 é usado no modo monoestável chama-se multivibrador monoestável, porque tem um só 

estado. Este multivibrador é estável no estado baixo até receber um impulso, o que faz variar 

temporariamente a saída para o estado alto. Porém, o estado alto não é estável, visto que a saída retorna 

ao estado baixo logo que o impulso termine.  

 

Figura 133 – Temporizador 555 usado no modo monoestável (1 impulso) 

 

Quando o temporizador 555 está a funcionar no modo monoestável refere-se frequentemente por 

multivibrador de um impulso, visto que, somente um impulso de saída por cada disparo de entrada. A 

duração deste impulso pode ser perfeitamente controlada através de uma resistência e de um condensador 

externos. 

O temporizador 555 é um circuito integrado de 8 pinos, este temporizador trabalha com qualquer tensão de 

alimentação entre +4,5V e +18V. 
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FUNCIONAMENTO ASTÁVEL 

O temporizador 555 também pode ser utilizado para funcionar como multivibrador astável, quando usado 

desta forma não tem estados estáveis, o que significa que não pode permanecer indefinidamente em 

nenhum estado. 

A figura 134 mostra um esquema funcional deste temporizador. A sua saída é uma sequência de impulsos 

rectangulares. Este temporizador a funcionar no modo astável pode também ser chamado de multivibrador 

de livre funcionamento. 

 

Figura 134 – Temporizador 555 usado no modo astável 

 

 

Figura 135 – Esquema funcional simplificado de um temporizador 555 

Nota: Todas as resistências valem 5KΩ. 
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ESQUEMA FUNCIONAL 

A figura 135 representa o esquema funcional do temporizador 555, que contém dois comparadores, um 

divisor de tensão e um transístor NPN. Dado que o divisor de tensão possui duas resistências iguais, o 

comparador superior tem o ponto de inversão em: 

3
2 CC

VS
UU =  

O comparador inferior tem o ponto de inversão em: 

3
CC

VI
UU =  

Na figura 135 o pino 6 liga ao comparador superior, a tensão que esse pino tem presente chama-se tensão 

de threshold. Esta tensão vem dos componentes externos, não incluídos neste esquema. Quando essa 

tensão é maior que UVS o comparador tem uma saída alta. O pino 2 liga ao comparador inferior, e a tensão 

presente neste pino chama-se tensão de trigger, ou tensão de disparo. Quando o temporizador está activo a 

tensão de disparo é alta. Quando a tensão de disparo desce para um valor menor que UVI  o comparador 

inferior produz uma saída alta. 

O pino 4 pode ser usado para repôr a tensão de saída a zero. O pino 5 pode ser utilizado para controlar a 

frequência de saída com o temporizador 555 no modo astável. 
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MULTIVIBRADOR EM FUNCIONAMENTO MONOESTÁVEL 
Na figura 136, ilustra-se um multivibrador monoestável, o circuito tem externamente uma resistência R e um 

condensador C. A tensão aos terminais do condensador usa-se como tensão de threshold no pino 6. Quando 

o disparo chega ao pino 2 o circuito produz um impulso de saída rectangular no pino 3. 

 

ΩK5

ΩK5

ΩK5

 

Figura 136 – Multivibrador em funcionamento monoestável 

 

MULTIVIBRADOR EM FUNCIONAMENTO ASTÁVEL 
 

Neste caso também se usa um temporizador 555, só que com componentes externos diferentes. Agora 

temos, duas resistências e um condensador externos para impôr a frequência das oscilações. 

Neste modo de funcionamento os pontos de inversão dos comparadores são os mesmos que no caso 

anterior. Quando a saída é alta, o transístor está ao corte e o condensador carrega-se através da resistência 

total com o valor: 
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21 RRR +=  

ΩK5

ΩK5

ΩK5

 

Figura 137 – Multivibrador em funcionamento astável 

 

Com este tipo de circuito é possível controlar a largura do impulso de saída. 
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PAR DIFERENCIAL 
 

INTRODUÇÃO 

Os Circuitos Integrados são constituídos por resistências, díodos, transístores e alguns condensadores, de 

baixa capacidade. Por este motivo, o acoplamento entre andares não pode ser feito com condensadores. 

Assim, na maior parte dos Integrados, é utilizado o acoplamento directo entre andares. O par diferencial é o 

circuito que preenche a lacuna de não se poder utilizar condensadores com grandes capacidades. 

Geralmente é utilizado como andar de entrada da generalidade dos amplificadores operacionais por permitir 

uma entrada diferencial, elevada impedância de entrada e rejeição de ruído. Para além de ser utilizado nos 

amplificadores operacionais, também é muito utilizado em multiplicadores analógicos, moduladores e 

detectores de fase. A família lógica ECL (Emitter Coupled Logic) é baseada nestes circuitos. 

O PAR DIFERENCIAL 

Obtêm-se um par diferencial ligando-se em paralelo dois andares em emissor comum, conforme a figura 

seguinte. 

 

Figura 138 – Par diferencial 

 

Embora existam duas tensões de entrada, vB1 e vB2, e duas tensões de saída, vC1 e vC2, tudo pode ser visto 

como um único andar, onde a tensão de saída vout do andar é dada por: 

out C2 C1v = v - v  

Esta tensão é conhecida como saída diferencial por ser a diferença das duas tensões de saída. O circuito 

ideal é constituído por transístores e resistências iguais. Nesta situação e com tensões de entrada iguais, vout 



Fundamentos de Electrónica 

 - 170 -

é igual a zero. Quando vB1 for superior a vB2, vout tem a polaridade que a figura 138 mostra. Caso vB1 seja 

inferior a vB2, então a polaridade é invertida. 

A entrada vB1 é denominada entrada não inversora, por vout estar em fase com vB1, enquanto que a entrada 

vB2 é denominada entrada inversora, por vout estar desfasado de 180º com vB2.  

Geralmente apenas uma destas entradas se encontra activa, estando a outra ligada à terra. 

 

SÍMBOLO GRÁFICO 
O símbolo gráfico do par diferencial é: 
 

+

-

vB1

vB2

vout

 

Figura 139 – Símbolo gráfico do Par diferencial 

 

O sinal + corresponde à entrada não inversora, enquanto que o sinal – representa a entrada inversora. 

 

ANÁLISE EM CORRENTE CONTÍNUA 
Quando vB1 e vB2 forem componentes de pequenos sinais, então podemos retirar da figura 138  a relação: 

1 2( ) 0BE E E E EEV i i R V+ + − =  

Como os transístores são iguais, as correntes de emissor também são iguais, logo: 

2
EE BE

E C
E

V VI I
R
−

≈ =  

Sendo assim, a corrente na resistência RE, conhecida como corrente de cauda (IT) é duas vezes a corrente 

IE, ou seja: 

EE BE
T

E

V VI
R
−

=  
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ANÁLISE EM CORRENTE ALTERNADA  
Utilizando transístores iguais, e como a soma das correntes é constante, quando se varia a tensão diferencial 

vD= vB2 – vB1, acorrente transfere-se de um transístor para o outro. Na figura 140 podemos observar essa 

variação de das correntes em função da tensão diferencial. 

 

 

Figura 140 – Correntes do par diferencial 

 

A expressão das correntes pode ser dada por: 

1 2 /1 D TC C v V

Ii i
e
α
±= =

+  

O funcionamento só é aproximadamente linear para pequenas tensões diferenciais, zona onde a exponencial 

tem um comportamento praticamente linear. 

A simetria do amplificador permite simplificar a sua análise, convertendo as tensões de entrada em tensões 

de entrada de modo comum e de modo diferencial. Estes conceitos estão relacionados com as aplicações 

típicas dos amplificadores operacionais.  

GANHO EM MODO DIFERENCIAL  

Considerando a figura seguinte, a resistência de entrada diferencial é: 

2idR rπ=  

Uma vez que olhando da base de qualquer um dos transístores vemos: 

'(1 ) 2er r rπ πβ+ + =  
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Figura 141 – Funcionamento para pequenos 
sinais 

 

Tendo em conta que: 

1 2
d

C C
vv R gm= −  

Os ganhos diferenciais são: 

1
1 2

C C
d

d

v gm RA
v

×
= = −            e             

2
2 2

C C
d

d

v gm RA
v

×
= =   

Logo o ganho em modo diferencial pode ser calculado por: 

1 2C C
d C

d

v vA gm R
v
−

= = − ×  

Há ainda outra possibilidade para chegar ao mesmo ganho. Se considerarmos que estamos perante uma 

simetria perfeita, podemos analisar a resposta a um sinal de entrada de acordo com a figura 142. Coloca-se 

a base do transístor 2 à massa. Ficamos com um circuito com a configuração em emissor comum com 

resistência de emissor que vale 1/gm2. 
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Figura 142 – Método alternativo para calcular o ganho em modo diferencial 

Assim o ganho será aproximadamente: 

1 2 1

1
1 1 1 2

C C C

E gm gm gm

R R gm RA
R

×
= − = − ≅ −

+ +  

Se se quiser ver o que acontece à outra saída, basta pensar que as duas correntes dos dois colectores são 

necessariamente iguais, logo o ganho em modo diferencial é igual ao ganho estudado no primeiro método. 

 

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 

A impedância de entrada de um amplificador diferencial é duas vezes o valor da impedância de entrada de 

um emissor comum visto estarmos perante um circuito cujo esquema equivalente possui duas resistências 

do díodo emissor em corrente alternada r’e: 

'2in eZ rβ=  

TENSÃO DE DESVIO DA ENTRADA 

Se o par diferencial for perfeitamente simétrico, ligando as duas entradas à massa, a tensão de saída 

medida entre os dois colectores é igual a zero. Como já verificámos, essa simetria é praticamente impossível 

conseguir, pois os valores das resistências não são exactamente iguais, o VBE dos transístores também não. 

Assim aparece um erro na saída.  

A tensão de desvio da entrada é a tensão de entrada que produz a mesma tensão de erro da saída num par 

diferencial perfeito e é dada por: 
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,
erro

in desvio
MD

UV
A

=  

 

CORRENTE DE POLARIZAÇÃO DE ENTRADA 

Trata-se de uma corrente da ordem dos ηA e é uma corrente que passa entre as bases e as terras e define-

se como sendo a média das correntes contínuas das bases: 

1 2
, 2

B B
in polarização

I II +
=  

 

CORRENTE DE DESVIO DE ENTRADA 

Esta corrente define-se como sendo a diferença entra as duas correntes de base: 

, 1 2in desvio B BI I I= −  

GANHO EM MODO COMUM 

O funcionamento em modo comum pode ser estudado com base no esquema da figura seguinte. Aplica-se a 

mesma tensão às duas bases, conhecida como tensão de modo comum (vCM). 

 

Figura 143 – Funcionamento em modo comum 

Se o circuito for perfeitamente simétrico, não há tensão alternada de saída, pois as entradas são iguais. 

Sendo um circuito onde a tensão de saída é zero, este circuito apenas é utilizado para estudar as cargas 

estáticas, as interferências e outras detecções indesejáveis que ocorrem com sinais de modo comum. 
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Estes sinais de modo comum aparecem porque os fios de ligação das bases comportam-se como antenas, 

logo se o circuito estiver a funcionar numa zona de muitas interferências electromagnéticas, as bases 

detectam pequenas tensões indesejadas. 

Devido à simetria do circuito e a vB1 ser igual a vB2, podemos analisar apenas metade do circuito, como se 

mostra na figura 144. Para sinais de modo comum, pode-se substituir a resistência R, por duas resistências 

em paralelo de valor 2R, para que se possa analisar cada transístor em separado. 

 

Figura 144 – Esquema equivalente para o funcionamento em modo comum 

A partir deste esquema simplificado, que se assemelha a um emissor comum podemos determinar o ganho 

de tensão deste esquema simplificado. Como RE é muito maior que r’e, então o ganho é: 

1
1 2

C C
MC

CM

v RA
v R

= = −  

Como o circuito tem outra parte simétrica: 

1
2 2

C C
MC

CM

v RA
v R

= = −  

Então o ganho de tensão em modo comum será: 

1 2 0C C
MC

CM

v vA
v
−

= =  

Ou seja, idealmente o ganho em modo comum é nulo. Na realidade é praticamente impossível fazer uma 

simetria perfeita entre os dois lados do par diferencial, facto este que nos leva a ter um determinado ganho, 

geralmente inferior à unidade. 
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FACTOR DE REJEIÇÃO DE MODO COMUM 

O factor de rejeição de modo comum, CMRR (Comum-Mode Rejection Ratio), define-se como sendo a razão 

entre o ganho de tensão em modo diferencial e o ganho de tensão em modo comum: 

MD

MC

ACMRR
A

=  

Quanto maior for o CMRR, melhor será o amplificador, pois um grande factor de rejeição significa que o par 

diferencial amplifica o sinal desejado e discrimina contra o sinal de modo comum. 

Esta razão, por vezes, é indicada em decibéis, pelo que se pode calcular através da fórmula: 

1020 log MD
db

MC

ACMRR
A

=  

O PAR DIFERENCIAL COMO FONTE DE CORRENTE 
 

O espelho de corrente aplica-se nos circuitos integrados porque é uma forma de criar fontes de corrente e 

cargas activas, com vista o aumento do ganho e do factor de rejeição de modo comum. 

Conforme se verifica na figura seguinte, utilizamos um díodo, chamado díodo de compensação, em paralelo 

com o díodo da junção emissora. Se estes forem de características idênticas, a corrente de colector será 

igual à corrente na resistência R. Obtêm-se assim o espelho de corrente, assim chamado por ser a imagem 

reflectida da corrente da resistência R. 

 

 

Figura 145 – Espelho de corrente 
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CONCLUSÃO 

O par diferencial é geralmente utilizado como andar de entrada dos amplificadores operacionais. Idealmente 

a sua tensão de saída é igual a zero. Como a simetria perfeita entre os dois lados do par diferencial é 

praticamente impossível, pretende-se que o factor de rejeição de modo comum seja o mais alto possível. 
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AMPLIFICADORES OPERACIONAIS 
 

INTRODUÇÃO 

Os Amplificadores Operacionais, também conhecidos por AMPOP’s são dispositivos extremamente versáteis 

com imensas aplicações na electrónica. Como o próprio nome indica, são amplificadores que efectuam 

operações matemáticas tais como a soma, a subtracção, a multiplicação e a integração. São apresentados 

como circuitos integrados.  

AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

Um AMPOP ideal tem uma impedância de entrada infinita, uma corrente de entrada nula, um ganho de 

tensão infinito, uma impedância de saída nula, uma largura de banda infinita e uma tensão de desvio de 

entrada nula. Assim pode-se representar o AMPOP utilizando o esquema equivalente da figura 146. Apesar 

do estudo ser feito com base nas características ideais do AMPOP, na realidade essas características são um 

pouco diferentes. Tendo como referência o LM741, o ganho é aproximadamente 100000, a corrente de 

entrada é de 80ηA, a largura de banda é cerca de 1MHz e a tensão de desvio de entrada é 2mV. 

 

 

Figura 146 – Esquema equivalente de um AMPOP 

 
O símbolo gráfico AMPOP é: 

 

+

-

v+

v-

vout

+vCC

-vCC  

Figura 147 – Símbolo gráfico do Amplificador 
Operacional 
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O sinal + corresponde à entrada não inversora, enquanto que o sinal – representa a entrada inversora. 

O AMPOP é vulgarmente utilizado em duas configurações básicas, a montagem inversora e a não inversora. 

A partir destas duas configurações pode-se obter outras. 

 

AMPLIFICADOR INVERSOR 

 

Figura 148 – Amplificador inversor 

 

 

O amplificador inversor é o circuito mais básico. É um circuito que usa realimentação negativa para 

estabilizar o ganho de tensão. Este tipo de realimentação é utilizada porque o ganho em malha aberta é tão 

elevado e por isso muito instável que se torna imprescindível estabilizar o ganho. 

A entrada ve, excita a entrada inversora através de R1, resultando uma tensão na entrada não inversora. A 

tensão de entrada é amplificada, produzindo uma tensão de saída desfasada de 180º. Essa tensão é enviada 

para a entrada através da malha de realimentação. 

Tendo como referência as características ideais e tendo em conta o facto de se ter uma massa virtual entre 

as duas entradas do AMPOP, a tensão nos dois terminais é igual, logo v+=v-=0. Como a impedância de 

entrada é infinita, as correntes desses dois terminais são nulas (i+=i-=0). A tensão de saída desta montagem 

é: 

( )sv A v v+ −= −  

Como 1
1

evI
R

=  e 2
2

svI
R

= , o ganho será: 

2 2
1 2

1 2 1 1

e s s
f

e

v v v R RI I A
R R v R R

= ⇔ = ⇔ = − = = −  
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AMPLIFICADOR NÃO – INVERSOR 

 

Figura 149 – Amplificador não-inversor 

 
A tensão de entrada excita a entrada não-inversora, sendo esta tensão amplificada e colocada na saída. 

Posteriormente, é enviada para a entrada através da malha de realimentação. 

Olhando para a demonstração anterior, a tensão nos dois terminais de entrada é igual, logo v+=v-=ve. 

Utilizando a lei dos nós temos: 

1 2

sv vv
R R

−− −
=  

O ganho será: 

2

1 2 2

1 1 1 1
1

s
e s f

e

v Rv v A
R R R v R

⎛ ⎞
+ = ⇔ = = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

SEGUIDOR DE TENSÃO 

 

Figura 150 – Seguidor de tensão 
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O seguidor de tensão, também conhecido como buffer ou circuito tampão, implementa um ganho unitário, 

originando uma tensão de saída exactamente igual à tensão de entrada sem que haja uma queda de tensão 

acentuada. 

AMPLIFICADOR DA DIFERENÇA 

 

Figura 151 – Amplificador da diferença 

 

A utilização conjunta das montagens inversora e não inversora permite construir um circuito que amplifica a 

diferença entre os dois sinais. Aplicando o teorema da sobreposição, a tensão de saída é 

2 4 2
1 2

1 3 4 1

1o
R R Rv v v
R R R R

⎛ ⎞
= + −⎜ ⎟ +⎝ ⎠

. 

Se 
1 4

2 3

R R
R R

= , então 
4

1 2
3

o
Rv v v
R

= − . 

 

INTEGRADOR INVERSOR 

 

Figura 152 – Integrador inversor 

 



Fundamentos de Electrónica 

 - 183 -

Analisando o circuito no domínio do tempo e sabendo que R Rv R i= ×  e C
C

vi C
t

∂
=

∂
, temos: 

e s
R C

v vi i C
R t

∂
= ⇔ = −

∂
. A tensão de saída é ( )

0

0
1 t

s C s
t

v i t v t t
C

= − ∂ + ∂∫ . Como as correntes do 

condensador e da resistência são iguais, ( )
0

0
1 t

e
s s

t

vv t v t t
C R

= − ∂ + ∂∫ . 

AMPLIFICADOR DIFERENCIADOR 

 

Figura 153 – Amplificador diferenciador 

Analisando o circuito, mais uma vez no domínio do tempo, sabendo que s
R

vi
R

= −  e C
C

vi C
t

∂
=

∂
, temos: 

s e
R C

v vi i C
R t

∂
= ⇔ − =

∂
. A tensão de saída é i

s
vv RC
t

∂
= −

∂
.  

 

FILTROS ACTIVOS  

 

Praticamente todos os sistemas de comunicações utilizam filtros. São circuitos que deixam passar 

determinadas frequências e que rejeitam outras, com o objectivo de separar sinais desejados dos 

indesejados, bloquear sinais de interferência ou fortalecer sinais de voz ou áudio. Os filtros podem ser 

passivos, quando construídos com resistências, bobines e condensadores, ou activos. Os filtros activos são 

construídos com resistências, condensadores e AMPOP’s. Os amplificadores integrador e o diferenciador são 

a base de construção destes filtros. Assim consegue-se obter quatro filtros diferentes. O filtro passa-baixo, o 

passa-alto, o passa-banda e o corta-banda. 

O filtro passa-baixo é um filtro que deixa passar todas as frequências abaixo da sua frequência de corte, 

bloqueando todas aquelas que se encontram acima dessa mesma frequência. Um dos esquemas eléctricos 

possíveis e o seu gráfico de resposta em frequência estão representados na figura 154. 
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Figura 154 – Filtro passa-baixo 

 

Por outro lado, o filtro passa-alto, bloqueia todas as frequências abaixo da sua frequência de corte, como 

se pode verificar na figura 155, aceitando todas aquelas que se encontram acima da frequência de corte. 
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Figura 155 – Filtro passa-alto 

 

O filtro passa-banda é utilizado principalmente na sintonização de sinais de radiodifusão e nas 

telecomunicações. É um circuito com duas frequências de corte (inferior e superior), que deixa passar todas 

as frequências compreendidas entre as duas frequências de corte, rejeitando todas as outras. A sua resposta 

em frequência está representada na figura 159. 
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Figura 156 – Filtro passa-banda 

  

O filtro corta-banda é exactamente o oposto do filtro anterior como se pode verificar na figura 157. Rejeita 

todas as frequências que se encontram entre as frequências de corte, deixando passar todas as outras. 
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Figura 157 – Filtro corta-banda 

 

CONCLUSÃO 

 

Os amplificadores operacionais são dispositivos com duas entradas, inversora e não inversora, e uma saída. 

De entre as suas características ideais destacam-se o ganho e tensão infinito, uma impedância de saída nula 

e uma impedância de entrada infinita. 

Com os AMPOP’s pode-se construir circuitos que façam qualquer operação matemática.  
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OPTOELECTRÓNICA 
 

INTRODUÇÃO 

Existem dispositivos, que baseados no funcionamento da junção PN, que combinam a electrónica com a 

óptica. São os dispositivos optoelectrónicos e como exemplo podemos referir o LED, o fotodíodo, o 

fototransistor, a LDR e o díodo laser. 

LED 

Num díodo comum, quando directamente polarizado, os electrões livres combinam-se com as lacunas. À 

medida que esses electrões caem de um nível de energia alto para um nível mais baixo, eles irradiam 

energia que é dissipada sob a forma de calor. Nos díodos emissores de luz, LED (Light Emitter Diode), essa 

energia é dissipada sob a forma de luz. Esses electrões aos baixarem de nível de energia provocam ondas 

luminosas que variam a sua fase entre 0 e 360º. O LED têm vindo a substituir a lâmpada incandescente 

devido às suas baixas tensão e corrente, o que na prática se resume a uma potência mais baixa. 

O Silício é um material opaco que bloqueia a passagem de luz, daí serem utilizados materiais como o Gálio, 

o Arsénio e o Fósforo, para se obterem estes dispositivos. Assim podemos obter LEDs que irradiam luz 

vermelha, verde, amarela, azul laranja ou infravermelha (invisível). A cor irradiada depende do material 

utilizado e do nível de dopagem. O LED cuja junção é de Arsénio ou Gálio, emite radiação infravermelha. 

Utilizando o Fósforo, obtém-se a cor vermelha ou amarela, dependendo da concentração. Se se utilizar 

Fosfeto de Gálio dopado com Nitrogénio, a luz irradiada pode ser verde ou amarela. 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. Os LEDs da gama visível podem ser aplicados em diversos aparelhos com as mais variadas funções, 

por exemplo como indicador de tensão no circuito. Os da gama invisível são aplicados em sistemas de 

alarme contra intrusão e em leitores de CDs.  

 

SÍMBOLO GRÁFICO 
Podemos observar na figura seguinte, o símbolo gráfico do LED. É um símbolo semelhante ao do díodo 

comum. As setas simbolizam a luz irradiada. 
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Figura 158 - Símbolo gráfico do LED 

 

No mercado podemos encontrar LEDs das mais variadas formas: 

 

 
  

Figura 159 – LEDs 

 

TENSÃO E CORRENTE DO LED 
 

Os LEDs têm uma queda de tensão típica de 1,5 a 2,5V para correntes de 10 a 50mA, dependendo estes 

valores, do LED, da cor irradiada, da tolerância e da dopagem. 

Estes dispositivos têm tensões de disrupção muito baixas, entre 3 e 5V, pelo que são facilmente danificáveis 

se não existir rigor. 

 

BRILHO DO LED 
 

O brilho de um LED depende da corrente que o percorre. A melhor forma de se controlar o brilho é utilizar 

um circuito série composto por uma fonte de tensão, de valor superior ao valor de funcionamento do LED, 

por uma resistência e pelo LED. A resistência irá limitar a corrente no LED, fazendo com que a corrente seja 

constante e deste modo o brilho também será constante. 

INDICADOR DE SETE SEGMENTOS 
 

Os indicadores de sete segmentos são dispositivos amplamente utilizados, nomeadamente em mostradores 

digitais. Cada dispositivo destes é capaz de mostrar todos os números de 0 a 9 e ainda algumas letras (A, b, 

C, d, E, F). 
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Figura 160 – Indicadores de sete segmentos 

 

Cada indicador é composto por sete LEDs. A figura 161 mostra-nos o esquema deste dispositivo. Neste 

circuito estão representadas as resistências limitadoras de corrente. Ligando à terra determinadas 

resistências, consegue-se obter os dígitos ou as letras. Por exemplo, ligando à terra os segmentos A, B, C, 

D, E e F, obtêm-se o número 0. 

 

 

 

Figura 161 – Esquema do indicador de sete segmentos 

 

FOTODÍODO 

O fotodíodo é um díodo de junção construído de modo a possibilitar a utilização de luz como factor 

determinante no controlo da corrente eléctrica. É uma junção PN cuja região de funcionamento é limitada 

pela região de polarização inversa e caracteriza-se como sendo sensível à luz. A aplicação da luz à junção 

resulta numa transferência de energia das ondas luminosas (na forma de fotões) para a estrutura atómica, 

resultando num aumento do número de portadores minoritários e um aumento da corrente inversa. 
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Quando se incide energia luminosa numa junção PN, essa energia pode desalojar electrões de valência. 

Quanto maior for esta energia maior será a corrente inversa na junção. Por outras palavras pode-se afirmar 

que a quantidade de luz que incide na junção controla a corrente inversa do díodo. 

A corrente inversa e o fluxo luminoso variam de uma forma praticamente linear, ou seja, um aumento da 

intensidade luminosa resulta num aumento semelhante na corrente inversa. Quando a luz incidente é nula, a 

corrente inversa também é nula. 

O fotodíodo possui uma janela, que permite a passagem da luz através do invólucro e chegue à junção, 

produzindo assim electrões livres e lacunas. Este dispositivo é colocado no circuito inversamente polarizado. 

A corrente típica situa-se na faixa de algumas dezenas de µA e tem o aspecto físico da figura 162. 

 

Figura 162 – Aspecto físico do 
fotodíodo 

Podemos utilizar este dispositivo de duas maneiras diferentes. Como célula fotovoltáica, Onde a incidência 

de luz gera uma tensão, ou como célula fotocondutiva, onde a incidência de luz provoca uma corrente. 

Assim, o fotodíodo pode ser aplicado na fotodetecção, nomeadamente nos sistemas de iluminação pública, 

para que o circuito ligue ou desligue consoante a claridade. Pode ser aplicado também na unidade ópticas 

dos leitores de DVD’s e em sistemas de contador de pulso. 

SÍMBOLO GRÁFICO 
A figura 163 representa o símbolo gráfico do fotodíodo. As setas a apontar para o dispositivo indicam a luz 

incidente. 

 

Figura 163 – Símbolo gráfico do 
fotodíodo 
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OPTOACOPLADOR 

Um optoacoplador é um circuito que associa um LED e um fotodíodo dentro do mesmo invólucro. Existe, 

contudo uma separação física entre o circuito de entrada, constituído pelo LED e o circuito de saída, 

constituído pelo fotodíodo, como se pode verificar na figura 164. A única ligação entre estes dois circuito é 

um feixe luminoso. Por isso obtém-se uma resistência de isolamento na faixa dos GΩ. É utilizado em 

aplicações com alta tensão, onde os potenciais dos dois circuitos podem variar em alguns milhares de Volt. 

 

Figura 164 – Optoacoplador  

 

A tensão da fonte da esquerda estabelece uma corrente no LED que por sua vez emitirá energia luminosa 

que irá incidir no fotodíodo. Este cria uma corrente inversa que vai estabelecer um potencial aos terminais 

da resistência de saída. Somando as tensões ao longo da malha de saída obtemos: 

22out RV V V= −  

Verificamos assim que a tensão de saída depende da corrente inversa (IR2). Se a tensão V1 variar, então a 

quantidade de luz emitida pelo LED também variará. 

 

FOTOTRANSÍSTOR 

Os transístores são componentes que são sensíveis à luz. Os fototransístores aproveitam essa sensibilidade à 

luz. É um dispositivo que funciona baseado no fenómeno da fotocondutividade que, ao mesmo tempo, pode 

detectar a incidência de luz e fornecer um ganho. Possui apenas dois terminais acessíveis, o colector e o 

emissor, uma vez que a base apenas é utilizada para uma eventual polarização. 

A incidência de luz provoca o aparecimento de lacunas na junção colectora, que posteriormente passam 

para o emissor, enquanto que os electrões passam do emissor para a base. Isto vai provocar um aumento 

de corrente na base e consequentemente uma variação de corrente no colector Beta vezes maior, sendo 

essa variação maior quanto maior for a incidência de luz. 
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Como a base se encontra normalmente desligada, a corrente que circula na base depende apenas do fluxo 

luminoso. Na ausência de luz, a corrente de base é nula, resultando daí uma tensão de colector igual a VCC. 

Uma das principais aplicações do fototransístor é no acoplador óptico, um circuito semelhante ao 

optoacoplador já visto no neste capítulo, cuja diferença reside no facto de em vez de se utilizar o fotodíodo, 

utiliza-se um fototransístor. Este acoplador óptico possui uma maior velocidade de comutação em relação ao 

optoacoplador. 

Na figura seguinte podemos observar o aspecto físico deste dispositivo. 

 

Figur 165 – Aspecto físico do 
fototransístor 

 

SÍMBOLO GRÁFICO 
 

O símbolo gráfico é mostrado na figura seguinte. As setas indicam a incidência de luz no colector. 
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Figura 166 – Símbolo gráfico do 
fototransístor 
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LDR 

Também conhecida como fotoresistência, a LDR (do Inglês, Light Dependant Resistor) é uma resistência que 

varia o seu valor óhmico com a variação de incidência luminosa. É feita com Sulfeto de Cádmio (CdS) ou 

Seleneto de Cádmio (CdSe). Quanto maior for a luz que incide na resistência, menor será a resistência. 

Quanto menor for a luz, maior será a resistência. Para a escuridão total, a LDR tem um valor típico de cerca 

de 1MΩ, enquanto que para uma luz bastante intensa, o valor é de cerca de 100Ω, isto porque a energia 

luminosa desloca electrões da camada de valência para a camada de condução, diminuindo assim a 

resistência. 

 

Figura 167 – Aspecto físico da LDR 

 

É um dispositivo bastante utilizado nos circuitos que controlam a iluminação pública, em sistemas de 

detecção de fumo, alarmes de intrusão e circuitos de automação. 

A figura 168 mostra uma aplicação típica de detecção de luz. Na presença de luz, o circuito é ajustado, 

através do potenciómetro de 47K, para que o transístor esteja ao corte. Na ausência de luz, a LDR aumenta 

o seu valor óhmico, aumentando assim a tensão aos seus terminais e consequentemente faz com que o 

transístor esteja saturado. Nestas condições, o relé é activado. 

 
Figura 168 – Detecção de luz utilizando uma LDR 
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SÍMBOLO GRÁFICO 
 
O símbolo gráfico deste dispositivo é: 

 

 

Figura 169 – Símbolo gráfico da 
LDR 

 
 

DÍODO LASER 

O díodo laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é um dispositivo que produz radiação 

electromagnética de frequência muito bem definida, onde as ondas luminosas possuem todas a mesma fase. 

O conceito fundamental do díodo laser consiste na utilização de uma câmara ressonante espelhada que faz 

produzir um feixe estreito de luz que é intenso e bastante focado.  

Podem ser utilizados nas telecomunicações de banda larga, juntamente com cabos de fibra óptica para 

aumentar a velocidade de comunicação. Também podem ser utilizados nos leitores de CDs. 

  

 

Figura 170 – Díodo Laser 

 

CONCLUSÃO 

A optoelectrónica é uma área onde se aproveita a incidência de luz para determinados efeitos. Os 

dispositivos optoelectrónicos estudados neste capítulo foram o LED, o fotodíodo, o optoacoplador, o 

fototransístor, a LDR e o díodo laser. Incidindo energia luminosa na junção PN, consegue-se obter electrões 

livres. 

As aplicações deste ramo da electrónica são as mais variadas, nomeadamente na comutação, alarmes e 

sistemas de iluminação da via pública. 
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TRANSÍSTORES ESPECIAIS 
 

INTRODUÇÃO 

Os transístores bipolares baseiam-se nas correntes criadas pelos portadores maioritários e pelos portadores 

maioritários. Existem outros transístores, unipolares, conhecidos como FET’s. São os transístores de efeito 

de campo (Field Effect Transistor). São dispositivos cuja operação depende somente de um tipo de cargas, 

pois os FET’s têm portadores maioritários e não têm portadores maioritários. 

Em relação aos BJT’s, os FET’s têm a vantagem de ter uma impedância de entrada elevada, são imunes às 

radiações electromagnéticas, são termicamente mais estáveis e geram menus ruído interno. Têm como 

desvantagem ter um baixo ganho x largura de banda. 

São dispositivos bastante utilizados na comutação pois não tendo portadores minoritários, o circuito pode 

desligar-se mais rapidamente. Também são utilizados como amplificadores. 

Existem dois tipos de transístores de efeito de campo: o transístor de efeito de campo de junção (JFET) e o 

transístor de efeito de campo de semicondutor metal óxido (MOSFET). 

 

JFET 

O JFET é um dispositivo constituído por três terminais, a porta, o dreno e a fonte, conforme a figura 171. É 

um dispositivo controlado por tensão, pois a tensão de entrada controla a corrente de saída, ou seja VGS 

determina a corrente que passa entre a fonte e o dreno. Quando VGS é igual a zero, a corrente é máxima. 

Por outro lado se VGS for suficiente mente negativo, as camadas de depleção tocam-se, estrangulando o 

canal, fazendo com que a corrente de dreno seja zero. A corrente de porta é aproximadamente zero. 

 

Figura 171 – Estrutura física de um JFET 
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Os JFET estão disponíveis em dois tipos de polaridade: o canal N e o canal P, conforme o tipo de 

semicondutor que constitui o canal. 

SÍMBOLO GRÁFICO 
 

Os símbolos gráficos destes dois tipos de FET’s estão representados na figura 172. A polaridade do 

dispositivo é indicada pela direcção da seta da porta. 

 

Figura 172 -  Símbolos gráficos do JFET canal N 
e canal P 

 

MODO DE FUNCIONAMENTO 
 

Polarizando o JFET conforme a figura 173, com VGS = 0, a aplicação de uma tensão VDS origina uma corrente 

entre o dreno e a fonte. 

 

Figura 173 – Polarização do JFET canal N 

 

Quando é aplicada uma tensão VGS negativa, a região de depleção da junção porta-canal alarga e o canal 

fica mais estreito, conforme se pode ver na figura 174. Assim a resistência do canal aumenta e a corrente iD 
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diminui. Se vGS for cada vez mais negativo, chega-se a um ponto em que todo o canal é ocupado pela região 

de depleção. Quando isto acontece, o canal fica sem electrões.  

À tensão de vGS (negativa) para qual ocorre o estrangulamento dá-se o nome de tensão de estrangulamento 

(pinch off voltage), Vp.  

 

Figura 174 – Estrangulamento do canal 

 

CARACTERÍSTICA TENSÃO-CORRENTE 
O JFET é um dispositivo de depleção e a sua característica tensão-corrente é muito semelhante à do 

MOSFET de depleção. A diferença reside no facto de o MOSFET pode operar no modo de enriquecimento, 

aplicando uma tensão positiva de vGS num dispositivo de canal N, e no JFET é impossível isso acontecer. 

A característica é especificada em termos da tensão de estrangulamento e a corrente entre o dreno e a 

fonte, com a porta ligada à fonte, IDSS.  

 

Figura 175 – Característica ID-VDS de um JFET canal N 

 



Fundamentos de Electrónica 

 - 198 -

Com VGS=0 e ID=0, o canal encontra-se completamente aberto. Com o aumento de VDS, a corrente de 

dreno cresce linearmente com esta tensão. Com o aumento da corrente o canal começa a estreitar-se mas 

de uma forma não uniforme, conforme se verifica na figura 174. 

O comportamento deste dispositivo é caracterizado pelas seguintes relações: 

Corte:   GS pv V≤    ;  0Di =  

Região Óhmica:  0p GSV v≤ ≤   ;  DS GS pv v V≤ −  

                                            

2

2 1 GS DS DS
D DSS

p p p

V V Vi I
V V V

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥= − −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟−⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 

Região de Saturação: 0p GSV v≤ ≤   ; DS GS pv v V≥ −  

( )
2

1 1GS
D DSS DS

p

Vi I v
V

λ
⎛ ⎞

= − +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

, em que λ é o inverso da Tensão de Early. 

Apesar de iG ser praticamente igual a zero, ela é muito maior no JFET do que no MOSFET. 

A figura 176 ilustra a característica de transferência de um JFET de canal N para VDS=10V, A corrente de 

dreno para VGS=0 é de 5mA (IDSS). 

 

Figura 176 – Característica de transferência de um JFET canal N 

 

 



Fundamentos de Electrónica 

 - 199 -

JFET DE CANAL P 
As características do JFET de canal P são muito semelhante às do canal N. As equações são as mesmas, no 

entanto Vp é positiva, vGS é um valor entre 0 e Vp, vDS é negativa e a corrente de dreno flui para fora do 

terminal, tal como indica o símbolo deste dispositivo. 

Para que este dispositivo funcione na região de saturação, DS GS pv v V≤ − . Caso contrário, se 

DS GS pv v V≥ − , o JFET funciona na região óhmica. 

 

MOSFET 

O MOSFET, como já foi referido, é um FET de metal óxido e difere do JFET por ter a porta isolada do canal 

através de um óxido, Dióxido de Silício, SiO2. Como a porta está isolada do canal, este dispositivo também é 

conhecido como IGFET (Insulated Gate FET). São dispositivos muito utilizados na amplificação e na 

comutação de potência. 

Tal como no JFET, uma tensão positiva no dreno força o fluxo de electrões da fonte para o dreno. 

Existem dois tipos de MOSFET, o de depleção e o de enriquecimento. O mais utilizado é o MOSFET de 

enriquecimento. Obviamente que cada um destes tipos pode-se ser ainda de canal N ou de canal P. 

A figura 177 mostra a estrutura física dos MOSFET’s. 

 

  

Figura 177 – Estrutura física do MOSFET de Depleção e de Enriquecimento, respectivamente 
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SÍMBOLO GRÁFICO 
Os símbolos gráficos dos quatro tipos de MOSFET estão representados na figura 178. 

 

 Enriquecimento Depleção 

Canal N 

  

Canal P 

  

Figura 178 – Símbolos gráficos do MOSFET 

 

MOSFET DE DEPLEÇÃO 
 

O MOSFET de depleção, também conhecido como D-MOSFET tem a estrutura física indicada na figura 177. 

Uma pastilha de Óxido de Silício é depositada por cima do lado esquerdo do canal. Em cima desta pastilha 

leva então a porta metálica. A tensão da porta vai controlar a resistência do canal, mas como a porta está 

isolada do canal pode-se aplicar uma tensão positiva ou negativa. A porta comporta-se como uma placa de 

um condensador, o óxido como dieléctrico e o canal como a outra placa. As cargas eléctricas na placa do 

condensador induzem cargas opostas na outra placa. A porta negativa repele os electrões do canal N e a 

depleção, ou esvaziamento dos electrões, é tanto maior quanto mais negativa for a porta e nesta situação 

menor será a corrente de dreno. Assim, o canal fica com uma faixa de iões positivos no canal. Diz-se que, 

nestas condições o MOSFET opera no modo de depleção. 

Se a tensão da porta for suficientemente negativa a corrente de dreno é cortada, quer isto dizer que a 

operação de um MOSFET de Depleção é semelhante à de um JFET com VGS negativa. 
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MOSFET DE ENRIQUECIMENTO  
 

O MOSFET de enriquecimento, também conhecido por E-MOSFET tem a sua estrutura física representada na 

figura 177. O substrato P estende-se agora até à pastilha do óxido, não existindo canal N entre a fonte e o 

dreno. 

Quando a tensão da porta for zero, a corrente entre a fonte e o dreno é zero, estando o dispositivo 

desligado. Ao aplicar uma tensão de porta positiva, os electrões são atraídos para a região P recombinando 

com lacunas próximas do SiO2. Se a tensão da porta for suficientemente positiva, todas as lacunas próximas 

do óxido são preenchidas e os electrões começam a fluir para o dreno. É como se existisse uma fina camada 

de semicondutor tipo N entre o material tipo P e o dióxido de silício. A tensão de porta para a qual este 

efeito acontece chama-se tensão de limiar. 

 

CURVA CARACTERÍSTICA 
 

A característica de saída é semelhante à do JFET e está representada na figura 179. A corrente de dreno 

cresce muito rapidamente para valores baixos de VDS. Quando esta tensão sobe a corrente satura de vido 

ao estrangulamento do canal. 

 

Figura 179 – Curva característica dos MOSFET’s 

 

A característica ID – VGS difere de MOSFET para MOSFET dependendo do tipo de dispositivo. Assim, na figura 

9 pode observar-se essas diferenças. 
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 Enriquecimento Depleção 

Canal N 

 
 

Canal P 

  

Figura 180 – Característica ID – VGS dos MOSFET’s 

 

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS COM MOSFET E JFET 

Tal como os transístores bipolares, os FET também funcionam como amplificadores. Estes amplificadores 

podem construídos com JFET ou MOSFET sem que as equações sejam alteradas. Assim podemos obter três 

configurações, a fonte comum, porta comum e dreno comum, também conhecida como seguidor de fonte.   

 

FONTE COMUM 
 

 

 

Figura 181 – Amplificador em fonte comum com JFET e respectivo modelo para pequenos sinais 
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A figura 181 mostra a configuração em fonte comum. É utilizado um JFET de canal N polarizado com a fonte 

de corrente I. A entrada do sinal é aplicado entre a porta e a fonte enquanto que a saída é obtida entre o 

dreno e a fonte, daí a fonte ser comum à entrada e à saída. 

Olhando para o modelo para pequenos sinais, pode-se calcular o ganho deste amplificador. Assim: 

( ) ( )//
//o D GSo

V o D
s GS

gm r R vvA gm r R
v v

−
= = = −  

Como ro tem, normalmente, valores muito elevados, o ganho de tensão depende da resistência do dreno e 

do gm. 

A impedância de saída é calculada igualando a fonte vS a zero, obtendo-se assim: 

//o o DZ r R=  

Mais uma vez, sendo ro elevada, a impedância é aproximadamente igual a RD. 

O ganho de corrente e a impedância de entrada são infinitos. 

 

PORTA COMUM 

 

 

Figura 182 – Amplificador em porta comum com MOSFET e respectivo modelo para pequenos 
sinais 

 
A figura 182 mostra a configuração em porta comum. É utilizado um MOSFET de depleção polarizado com a 

fonte de corrente. A entrada do sinal é aplicado entre a fonte e a porta enquanto que a saída é obtida entre 

o dreno e a porta, daí a porta ser comum à entrada e à saída. 

Através do modelo de pequenos sinais pode-se obter a impedância de entrada: 

1
iZ

gm
=  

A tensão de saída é: 
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o D GSv gmR v= −  

Aplicando o divisor de tensão à entrada: 

1

1GS S

S

gmv v
R

gm

= −
+

 

Assim o ganho de tensão é: 

1
o D

V
S

S

v RA
v R

gm

= =
+

 

O ganho de corrente é unitário e a impedância de saída é igual a RD. 

 

DRENO COMUM 
 

 

 

Figura 182 – Amplificador em dreno comum com MOSFET e respectivo modelo para pequenos sinais 

 

A figura 183 mostra um MOSFET tipo N de enriquecimento com a configuração de dreno comum. O dreno é 

ligado a uma tensão positiva. O sinal de entrada é aplicado entre a porta e o dreno e a saída entre a fonte e 

o dreno. 

 

A tensão de saída é: 

( )//o o L GSv gm r R v=  

A tensão de entrada é: 

( ) ( )1 // 1 //S o L GS o L GSv gm r R v r R gm v
gm

⎡ ⎤
= + = +⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎣ ⎦

⎣ ⎦
 

 

Assim, o ganho de tensão é aproximadamente 1, pode ser calculado por: 
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( )
( )

//
1 //

o Lo
V

S o L

r R gmvA
v r R gm

= =
+

 

A impedância de saída é: 

1
oZ

gm
=  

A impedância de entrada é infinita, assim como o ganho de corrente. 

 

CONCLUSÃO 

Os FET’s são dispositivos que baseiam o seu comportamento em apenas um tipo de portadores de cargas. 

São dispositivos com uma alta impedância de entrada. 

O JFET e o MOSFET são aplicados na amplificação e na comutação e a principal diferença entre estes dois 

dispositivos reside na constituição de cada um deles. O MOSFET contém uma pastilha de Dióxido de Silício 

entre o canal e a porta, que é um elemento metálico. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS AMPLIFICADORES 
 

INTRODUÇÃO 

Um amplificador diz-se de potência quando se pretende que forneça à carga uma potência tão grande 

quanto possível, sem danificar o transístor. Estes amplificadores são classificados de acordo com a sua 

classe de funcionamento. Assim neste capítulo estudaremos os amplificadores de Áudio-frequência (AF) e os 

amplificadores de Rádio-frequência (RF). 

Como estes amplificadores se destinam a trabalhar com altas frequências, não se deve utilizar o esquema 

equivalente híbrido. É necessário fazer o seu estudo graficamente, utilizando as curvas características e a 

recta de carga. 

 

AMPLIFICADORES DE ÁUDIO-FREQUÊNCIA 

Os amplificadores de AF destinam-se a amplificar sinais de frequência audíveis e para isso necessitam de ter 

um ganho constante nas frequências de funcionamento. A gama de frequências destes amplificadores é de 

20Hz a 20KHz. 

A curva que representa o ganho em função da frequência é conhecida por curva de resposta em frequência 

e pode ser observada na figura 183. 

G

f

G0

G0 / V2

f1 f2Banda
passante

 

Figura 183 – Curva de resposta em frequência 

 

Existem três zonas distintas. A zona central compreendida entre f1 e f2, chamada de banda passante onde 

o ganho é praticamente constante, e duas zonas onde o ganho diminui acentuadamente, para frequências 

abaixo de f1 e acima de f2. Designam-se por frequência de limite inferior, f1, e frequência de limite 

superior, f2, as frequências para o qual o ganho de tensão ou corrente vale 0.707 do valor máximo (GO), 
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correspondente a -3db do mesmo ganho. Assim, as frequências que pretendemos amplificar devem estar 

situadas entre f1 e f2. 

A largura de banda (LB) de um amplificador é calculada por: 

2 1BL f f= −  

Os amplificadores de AF podem ser de acoplamento RC ou de acoplamento por transformador. Funcionam 

em Classe A para não haver distorção na amplitude do sinal. 

 

COMANDO DE VOLUME 
Existem circuitos que permitem controlar o volume. O comando de volume num amplificador de AF tem que 

ter determinadas características. A variação deve ser gradual e deve permitir ir até à atenuação completa do 

sinal. A polarização dos transístores não pode ser afectada pela resistência de comando de volume. Ao variar 

a resistência, todas as frequências devem ser igualmente atenuadas, não afectando assim a resposta em 

frequência do amplificador. 

A resistência de comando de volume não deve ser percorrida por corrente contínua, para que o circuito não 

gere ruído. 

A figura 184 representa um amplificador de AF com um circuito de comando de volume, devidamente 

assinalado. 

IN

R1

R2

R3

C3
P1

C2

R4C1

R7

R6

R5

C4

R8

C5

COMANDO DE VOLUME

+Vcc

OUT

 

Figura 184 – Amplificador de AF comando de volume 
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COMANDO DE TONALIDADE 
 

Quando se pretende acentuar certas frequências e atenuar outras necessitamos de um circuito ao qual se o 

nome de comando de tonalidade. Se se pretender acentuar ou atenuar baixas frequências utilizamos um 

potenciómetro em série com um condensador. Para se acentuar ou atenuar altas-frequências utiliza-se um 

potenciómetro em paralelo com um condensador. As figuras 185 e 186 representam estes circuitos. 

IN

R1
R2

C1

R4R3

+Vcc

C2

P1

 

Figura 185 – Comando de tonalidade para baixas frequências 

 

IN

R1
R2

C1

R4R3

+Vcc

P1

C2

 

Figura 186 – Comando de tonalidade para altas frequências 
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AMPLIFICADORES DE RÁDIO-FREQUÊNCIA 

Os amplificadores de RF sintonizados são amplificadores que funcionam em classe C. A figura 187 mostra-

nos um amplificador deste tipo. A tensão alternada de entrada excita a base e a tensão amplificada aparece 

no colector. Posteriormente o sinal amplificado e invertido é acoplado à resistência de carga. Estes 

amplificadores são utilizados para gamas de frequências superiores a 20KHz.  

 

Figura 187 – Amplificador RF sintonizado de classe C 

 

Estes amplificadores normalmente aparecem em receptores de comunicações e a sua curva de resposta em 

frequência se representa na figura 188. 

f

G

f0

GMAX

 

Figura 188 – Curva de resposta em frequência dos amplificadores RF 

  



Fundamentos de Electrónica 

 - 211 -

A largura de banda é estreita em relação à frequência de corte, ou de ressonância, (f0) pois as frequências 

que se pretendem amplificar estão contidos numa faixa estreita em relação à frequência de ressonância. 

Estes amplificadores utilizam um circuito ressonante paralelo, como e devido a isso, a tensão de saída é 

máxima à frequência de ressonância. O ganho de tensão diminui em cada um dos lados de f0, amplificando 

assim uma estreita banda de frequências. Este é o facto que leva à utilização estes amplificadores na 

amplificação de sinais de televisão e de radiodifusão, pois cada estação ou canal encontra-se consignada a 

uma estreita banda de frequências muito próxima da frequência central. 

A resistência R do circuito ressonante paralelo é a resistência do enrolamento da bobina L. Como 2πfL>> R, 

então a frequência de ressonância pode ser calculada por: 

0
1

2
f

LCπ
=  

O factor de qualidade (Q) da bobina é dado por: 

2LX fLQ
R R

π
= =  

Para a frequência de ressonância, o factor de qualidade será: 

02 f LQ
R
π

=  

A impedância é máxima quando o ganho é máximo, ou seja, para a frequência de ressonância e tem uma 

curva muito semelhante à curva de resposta em frequência. A largura de banda é definida pelos pontos em 

que a impedância é 0,707 do valor máximo de impedância, podendo ser calculada por: 

0
B

fL
Q

=  

 

CONTROLO AUTOMÁTICO DE GANHO 
 

O campo electromagnético varia de zona para zona, dando origem a que um receptor ao mudar de posição, 

receba sinais mais fortes ou mais fracos. Nesta situação, existem variações na intensidade do sinal de saída, 

sendo necessário ajustar o controlo de volume constantemente. Para evitar esta situação utiliza-se um 

circuito que controla o ganho dos amplificadores de RF, de modo a obter uma intensidade do sinal de saída, 
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o mais constante possível, independentemente da posição. É o chamado Controlo Automático de Ganho 

(AGC). 

É utilizada para este efeito a tensão DC de saída do detector, a qual é proporcional à amplitude do sinal de 

RF. Esta tensão é aplicada à base do primeiro transístor amplificador de RF, variando a sua polarização de 

modo a reduzir o ganho quando essa tensão é máxima e vice-versa. 

O circuito da figura seguinte utiliza um AGC negativo por estarmos perante um transístor NPN. 

IN

RB

R1 RECE

-AGC
R2

Out

+VCC

I2

 

Figura 189 – Amplificador RF com AGC 

 

O transístor tem polarização estabilizada por RE. A esta acção junta-se o AGC. Quando o sinal de RF é mais 

forte, a tensão AGC aumenta, fazendo aumentar I2, diminuindo IB e por conseguinte, diminuindo também IE. 

Como VCE se mantém constante, o ganho diminui. Se o sinal RF diminuir, acontece exactamente o oposto. 

 

AMPLIFICADORES DE BANDA LARGA 

Nas comunicações, por vezes é necessário amplificar sinais não sinusoidais. Qualquer sinal periódico pode 

considerar-se como sendo a soma de vários sinais sinusoidais. Um desses sinais terá uma frequência, 

chamada frequência fundamental. As outras terão frequências múltiplas desta frequência fundamental. São 

as chamadas harmónicas. 

Nestes amplificadores, tanto a frequência fundamental como as suas harmónicas tem que ter o mesmo 

ganho para que não haja distorção. Para amplificar estes sinais é necessário que o ganho do amplificador se 

mantenha constante entre limites afastados. Os amplificadores com estas características são conhecidos 

como amplificadores de banda larga e são utilizados como amplificadores de vídeo e amplificadores de 

impulsos. Estes amplificadores não podem ser sintonizados e distinguem-se dos amplificadores de AF por 

terem uma frequência de limite superior muito mais elevada, cerca de dez vezes a frequência fundamental. 

Os amplificadores de banda larga utilizam acoplamento RC, deve-se utilizar realimentação negativa e por 

vezes utiliza-se circuitos de compensação para aumentar ou baixar a largura de banda. 
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CONCLUSÃO 

Os amplificadores de Áudio-frequência funcionam na gama de frequências de 20Hz a 20KHz e destinam-se a 

amplificar sinais de áudio. Os amplificadores de Rádio-frequência funcionam para gamas de frequências 

superiores a 20KHZ e são utilizados em receptores de sistemas de comunicações. 
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TIRISTORES 
 

INTRODUÇÃO 

Tiristores são componentes electrónicos, bastante utilizados na electrónica de potência, com realimentação 

interna para produzir uma acção de comutação. O SCR, o TRIAC, o DIAC e o GTO são os tiristores mais 

conhecidos. Utilizam-se na protecção contra sobretensões, em manobradores de motores, conversão AC – 

CA e CA – AC, sistemas de iluminação e outras cargas de correntes intensas. 

É conhecido por ter uma característica estacionária tensão-corrente, representada na figura 190. A 

característica tem duas zonas. Na zona I, as correntes são baixas, podendo as tensões ser elevadas, estando 

assim o dispositivo bloqueado. Na zona II, as tensões são baixas e as correntes podem ser elevadas, 

colocando o dispositivo em condução. Neste sentido, o tiristor pode ser considerado como um comutador 

electrónico. 

A transição da zona I para a zona II é instável e na figura encontra-se a tracejado porque não é possível ter 

um ponto de funcionamento em repouso nesta zona. 

A tensão UB para a qual se dá essa transição, chama-se tensão de báscula. A corrente IL para o qual se inicia 

o estado de condução designa-se por corrente de fecho. 

Depois de o tiristor estar à condução, para se voltar à zona I, é necessário baixar a corrente até ao valor da 

corrente de manutenção (IH). 

As transições de I para II e de II para I fazem-se por percursos diferentes pelo que o sistema apresenta 

histerese. 

 

 

Figura 190 – Característica dos tiristores 
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DÍODO DE QUATRO CAMADAS 

Tiristor é a designação genérica que se dá a todos os dispositivos de quatro camadas de material 

semicondutor e três junções PN. É um elemento biestável que trabalha na região de saturação ou na região 

de corte. A estrutura semicondutora comum é PNPN, tal como se pode ver na figura 191. A trava ideal é um 

circuito que permite compreender o funcionamento do tiristor. 

  

Figura 191 – Estrutura do tiristor e trava ideal 

 

As regiões das extremidades têm características emissoras. A estrutura pode ser interpretada como sendo 

dois transístores (um PNP e outro NPN) ligados pelas respectivas bases. O colector de Q1 excita a base de 

Q2 e o colector de Q2 activa a base do Q1. Esta ligação funciona como sendo uma realimentação positiva, 

pois qualquer variação de corrente na base de Q2 é amplificada e realimentada através de Q1.  

Não havendo inicialmente corrente no colector, ambos os transístores estão ao corte. Quando se aplica um 

impulso positivo na base de Q2, ou negativo na base de Q1, o transístor será activado, fornecendo uma 

corrente amplificada à base do outro, que amplificará esta corrente, fornecendo assim uma corrente ainda 

maior à base do transístor que recebeu o pulso. Este processo leva a que os transístores entrem 

rapidamente à saturação. 

Uma vez na saturação, a trava só se desliga quando a corrente for limitada a um valor próximo da corrente 

de manutenção. Isto pode ser conseguido desligando o circuito ou curto-circuitando os emissores. 

 

SCR 

Dentro do grupo dos tiristores, o SCR (Silicon Controlled Rectifier), rectificador controlado de sílicio é o mais 

vulgarmente utilizado. Basicamente é a estrutura do díodo de quatro camadas com um terminal adicional, 

designado por terminal de porta ou de gate, que tem como função controlar a tensão de báscula. 
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Com polarização directa aplicada, apenas a junção J2 fica inversamente polarizada, pela qual circula uma 

corrente inversa de saturação. Ao introduzir-se uma corrente de gate, IG, o número de portadores de carga 

que predominam nessa região P vai aumentar, facilitando a multiplicação em avalanche. Assim, controlando 

a tensão de gate, UG, controla-se a corrente dessa região, conseguindo-se variar a tensão de disparo do 

tiristor, pois esta depende do número de electrões que percorrem a junção J3 polarizada directamente. 

 

  

Figura 192 – Estrutura do SCR e modelo dos dois transístores 

 

Logo o SCR entre à condução, a gate deixa de exercer influência sobre o SCR. Nesta situação a tensão entre 

o ânodo (A) e o cátodo (K) ronda os 0,8V. 

Depois do SCR passar à condução, só existe uma forma de cortar a corrente. A técnica consiste em fazer 

diminuir a corrente que o percorre a um valor inferior à sua corrente de manutenção. 

Na figura 193, podemos observar a curva característica do SCR, onde se destaca os estados de 

funcionamento ON e OFF. 

Nessa curva pode observar-se três zonas distintas, a zona de polarização inversa, a zona de polarização 

directa sem disparo do SCR e a zona de condução. 

A primeira corresponde à polarização inversa, onde o SCR se encontra ao corte, circulando nele apenas uma 

pequena corrente de fugas até que a tensão chegue à tensão de ruptura inversa ou tensão de breakdown, 

VBD. Neste caso a corrente aumenta rapidamente, levando à destruição do tiristor. 

Na segunda região, apesar da polarização directa, o tiristor continua ao corte, existindo, mais uma vez, uma 

pequena corrente de fugas. 
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Figura 193 – Curva característica do SCR 

 

Quando a polarização directa é progressivamente aumentada, atinge-se um ponto em que a corrente directa 

aumenta rapidamente, passando o SCR para a condução. A tensão à qual se dá este fenómeno é conhecida 

por tensão de ruptura directa ou tensão de breakover, VBO. A corrente nesta região é praticamente limitada 

pela impedância da carga do circuito externo. 

Em condições de polarização directa, a tensão de ruptura directa pode ser controlada através da corrente de 

gate, como se pode constatar na figura 194. 

 

Figura 194 – Comportamento do SCR, para várias correntes de gate 

 

Note-se que à medida que a corrente de gate aumenta, a tensão de ruptura directa reduz-se. 

Após o SCR ter sido disparado, a corrente que o atravessa é independente da corrente de gate.  
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SÍMBOLO GRÁFICO 
O símbolo gráfico do SCR, como se pode verificar na figura seguinte, é semelhante ao do díodo com a 

inclusão da porta. 

 

Figura 195 – Símbolo 
gráfico do SCR 

 

CIRCUITOS DE DISPARO DO TIRISTOR 
 

Nos vários circuitos possíveis de disparo do SCR pode-se fornecer à gate uma corrente contínua, entrando o 

tiristor à condução logo que o ânodo tenha uma tensão superior ao cátodo. Este método tem o 

inconveniente de que a energia de controlo consumida é muito maior do que a necessária ao disparo. 

Utilizando impulsos melhora-se este consumo, pois apesar da energia do impulso ser elevada, a energia total 

diminui. Estes impulsos obtêm-se mediante a descarga de um condensador na gate.  

Quando os impulsos acontecem quando a tensão da rede passa por zero, então diz-se que os disparos são 

síncronos. Se for noutra qualquer altura do ciclo, diz-se que os disparos são assíncronos. 

Apesar dos circuitos de disparo assíncronos serem mais económicos, originam interferências de 

radiofrequência, durante o processo de disparo, pelo que não dispensam o uso de filtros. 

Os circuitos síncronos não produzem interferências durante o processo de comutação, uma vez que a 

comutação é efectuada quando a tensão da rede de alimentação passa por zero ou próximo. 

Outro circuito de disparo utilizado é o controlo de fase e é utilizado quando se pretende o controlo contínuo 

da potência da corrente alternada que se fornece a uma carga. Este tipo de controlo, que usa um 

controlador proporcional, consiste em ligar a carga a uma fracção controlada de cada ciclo, por meio do 

disparo do tiristor numa determinada fase da onda. O esquema de blocos deste circuito de disparo está 

representado na figura seguinte. 
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Figura 196 – Diagrama de blocos do disparo por controlo de fase 

 

PROTECÇÃO DO TIRISTOR FRENTE A ALTAS VARIAÇÕES DE CORRENTE 
(∂I/∂T) E DE TENSÃO (∂V/∂T) 
 

O processo utilizado para protecção do tiristor frente a rápidas variações de correntes (∂i/∂t) é utilizar uma 

bobine em série, conforme a figura seguinte, que se comporta como um retardador de corrente, até se 

saturar, altura a partir do qual a corrente circula livremente. Como consequência a potência dissipada na 

zona da gate diminui no intervalo de tempo que o tiristor está ao corte. 

A colocação de uma resistência em série com um condensador, ambos em paralelo com o SCR, como se 

representa na figura seguinte, limita o pico de tensão induzida, produzido no processo de corte do SCR.  

 

 

Figura 197 – Protecção do SCR frente a altas variações de corrente e tensão 

 

MÉTODOS E CIRCUITOS DE COMUTAÇÃO 
Existem dois métodos para colocar o SCR ao corte. A comutação natural, quando se faz com que a corrente 

de condução seja inferior à de manutenção quer seja através de um interruptor, quer seja através do 

aumento da impedância da carga. A comutação forçada, quando se inverte a tensão entre o ânodo e o 

cátodo através de um circuito exterior. 
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Na figura 198, pode-se observar os circuitos de bloqueio. O da figura a) é considerado de comutação 

natural. Os restantes são de comutação forçada. Nos circuitos e) e f), utiliza-se um tiristor adicional e um 

transístor, respectivamente, para que estes quando entrarem à condução provoquem a descarga do 

condensador sobre o tiristor. 

 

Figura 198 – Circuitos de bloqueio do tiristor 

TRIAC 

O TRIAC (Triod Alternating Current Switch) é um tiristor bidireccional que resulta da montagem em 

antiparalelo de dois SCR com um terminal de gate comum. Trata-se de um tiristor equivalente ao SCR, mas 

para aplicação em AC. A estrutura interna do TRIAC está representada na figura seguinte.  

 

Figura 199 – Estrutura interna do TRIAC 

 

A tensão é aplicada directamente aos eléctrodos MT1 e MT2. O TRIAC de pois de disparado, só deixa de 

conduzir quando a tensão alternada entre MT1 e MT2 se anula, o que significa que o TRIAC tem de ser 

disparado em cada uma das alternâncias. 
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SÍMBOLO GRÁFICO 
 

Na figura seguinte está representado o símbolo gráfico do TRIAC. 

 

 

Figura 200 – Símbolo gráfico do TRIAC 

 

CURVA CARACTERÍSTICA 
 

A curva característica do TRIAC encontra-se na figura 201, onde se verifica uma simetria, o que indica um 

comportamento idêntico na condução para ambos os sentidos, daí se dizer que o TRIAC é um dispositivo 

bidireccional. A principal vantagem deste dispositivo em relação ao SCR é o facto do impulso de disparo na 

gate poder ser positivo ou negativo. 

 

Figura 201 – Curva característica do TRIAC 
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Como a polaridade da corrente de disparo pode ser de qualquer tipo, o circuito de comando da gate pode 

ser formado por uma simples resistência de protecção num circuito auxiliar de comando, como representado 

na figura 202. 
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Figura 202 – Circuitos de disparo do TRIAC 

 

COMUTAÇÃO POR ZERO 
 

Quando um circuito de potência é ligado ou desligado, podem gerar-se componentes de alta frequência no 

instante em que se realiza a comutação, podendo estas produzir interferências indesejáveis. 

Um interruptor ideal é aquele que comuta de OFF para ON quando a tensão aos seus terminais é nula, e que 

o coloca ao corte quando a corrente que o atravessa é nula. É a comutação por zero também conhecida por 

zero voltage switching. 

O uso de tiristores permite eliminar interferências devido ao corte brusco de correntes, já que as suas 

características só permitem o bloqueio quando a corrente se aproxima de zero. 

A figura 203 representa um circuito de disparo por zero coma ajuda de outro TRIAC. Enquanto T conduz, T2 

permanece ao corte. Quando T ficar ao corte T2 entra à condução logo que receba um impulso na gate. 
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Figura 203 – Circuito de disparo por zero 
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DIAC 

O DIAC, Diode Alternating Current Switch, cuja estrutura se mostra na figura 204, é um díodo de avalancha 

com dois eléctrodos, que pode passar do corte à condução para ambos os sentidos  da tensão aplicada. 

É muito utilizado como dispositivo de disparo de TRIAC’s em circuitos de controlo de intensidade luminosa, 

aquecimento, velocidade de motores e outras aplicações semelhantes. 

 

 

Figura 204 – Estrutura interna do DIAC 

 

Estruturalmente, o DIAC assemelha-se a um transístor bipolar. A principal diferença consiste em que no 

DIAC, a concentração de impurezas é idêntica em ambas as junções, resultando assim, numa característica 

simétrica bidireccional. 

Quando se aplica através do DIAC uma tensão positiva ou negativa, que se faz aumentar progressivamente, 

verifica-se a existência de uma pequena corrente de fuga que se mantém com um valor reduzido até se 

atingir a tensão de breakover. Aqui acontece a avalanche e como o dispositivo tem uma característica de 

resistência negativa, a corrente aumenta mesmo com a diminuição da tensão aplicada. 

 

 

Figura 205 – Curva característica do DIAC 
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SÍMBOLO GRÁFICO 
O símbolo gráfico deste dispositivo está representado na figura seguinte. 
 

 

Figura 206 – Símbolo gráfico do DIAC 

 

CONTROLO DE FASE DE ONDA COMPLETA 
 

Uma das aplicações do DIAC é no controlo de fase de onda completa, através do disparo de um TRIAC com 

um DIAC, como se pode verificar na figura 207. 
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Figura 207 – Controlo de fase de onda completa 

 

GTO 

O GTO, Gate Turn Off Tiristor é um tiristor de funcionamento análogo ao SCR, com a vantagem de poder ser 

disparado e bloqueado através de impulsos adequados aplicados à gate. A sua estrutura interna é idêntica à 

do SCR e o seu símbolo está na figura 208. 
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Figura 208 – Símbolo gráfico do GTO 

 

A existência de GTO’s facilita a implementação de circuitos conversores DC/DC e inversores, pois elimina a 

necessidade de circuitos auxiliares de comutação, necessários para bloquear o SCR. O GTO possui, no 

entanto, desvantagens na sua utilização. Apesar de possuírem tempos de comutação inferiores aos do SCR, 

tem como desvantagens, a corrente limitada e o valor da corrente a aplicar à gate é mais alta que a 

corrente de disparo. 

CONCLUSÃO 

Basicamente, os tiristores são interruptores electrónicos comandados. Para o levar à condução, é necessário 

aplicar uma tensão no ânodo superior à tensão de báscula, ou aplicar um impulso na gate.  

Depois de estarem à condução, a única maneira de os colocar ao corte é diminuir a corrente que o percorre 

para um valor abaixo da corrente de manutenção. 

São dispositivos muito utilizados na electrónica de potência, nomeadamente na protecção contra 

sobretensões, manobradores de motores, aquecedores, sistemas de iluminação e outras cargas de correntes 

intensas. 
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