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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Prezado estudante,

Parabéns por sua excelente opção em querer se profissionalizar. Isso de-

monstra que você é uma pessoa que se preocupa com o futuro. No mundo 

em que vivemos, é de suma importância que os jovens e adultos que quei-

ram se inserir no mercado de trabalho busquem a qualificação, pois só assim 

conseguirão, com mais facilidade, o tão sonhado emprego. 

No início de toda caminhada, temos que dar o primeiro passo, e nem sem-

pre os primeiros passos são os mais fáceis. Esse passo que você está dando 

não é diferente.

Quando sentir dificuldade, com quem poderá contar? Esta geralmente é a 

primeira dúvida, e com toda a certeza, você poderá contar com todos que 

formam a equipe do Curso de Telecomunicações, da Rede e-Tec Brasil, desde 

o coordenador do curso até o professor e tutor desta disciplina. 

Estamos acompanhando você para que nunca se sinta sozinho. Além disso, 

você conta com o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA), no 

qual haverá possibilidade de trocar ideias e experiências com seu tutor e seus 

colegas de curso. Contudo, estudar a distância requer dedicação, persistên-

cia e uma boa administração de tempo. É importante você saber que à medi-

da que for caminhando, as dificuldades irão diminuindo e seu conhecimento 

e satisfação irão aumentando. 

Nesta modalidade educacional, você, estudante, é o protagonista da sua apren-

dizagem. Algumas qualidades, porém, são necessárias para o seu sucesso: gos-

tar de pesquisar, ser receptivo a novos desafios e ter iniciativa de realizar, em 

casa, experiências práticas. Pela sua atitude de se matricular neste curso, temos 

a certeza de que você tem todas essas qualidades; portanto, nossos parabéns e 

seja bem-vindo ao componente curricular de Eletrônica Linear. 





Apresentação  
da componente curricular
Caro estudante!

Este componente curricular denominado Eletrônica Linear trata do estudo 

dos materiais semicondutores, que são responsáveis pelo controle dos sinais 

eletromagnéticos, das correntes e tensões elétricas. 

Para melhor compreender a Eletrônica Linear, é necessário o desenvolvimen-

to de habilidades e competências nos conceitos de eletricidade, o que já foi 

tratado no componente curricular de Eletricidade. 

A carga horária de Eletrônica Linear é de 68 horas e os principais objetivos da 

eletrônica dentro dos cursos técnicos é a construção de circuitos eletrônicos 

para atender a diversas finalidades, que vão desde a construção de fontes 

de tensão de corrente contínua que alimentam eletricamente diversos apa-

relhos eletrônicos até circuitos sofisticados de monitoramento e controle que 

atuam em situações de automação, passando pelos circuitos de amplificado-

res, que vão desde os de áudio até os de alta frequência.

Para você ter sucesso no estudo da Eletrônica Linear, é importante ter dis-

ponibilidade para pesquisa, habilidade técnica com multímetros, seja ana-

lógico, seja digital, e habilidades manuais para montagens de circuitos em 

protoboards e trabalhos com ferro de solda e alicate de corte.

Ao término do componente de Eletrônica Linear, esperamos que você esteja 

apto a reconhecer componentes eletrônicos através das simbologias, identificar 

o tipo de circuito eletrônico por meio do seu desenho esquemático e dimensio-

nar os componentes eletrôwwnicos que serão utilizados nos circuitos desejados. 

e-Tec Brasil11
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O estudo desta unidade temática irá trazer para você conceitos im-

portantes sobre os componentes semicondutores e a forma como 

eles se relacionam em nível atômico. Após esse estudo, você estará 

apto a entender o funcionamento dos componentes semiconduto-

res como, por exemplo, os diodos e transistores (bipolar de junção).

Semicondutores 
Para iniciarmos os estudos dos semicondutores, iremos recorrer a modelos atô-

micos dos átomos de silício e germânio. Existem alguns modelos de semicondu-

tores e muitos deles encontramos em nosso dia a dia. Veja a seguir os principais. 

Bandas de energia
Um átomo é formado por elétrons (carga elétrica negativa) que giram em ór-

bitas (também chamadas de “camadas”), ao redor de um núcleo composto 

por prótons e nêutrons, sendo que o número de prótons (carga elétrica po-

sitiva) e nêutrons (sem carga elétrica) é diferente em cada tipo de elemento 

químico, como você pode ver na Figura 1.1.

Núcleo

K
2

L
8

M
18

N
32

O
32

P
18

Q
2

Figura 1.1: Distribuição dos elétrons por órbita ou camada
Fonte: Elaborada pelo autor

A órbita mais externa, que nem sempre é a camada Q (a quantidade de ca-

madas de um átomo depende do seu número atômico, que é o seu número 

de prótons), defi ne a sua valência, ou seja, a quantidade de elétrons dessa 

órbita que pode se libertar do átomo ao receber energia através do bombar-

deio de energia externa (calor, luz ou outro tipo de radiação) ou se ligar a 

outro átomo através de ligações covalentes.

Ligação covalente 
É o compartilhamento de elétrons 
da órbita mais externa de um átomo 
com os elétrons da órbita mais 
externa de outro átomo.
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A órbita mais externa recebe o nome de órbita de valência ou banda de 

valência.

Os elétrons da banda de valência são os que têm mais facilidade de sair do 

átomo. Em primeiro lugar, porque eles têm uma energia maior; e, em segun-

do lugar, porque, por estarem a uma distância maior em relação ao núcleo 

do átomo, a força de atração eletrostática sobre eles é menor. Com isso, 

uma pequena quantidade de energia recebida faz com que eles se tornem 

elétrons livres, formando assim uma banda de condução, sendo capazes 

de se movimentar pelo material. São esses elétrons livres que, sob a ação de 

um campo elétrico, formam a corrente elétrica.

Da mesma forma, caso a banda de valência não possua o número máximo 

de elétrons permitido, é ela a responsável pelas ligações covalentes com ou-

tros átomos de forma a tornar a ligação estável (a ligação é estável quando 

a camada mais externa possui o número máximo de elétrons permitidos).

O fato de essas órbitas estarem a distâncias bem definidas em relação ao 

núcleo do átomo faz com que entre uma órbita e outra exista uma região na 

qual não é possível existir elétrons, denominada banda proibida.

Materiais isolantes, condutores e semicondutores
Os materiais isolantes são aqueles cujos elétrons necessitam de uma ener-

gia muito grande para saltar da banda de valência para a banda de condu-

ção. Como estes “saltos” são raros, a corrente elétrica estabelecida nesses 

materiais é muito pequena e por isso eles são chamados de isolantes.

Os materiais condutores, ao contrário dos materiais isolantes, possuem 

elétrons que podem passar facilmente da banda de valência para a banda de 

condução sem precisar de muita energia. Isso acontece principalmente nos 

materiais metálicos, nos quais a própria temperatura ambiente é o suficiente 

para o surgimento de uma grande quantidade de elétrons livres. Esses mate-

riais são chamados de condutores.

Os materiais semicondutores representam um caso intermediário entre os ma-

teriais isolantes e os condutores. Seus elétrons precisam dar um salto para sair da 

banda de valência e atingir a banda de condução, mas são saltos pequenos (de 

baixa energia) e, por isso, esses materiais possuem características intermediárias 

em relação aos dois anteriores sendo, portanto, chamados de semicondutores.

Para saber mais sobre 
semicondutores visite o 

link http://aquarius.ime.
eb.br/~aecc/FundEngEle/

Semicondutores.pdf e, a partir 
da leitura do material, elabore 
um documento digital no qual 

você expresse seu entendimento 
de modo escrito e imagético. 
Poste seu trabalho no fórum 

disponível no Ambiente Virtual 
de Ensino Aprendizagem (AVEA) 
do curso e procure trocar ideias 

com, no mínimo, dois colegas.
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Perceba que a natureza dos materiais tem influência nos circuitos elétricos, 

pois estes podem atuar como condutores, isolantes e no controle de energia, 

no caso de semicondutores.

Semicondutores intrínsecos
Existem vários tipos de materiais semicondutores. Os mais comuns e mais 

utilizados são o silício (Si) e o germânio (Ge).

Esses dois elementos caracterizam-se por serem tetravalentes, ou seja, por 

possuírem quatro elétrons na camada de valência, conforme apresentado 

na Figura 1.2.

Átomo de Silício

a) b)

Átomo de Germânio

Núcleo

K
2

L
8

M
4

Núcleo

K
2

L
8

M
18

N
4

Figura 1.2: (a) átomo de silício e (b) átomo de germânio
Fonte: Elaborada pelo autor

Por ser tetravalente, cada um de seus átomos pode realizar uma ligação 

covalente com outros quatro átomos monovalentes, totalizando quatro li-

gações covalentes.

Se todos os átomos que fizerem a ligação covalente forem do mesmo elemen-

to, esse semicondutor formado é chamado de semicondutor intrínseco.

Semicondutores extrínsecos
Quando fazemos uma ligação covalente entre outros átomos com os átomos 

de materiais semicondutores (silício ou germânio), que possuem quatro elé-

trons na banda de valência e átomos diferentes (que possuem três ou cinco 

elétrons na banda de valência), obtemos um semicondutor extrínseco. 
Este processo é conhecido como “dopagem”.
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a) Semicondutor extrínseco tipo P (positivo)

Para essa ligação ser possível, são utilizados átomos trivalentes (pos-

suem na camada mais externa apenas três elétrons) e átomos pentava-
lentes (possuem na camada mais externa cinco elétrons).

Quando realizamos ligações covalentes de materiais semicondutores (te-

travalentes) com átomos trivalentes, haverá um elétron “sobrando” no 

material semicondutor; esse elétron é chamado de elétron livre e repre-

senta a perda de um elétron, ficando então o cristal (elemento resultante 

dessa ligação covalente) ionizado positivamente. Esse semicondutor 

resultante é conhecido como semicondutor tipo P (o semicondutor é 

dopado com elemento químico trivalente).

b) Semicondutor extrínseco tipo N (negativo)

Quando realizamos ligações covalentes de materiais semicondutores (te-

travalentes) com átomos pentavalentes, haverá um elétron “sobrando” 

no material pentavalente e, por essa razão, o cristal resultante dessa li-

gação ficará ionizado negativamente. Esse semicondutor resultante é 

conhecido como semicondutor tipo N (o semicondutor é dopado com 

elemento químico pentavalente).

A junção dos semicondutores tipo P e do tipo N dão origem ao nosso 

primeiro componente eletrônico chamado de diodo.

O terminal do semicondutor tipo P é chamado de anodo e o terminal do 

semicondutor tipo N é chamado de catodo.

diodos
O diodo é um dispositivo que bloqueia toda a passagem de corrente num 

sentido e permite a passagem no outro.

Sempre que os valores de tensão presentes no circuito forem muito maiores 

que Vd (0,7 V para diodo de silício e de 0,3 V para diodos de germânio), 

podemos considerar o diodo como um elemento ideal (despreza a sua re-

sistência interna); caso contrário, devemos utilizar um circuito equivalente, 

para termos uma precisão maior nos cálculos realizados.

Para saber mais sobre este 
assunto, visite o site https://

sites.google.com/site/
thalestecnologia/eletronica-

basica/semicondutor-intrinseco-
--semicondutor-extrinseco 
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diodo ideal
Quando classificamos o diodo como quase ideal, significa que estamos des-

prezando a sua resistência interna Rd e levando em consideração somente a 

não idealidade representada pela queda de tensão interna Vd (aproximada-

mente 0,7 V), conforme circuito apresentado na Figura 1.3, na qual o diodo 

é substituído pelo seu circuito elétrico equivalente.

R = 500 ohms

Vcc = 12v

Anodo

Katodo

Vd = 0,7 v

Figura 1.3: Polarização do diodo
Fonte: Elaborada pelo autor

Perceba, com base na Figura 1.3, que os terminais do diodo estão coincidentes 

com os terminais da fonte de tensão CC (Vcc); com isso, ao conduzir corrente 

elétrica, ele irá oferecer uma queda de tensão no circuito corresponde ao ma-

terial semicondutor de que ele for feito; no caso da referida Figura, estamos 

considerando um diodo de silício. O diodo ideal despreza a resistência e a po-

larização é direta, ou seja, o terminal positivo (anodo) do diodo está ligado no 

polo positivo da fonte de tensão (Vcc) e, consequentemente, o terminal nega-

tivo do diodo (catodo) está ligado no polo negativo da fonte de tensão (Vcc).

diodo real
Quando classificamos o diodo como real, significa que não estamos despre-

zando a sua resistência interna (Rd), isto é, estamos levando em conside-

ração tanto sua queda de tensão Vd (0,7 V) quanto sua resistência interna 

(Rd), conforme circuito da Figura 1.4.



Eletrônica Lineare-Tec Brasil 20

R = 500 ohms

Vcc = 12v

Anodo

Rd

Catodo

Vd = 0,7 v

Figura 1.4: Resistência interna (Rd) e queda de tensão interna Vd
Fonte: Elaborada pelo autor

Circuito elétrico utilizando a simbologia do diodo
O diodo é um elemento que possui dois terminais, conforme apresentado na 

Figura 1.5, a qual permite a identificação do anodo e do catodo. Nessa Fi-

gura temos a foto de um diodo comercial; repare que o componente possui 

uma faixa mais estreita (de cor clara, neste exemplo), mas que pode ser de 

uma cor que contrasta com o restante do corpo do diodo, a qual indica o seu 

terminal negativo (catodo) e o outro terminal positivo (anodo). Em dispositi-

vos de maiores dimensões, a identificação dos terminais pode ser observada 

pela presença do símbolo do diodo.

Figura 1.5: Diodo comercial
Fonte: http://www.shutterstock.com/

Podemos, no entanto, representá-lo através de simbologia, conforme você 

pode ver na Figura 1.6.

Anodo (+) Catodo (-)

Figura 1.6: Simbologia do diodo
Fonte: Elaborada pelo autor
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Circuito em polarização direta
Para entendermos melhor este tema sobre circuito elétrico, veja a Figura 1.7, 

que traz um exemplo de circuito em polarização direta. 

Anodo (+)

Vcc

Catodo (-)

+      -

Figura 1.7: Polarização direta do diodo
Fonte: Elaborada pelo autor

Prezado estudante, repare que a lâmpada está acesa; o que foi que aconte-

ceu? Observe que no circuito mostrado na Figura 1.7 o terminal positivo do 

diodo está ligado no polo positivo da fonte de tensão (Vcc) e, consequente-

mente, o terminal negativo do diodo está ligado no polo negativo da fonte 

de tensão (Vcc); esse tipo de ligação é chamado de polarização direta e é 

somente nessa situação que o diodo conduz; por isso a lâmpada acende.

Circuito em polarização reversa
Agora considere que uma determinada lâmpada está apagada, como ilustra 

a Figura 1.8. Por que isso aconteceu?

Anodo (+)

Vcc

Catodo (-)

+      -

Figura 1.8: Polarização reversa do diodo
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe que no circuito apresentado, o terminal positivo do diodo está liga-

do no polo negativo da fonte de tensão (Vcc) e, consequentemente, o termi-

nal negativo do diodo está ligado no polo positivo da fonte de tensão (Vcc); 

esse tipo de ligação é chamada de polarização reversa e, nesta situação, 

o diodo corta a passagem da corrente elétrica; por isso a lâmpada apaga.
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Considere que você, futuro técnico em Telecomunicações, deparou-se 

com um circuito eletrônico semelhante ao da Figura 1.8, trocando ape-

nas a lâmpada por uma buzina, e em suas verificações, viu que a buzina 

estava acionada; escreva um texto em mídia digital que esclareça a razão 

de a buzina estar acionada, pois ela não deveria estar.

Síntese da unidade
Vimos nesta primeira unidade que os materiais semicondutores mais utiliza-

dos na indústria eletrônica são o silício e o germânio. O domínio do conhe-

cimento sobre sua rede cristalina foi essencial para a fabricação de diversos 

componentes eletrônicos.

O primeiro componente eletrônico que estudamos foi o diodo; esse compo-

nente tem como características a presença de dois terminais e sua capacida-

de de condução da corrente elétrica, quando polarizado diretamente; caso 

contrário, ele bloqueia a passagem da corrente no circuito. Sua capacidade 

de corrente, que é o valor máximo de corrente que o diodo pode conduzir 

sem ser danificado, é limitada e depende do tipo de diodo utilizado. 

Consulte a Tabela periódica 
disponível, por exemplo, no site 

http://quimica12mp.no.sapo.
pt/pdf/tab_periodica.pdf  e 

pesquise em quais colunas estão 
os elementos silício e germânio, 

os seus números atômicos e 
massa atômica, e coloque essas 
informações da sua pesquisa no 

fórum do seu curso no AVEA.
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Prezado estudante, nesta unidade temática você irá estudar os prin-

cipais circuitos com diodos (sejam eles retificadores, sinalizadores ou 

reguladores de tensão), aplicando em cada estudo circuitos utilizan-

do simbologias e expressões matemáticas características para cada 

um deles. No final desta unidade, você estará apto a projetar e mon-

tar um circuito retificador, projetar e montar um circuito sinalizador 

utilizando um diodo emissor de luz (conhecido como LED: Light-
-Emitting Diode) e projetar e montar um circuito regulador de ten-

são, utilizando diodo Zener e também outros tipos de reguladores.

diodo em corrente contínua
Prezado estudante, vamos estudar o emprego do diodo em fontes de tensão 

contínua, ou seja, em fontes polarizadas de tensão. Nesse caso será consi-

derada a não idealidade do diodo, representada pela sua queda de tensão 

interna (Vd).

Polarização direta
Na polarização direta, o diodo é conectado conforme indicado no circuito 

da Figura 2.1.

+      -

Vd = 0,7V

VR = 8,3V

i

Vcc = 9,0V

+

R

-

+        -

Figura 2.1: Polarização direta
Fonte: Elaborada pelo autor

Observando o circuito, podemos verificar que o diodo está conduzindo (fun-

ciona como um interruptor fechado) porque existe a circulação de uma cor-

rente elétrica (I). Vamos agora calcular essa corrente e, para tanto, vamos 

arbitrar alguns valores:
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Vcc = 9 V

R = 470 Ω / 1 W

Diodo de silício (queda de tensão interna Vd = 0,7 V)

1. Cálculo da queda tensão sobre o resistor (VR):
Para desenvolvermos o cálculo acima, vamos utilizar a Lei das Tensões de 

Kirchhoff, por ser uma malha fechada, conforme expressão abaixo:

Vcc = Vd + VR

Como queremos obter o valor de VR, devemos isolar sua variável, con-

forme expressão abaixo:

VR = Vcc - Vd

Agora podemos substituir as variáveis pelos seus respectivos valores e 

chegarmos ao resultado desejado.

VR = 9,0 – 0,7

VR = 8,3 V

2. Cálculo da corrente elétrica que atravessa o resistor:
Pela Lei de Ohm temos que:

Vimos a Lei de Ohm no componente curricular de Eletricidade; em caso 

de dúvida, retorne ao material didático da disciplina ou busque orienta-

ção de seu tutor. 

I = VR / R, pois dado o valor Vcc = 9 V, quem determina a intensidade da 

corrente no circuito é o resistor.

I = 8,3 / 470

I = 0,0176 A = 17,6 mA

Imagine que em sua prática como futuro técnico em Telecomunicações você 

encontre um circuito semelhante ao da Figura 2.1, e que, utilizando o multí-

metro, você mediu sobre o resistor uma tensão de 6,3 V; baseando-se nessa 

leitura, determine qual deve ser o valor da tensão da fonte.
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Polarização reversa
Na polarização reversa, o diodo é ligado conforme mostrado no circuito da 

Figura 2.2.

+      -

R

i = 0A

Vcc

Vd = 0,7V

+

VR

-

+        -

Figura 2.2: Polarização Reversa.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Observando o circuito, podemos verificar que o diodo está cortado e funcio-

na como uma chave aberta (ou interruptor aberto). Neste caso a circulação 

de corrente elétrica é nula (I = 0 A) e não é necessário calcular a intensidade 

da corrente (pois já sabemos que I = 0 A), mas podemos determinar a tensão 

reversa sobre o diodo, aplicada sobre o diodo quando ele está cortado. Essa 

tensão é igual à tensão da fonte (Vcc), ou seja, se Vcc for igual a 9,0 V, sobre 

o diodo haverá uma tensão de 9,0 V; se o diodo não for capaz de suportar 

este valor de tensão reversa, ele pode queimar.

Segue, abaixo, um exemplo de dados de tensão e corrente do diodo 1N4007.

1. Tensão de pico máxima reversa: 1.000 V

2. Tensão rms máxima: 700 V

3. Intensidade máxima da corrente que ele suporta: 1,0 A

diodo em corrente alternada
Os diodos também podem ser utilizados nas fontes de corrente alternada, 

com o objetivo de convertê-las em corrente contínua. Vamos agora, estudar 

passo a passo os componentes desse circuito eletrônico. Nas correntes alter-

nadas que utilizam diodos, temos alguns componentes elétricos específicos. 

Veja a seguir a descrição dos mais comuns deles. 
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estudo do transformador
Caro estudante, quando há a necessidade de conectarmos um circuito ele-

trônico em fontes de corrente alternada (CA), como por exemplo a toma-

da da nossa casa, que normalmente tem uma tensão de 127 V ou 220 V, 

dependendo da região do Brasil em que estivermos, há a necessidade em 

abaixar a tensão para níveis adequados para os componentes eletrônicos 

(diodos, por exemplo), que podem ser 6,0 V, 9,0 V, 12 V, 24 V ou 48 V no 

máximo. Para isso devemos utilizar um componente elétrico específico, que 

é o transformador de tensão.

O transformador de tensão (ou simplesmente, “transformador”) é um com-

ponente elétrico que possui dois lados distintos: o primário (que é ligado 

à tensão da fonte CA) e o secundário (que é ligado à carga), conforme 

mostra a Figura 2.3.

Figura 2.3: Transformador de tensão
Fonte: http://todaoferta.uol.com.br/comprar/transformador-12v-01amper-sistema-fechadura-sem-fio-5MFYMV6NNR#rmcl

Sua especificação de tensão é dada pela “relação de transformação”, por 

exemplo: 220 V/12 V, significando que a tensão de 220 V é a tensão de 

entrada (lado primário) e a de 12 V é a tensão de saída (lado secundário). 

Convém ressaltar que o transformador é um componente elétrico reversível, 

ou seja, se na “saída” ligarmos uma fonte CA de 12 V, na “entrada” tere-

mos uma tensão de 220 V. É claro que, nesse caso, o lado ligado à fonte 

CA passará a ser chamado de “lado primário” do transformador; e o lado 

que apresenta 220 V nos terminais será chamado de “lado secundário” do 

transformador, ou seja:
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•	 Quando	a	tensão	do	primário	é	maior	que	a	tensão	do	secundário,	ele	é	

classificado como transformador abaixador (exemplo: 220 V / 9,0 V).

•	 Quando	a	tensão	do	primário	é	menor	que	a	tensão	do	secundário,	ele	é	

classificado como transformador elevador (110 V / 220 V).

Na eletrônica são utilizados, na maioria das vezes, os transformadores abai-

xadores. Podemos apresentar exemplos de relações de transformação de 

transformadores comerciais:

220V / 6V; 220V / 9V; 220V / 12V; 220V / 24V

Outra especificação importante é a potência do transformador, a qual, em 

conjunto com a relação de transformação, define o valor da corrente elétrica 

nos lados primário e secundário. Em um transformador ideal, a potência do 

primário é igual à potência do secundário.

Ainda outra especificação importante dos transformadores, além da tensão 

de saída (secundário) é a sua capacidade de corrente; para uma mesma ten-

são de saída, podemos ter transformadores com valores distintos de corrente 

no lado secundário.

Exemplo: 220 V / 12 V – 200 mA; 220V / 12 V – 500 mA ou 220 V / 12V – 1A 

A corrente elétrica especificada é a de consumo máximo no secundário.

Parâmetros da senoide 
Quando visualizamos a forma de onda da tensão alternada em aparelho de 

medição chamado de osciloscópio, verificamos que o gráfico que é visu-

alizado no aparelho é uma senoide, cuja representação é feita conforme o 

gráfico da Figura 2.5.

Na Figura 2.4, temos um exemplo de um osciloscópio digital mostrando uma 

senoide na parte superior da tela. Observe.

Visite o site http://www.
transformadoresefontes.
com.br/Produto-OUTROS-
Transformadores-Transformador-
3V-A-12V-110220-2A-
versao-307-307.aspx e 
descubra quais as tensões de 
secundário e corrente elétrica de 
transformadores disponíveis na loja.
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Figura 2.4 Osciloscópio digital
Fonte: http://www.shutterstock.com

Considerando a Figura 2.4 do osciloscópio, podemos perceber ainda a se-

noide e seus parâmetros, que para maior análise e detalhamento apresenta-

mos para você observar na Figura 2.5. 

Figura 2.5: Representação da senoide e seus parâmetros
Fonte: Elaborada pelo autor

Com base na Figura 2.5 você pode perceber que na parte da senoide temos 

diferentes ondas e tensões. Veja a descrição delas a seguir.

Semiciclo positivo: parte da senoide onde as tensões são positivas; ficam 

entre 00 e 1800.

Semiciclo negativo: parte da senoide onde as tensões são negativas; ficam 

entre 1800 e 3600.
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Tensão rms (Vrms): é uma tensão elétrica correspondente ao valor que de-

veria ter uma tensão contínua para produzir, numa determinada resistência, a 

mesma taxa de dissipação de energia (potência) que produz a tensão alterna-

da. É a tensão alternada lida pelo voltímetro quando a opção CA é seleciona-

da (em alguns voltímetros esta opção é indicada por AC: Alternate Current).

Tensão de pico (Vp): é a máxima tensão atingida pela senoide, a qual é 

lida e visualizada pelo osciloscópio. Pode ser um valor positivo ou negativo.

Vp = Vrms x √2

Tensão média (Vméd): é uma tensão CC obtida, por exemplo, na saída dos 

retificadores (que apresentam uma senoide retificada, isto é, com o semiciclo 

negativo rebatido para o quadrante positivo), a qual é lida pelo voltímetro 

quando a opção CC é selecionada (em alguns voltímetros esta opção é indi-

cada por DC: Direct Current).

No caso da tensão na saída de um retificador de onda completa, o valor 

médio da tensão (Vméd) é dado por:

Vméd = (2 / π) x Vp

Tensão de pico a pico (Vpp): é a tensão de pico positivo menos a tensão 

de pico negativo. 

Vpp = (Vp+) – (Vp-)

Vpp = (Vp+) + (Vp+)

Vpp= 2 x Vp+

Período (T): é o tempo, medido em segundos, que a senoide leva para com-

pletar um ciclo completo (semiciclo positivo + semiciclo negativo)

Frequência (F): tem como unidade o hertz (Hz) e representa a quantidade 

de vezes que o ciclo completo se repete em 1 segundo. A frequência é o 

inverso do período:

F = 1/T

Circuitos retificadores
Considerando que todos os componentes semicondutores devem sempre 

ser energizados por fonte de tensão contínua (é polarizado, tem terminais 

positivo e negativo), então como podemos converter essa tensão alternada 

Visite o site http://www.ceset.
unicamp.br/~leobravo/TT%20
305/O%20Osciloscopio.pdf e faça 
uma resenha sobre como fazer a 
leitura de frequência e tensão em 
um osciloscópio. Compartilhe sua 
atividade no AVEA do seu curso, 
por meio do link disponível para 
esta atividade.
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numa tensão contínua? Teremos, nesse caso, que utilizar outro componente 

além do transformador; na realidade não será um componente, mas um 

circuito, que é chamado de retificador, o qual é composto pela associação 

de diodos chamados de retificadores. Para entender melhor estas questões, 

vamos ver a partir de agora os diferentes tipos de circuitos retificadores. 

a) Retificador de meia onda
Como vimos anteriormente, a senoide possui dois semiciclos (positivo e 

negativo), e o diodo possui dois terminais: o anodo, que é positivo, e o 

catodo, que é negativo. Conforme ilustrado na Figura 2.6, conectamos 

o anodo do diodo na fonte de corrente alternada; dessa maneira, o dio-

do ficará polarizado diretamente quando receber o semiciclo positivo da 

tensão dessa fonte, e polarizado reversamente quando receber o semici-

clo negativo. Dessa maneira, ele não deixa passar o semiciclo negativo, 

conduzindo somente durante o semiciclo positivo; por isso, é chamado 

de retificador de meia onda.

No circuito abaixo estamos utilizando como carga um resistor (RL). Esta 

utilização é preferida, porque ela simplifica o estudo do circuito; se inse-

ríssemos cargas mais complexas, o nosso estudo seria mais longo, o que 

fugiria do nosso objetivo. 

Figura 2.6: Retificador de meia onda
Fonte: Elaborada pelo autor

Agora que você já conhece um retificador de meia onda, vamos deter-

minar os dados numéricos dele? Para tanto, vamos então considerar os 

seguintes dados:

 – Frequência da tensão VCA = 60 Hz

 – Tensão no secundário do transformador = 12 V

 – Resistor de carga = 10 kΩ/ ½ W.

Vamos, juntos, calcular as grandezas do circuito:
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1. Tensão de pico no secundário do transformador (Vps)
Vps = Vrms(s) x √2

Vps = Vrms(s) x 1,41

Vps = 12 x 1,41

Vps = 16,92 V (esse valor só poderá ser medido pelo osciloscópio).

2. Tensão média na carga (Vméd)
Vméd = (1 / π) x (Vps - Vd)

Observe que foi inserida no cálculo do Vméd a tensão Vd do diodo, 

devido ao fato de o diodo oferecer ao circuito uma queda de tensão.

Vméd = 0,318 x (16,92 – 0,7)

Vméd = 0,318 x 16,52

Vmédqw er = 5,16 V (valor que pode ser medido sobre o resistor de 

carga, pelo multímetro em CC).

Vps = 16,92V 

3. Corrente Elétrica na carga (IL)
IL = Vméd / RL

IL = 5,16 / 10 k

IL = 5,16 / 10.000

4. Frequência dos pulsos = frequência da rede elétrica = 60 Hz 

5. VPI – Tensão de pico inversa é a tensão que o diodo deve suportar 

quando não está conduzindo, ou seja, quando está cortado; se ele 

não suportar essa tensão, irá queimar.

VPI = Vrms x √2

VPI = 12 x √2

VPI = 12 x 1,41

VPI = 16,92 V

b) Retificador de onda completa com dois diodos
Como vimos anteriormente, conseguimos através do retificador de meia 

onda converter o sinal CA em sinal CC, pulsante. Vamos agora estudar 

outro tipo de retificador, o qual nos permitirá aproveitar também o espa-

ço de energia deixado pelo semiciclo negativo; esse retificador é chamado 

de “de onda completa” e pode ser com CT (Center Tap) que é o terminal 

de derivação central, que alguns transformadores têm no seu secundário. 

Para melhor entendimento observe esta descrição na Figura 2.7.



Eletrônica Lineare-Tec Brasil 34

Figura 2.7: Retificador de onda completa com CT
Fonte: Elaborada pelo autor

Os diodos D1 e D2 não conduzem ao mesmo tempo, pois quando D1 

está conduzindo, o D2 está cortado, e vice-versa. No ponto A, os sinais 

de D1 e D2 se somam, e o sinal que vai para a carga tem os semiciclos 

dos dois diodos.

Agora, para calcularmos as grandezas do retificador de onda completa, 

vamos utilizar o mesmo recurso que utilizamos nos cálculos do retifica-

dor de meia onda:

 – Frequência da rede = 60 Hz

 – Tensão no secundário do transformador = 12 V (com derivação cen-

tral 12 + 12 V em cada metade do transformador; como temos 12 V 

nas duas metades, temos 24 V no total)

 – Resistor de carga = 10 kΩ / ½ W

Vamos, juntos, determinar algumas grandezas do circuito:

1. Tensão de pico no secundário do transformador (Vps)
Vps = 2 x Vrms x √2 ; Vrms é a tensão no secundário do transforma-

dor.

Vps = (2 x 12) x 1,41

Vps = 24 x 1,41

Vps = 33,84 V (esse valor só poderá ser medido pelo osciloscópio).

2. Tensão média na carga (Vméd)
Vméd = (1 / π) x (2Vps - Vd)

Vméd = 0,318 x (33,84 – 0,7)
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Vméd = 0,318 x 33,14

Vméd = 10,54 V (valor da tensão sobre o resistor de carga, que pode 

ser medido pelo multímetro em CC).

3. Corrente Elétrica na carga (IL)
IL = Vméd / RL

IL = 10,54 / 10k

IL = 10,54 / 10.000

IL = 1,05 mA (pode ser medido pelo multímetro, utilizado como am-

perímetro).

4. Frequência dos pulsos = 2 x frequência da rede elétrica = 120 Hz 

Observe que no retificador de onda completa a carga tem um ganho 

maior de tensão; enquanto no retificador de meia onda temos uma 

tensão de aproximadamente 5 V, no retificador de onda completa 

temos 10,54 V.

No retificador de onda completa, com transformador de derivação 

central (CT), os diodos não conduzem ao mesmo tempo; dessa ma-

neira, quando um diodo estiver conduzindo, o outro estará cortado, 

funcionando então como dois retificadores de meia onda e, nesse 

caso, o valor médio da tensão sobre o resistor RL é dado por:

Vméd = (1 / π) x Vp = 0,318 x Vp

5. VPI
VPI = (2 x Vrms) x √2

VPI = (2 x 12) x √2

VPI = 24 x √2

VPI = 33,84 V (essa é a tensão reversa que cada diodo deverá supor-

tar quando não tiver conduzindo).

c) Retificador de onda completa em ponte
Observando o circuito da Figura 2.8, verificamos que para montá-lo 

não precisaremos utilizar o transformador com derivação central (CT: 

Center Tap), podendo ser utilizado um transformador mais simples (e 

de custo mais baixo).
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Figura 2.8: Retificador de onda completa em ponte
Fonte: Elaborada pelo autor

Neste circuito, também conhecido como “ponte de Graetz”, iremos precisar 

de quatro diodos (D1, D2, D3 e D4). Em um semiciclo, dois diodos con-

duzem (chave fechada) e dois ficam cortados (chave aberta). No semiciclo 

positivo os diodos D1 e D3 conduzem (chave fechada) e os diodos D2 e D4 

ficam cortados (chave aberta); já no semiciclo negativo, os diodos D1 e D3 

ficam cortados (chave aberta) e os diodos D2 e D4 conduzem (chave fecha-

da), conforme ilustrado na Figura 2.9.

Figura 2.9: Condução e corte dos diodos nos semiciclos positivo e negativo
Fonte: Elaborada pelo autor

Prezado estudante, para o circuito da Figura 2.9, vamos arbitrar os seguin-

tes dados:

frequência da rede = 60 Hz;

tensão no secundário do transformador = 24 V

e resistor de carga = 10 kΩ / ½ W.

Agora vamos, juntos, determinar as grandezas do circuito:
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1. Tensão de pico no secundário do transformador (Vps)
Vps = Vrms(s) x √2

Vps = Vrms(s) x 1,41

Vps = 24 x 1,41

Vps = 33,84 V (esse valor só poderá ser medido pelo osciloscópio).

2. Tensão média na carga (Vméd)
Vméd = (2 x 1/π) x (Vps - Vd)

Vméd = 0,636 x (33,84 – 1,4)

Vméd = 0,636 x 32,44

Vméd = 20,63 V (valor da tensão sobre o resistor de carga, que pode 

ser medido pelo multímetro em CC).

Vps = 33,84V

3. Corrente elétrica na carga (IL)
IL = Vméd / RL

IL = 20,63 / 10 k

IL = 20,63 / 10.000

IL = 2,063 mA (pode ser medido pelo multímetro, utilizado como 

amperímetro).

4. Frequência dos pulsos = 2 x frequência da rede elétrica = 2 x 
60 Hz = 120 Hz 
O retificador em ponte é também classificado como um retificador 

de onda completa, só que não precisa utilizar um transformador com 

derivação central.

No retificador em ponte, a carga tem um ganho maior de tensão e os 

diodos devem suportar uma tensão reversa menor, devido ao fato de 

que, no retificador em ponte, a cada semiciclo dois diodos conduzem 

e dois ficam cortados (em associação série), ficando assim a tensão 
de pico inversa (VPI) dividida por 2, que no caso será:

5. VPI
VPI = Vrms x √2

VPI = 24 x √2

VPI = 33,84 V, como são dois diodos que conduzem a cada semiciclo, 

temos que em cada um o VPI será igual a:
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VPI em cada diodo = VPI / 2

VPI em cada diodo = 33,84 / 2

VPI em cada diodo = 16,92 V, o que sobrecarrega menos o diodo e é 

menor do que o VPI em cada diodo do retificador com dois diodos.

Mas por que nesse circuito a queda de tensão Vd nos diodos passou 

de 0,7 V para 1,4 V? Você sabe responder? A resposta é que, no 

retificador em ponte, com quatro diodos, todos os diodos não con-

duzem ao mesmo tempo: a cada semiciclo, dois diodos conduzem 

ao mesmo tempo. Dessa maneira, como cada diodo (sendo de silício) 

tem uma queda de tensão de 0,7 V e dois conduzem ao mesmo tem-

po (estão em conexão série), temos uma queda de tensão de 1,4 V, 

a cada semiciclo. 

Filtro capacitivo
A ondulação de tensão na saída do circuito retificador, seja de meia onda ou 

de onda completa, é muito grande, conforme mostrado nas Figuras 2.10 e 

2.11, o que torna a tensão de saída inadequada para alimentar a maioria dos 

circuitos eletrônicos, devido ao fato de essas tensões variarem de intensida-

de ao longo do tempo. Apesar da tensão de saída do retificador ter um valor 

médio (nível CC), por causa da grande ondulação, em alguns intervalos de 

tempo a tensão aplicada sobre a carga, que muitas vezes é um dispositivo/

circuito eletrônico, pode apresentar valor muito pequeno ou muito elevado, 

o que causaria problema de operação.

No caso do retificador de meia onda, é fácil mostrar essa inadequação, bastan-

do para isso observarmos a Figura 2.10, que nos permite constatar que, du-

rante o intervalo entre π e 2π, a tensão sobre a carga é nula, e sendo a carga 

um dispositivo/circuito eletrônico, não funcionaria em tal intervalo de tempo.

Figura 2.10: Tensão de saída do retificador de meia onda
Fonte: Elaborada pelo autor

Imagine que um grupo de 
estudantes do Curso Técnico em 

Eletrônica estava reunido para 
montar um circuito eletrônico que 

tinha um retificador; a dúvida 
deles consistia em escolher o 
tipo ideal de retificador a ser 

utilizado. Baseando-se no que 
você aprendeu, ajude esse grupo 

a escolher o retificador mais 
adequado; escreva um texto para 
eles e poste no fórum disponível 

no AVEA e interaja em pelo menos 
duas postagem dos colegas.
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Figura 2.11: Tensão de saída do retificador de onda completa
Fonte: Elaborada pelo autor

É necessário fazer uma filtragem na tensão de saída do retificador. A filtra-

gem nivela a forma de onda na saída do retificador, tornando-a mais pró-

xima de uma tensão contínua pura, que é a tensão da bateria ou da pilha, 

como mostra a Figura 2.12.

Figura 2.12: Tensão de saída de um retificador de onda completa, com filtro capaciti-
vo (sinal CA filtrado)
Fonte: Elaborada pelo autor

Para minimizar a ondulação da tensão de saída do retificador, devemos in-

serir após o circuito retificador um componente elétrico chamado de ca-
pacitor eletrolítico que, devido às suas características elétricas, armazena 

energia e esta energia armazenada faz com que apareça entre seus terminais 

uma tensão com amplitude igual ao valor de pico da senoide e que, a cada 

descida do semiciclo, decai para um valor de tensão inferior ao valor do pico 

do semiciclo seguinte.

A máxima amplitude da tensão que aparece nos terminais do capacitor é 

numericamente igual ao valor da tensão de pico da senoide no secundário 

do transformador.

Para calcularmos a capacitância (C) do capacitor a ser utilizado, vamos apli-

car a expressão matemática a seguir:

Vond. = IL / (f x C) onde:
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Vond – tensão de ondulação ou tensão de ripple (volts)

IL – corrente na carga (ampères)

f – frequência da rede (hertz)

C – capacitância do capacitor (farad)

Para entender esta discussão matemática na prática, observe a Figura 2.13.

Figura 2.13: Tensão de saída do retificador de onda completa com filtro capacitivo
Fonte: Elaborada pelo autor

Outra situação que pode ocorrer no circuito eletrônico com o capacitor de 

filtro pode ser vista na Figura 2.14. No exemplo utilizamos um retificador em 

ponte, mas o capacitor pode ser utilizado nos demais retificadores.

Figura 2.14: Retificador de onda completa com filtro capacitivo
Fonte: Elaborada pelo autor

O cuidado que temos que ter no momento da instalação do capacitor é com 

relação à sua polaridade, principalmente se ele for eletrolítico, pois a pola-

ridade do capacitor tem que ser a mesma da saída do retificador, ou seja, 

o polo positivo do capacitor tem que ser conectado ao terminal positivo do 

retificador e, consequentemente, o polo negativo do capacitor deve ser co-

nectado ao terminal negativo do retificador.

Visite o site http://www.
aprendereletronica.com.br/

como-funciona-um-capacitor-php/ 
e faça uma apresentação digital 
ilustrando o funcionamento do 

capacitor. Em seguida compartilhe 
o resultado no fórum disponível 
no AVEA. Comente o resultado 

encontrado para esta atividade de 
pelo menos mais dois colegas.
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Regulador de tensão 
Até este ponto de nossa explanação, você pôde perceber que a tensão so-

bre o resistor de carga (VL) não está estabilizada, ou seja, se a tensão que 

está alimentando o transformador por algum motivo variar, a tensão sobre a 

carga também vai variar e essa variação na saída do retificador pode preju-

dicar o funcionamento da carga que está ligada a ele, ou seja, se variar para 

menos, a carga pode parar de funcionar; se variar para mais, a carga pode 

queimar; dessa maneira, a tensão na saída do retificador tem sempre que 

permanecer constante. 

Para resolvermos esse problema e ampliarmos nosso conhecimento, vamos 

lançar mão de um componente eletrônico chamado de regulador de ten-
são, o qual, construtivamente, tem a propriedade de manter a tensão de 

saída constante dentro de uma faixa de variação da tensão de entrada (nor-

malmente esta faixa é de +/- 10%).

A princípio, iremos utilizar um componente analógico que pode regular ten-

são positiva ou tensão negativa, dependendo da família que escolhermos.

a) Regulador de tensão positiva e negativa
Para regularmos tensões positivas, vamos utilizar a família 78XX, onde 

“xx” indica a tensão de saída do regulador. Para regularmos tensões 

negativas, vamos utilizar a família 79XX. Para visualizar esses componen-

tes, veja a Figura 2.15.

Figura 2.15: Reguladores de tensão das famílias 78XX e 79XX
Fonte: Elaborada pelo autor
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Para melhor visualizar a localização do regulador de tensão e a sua for-

ma de instalação, veja a Figura 2.16. O retificador de tensão é instalado 

entre o filtro capacitivo e a carga.

Figura 2.16: Circuito retificador com regulador de tensão
Fonte: Elaborada pelo autor

Como você pode observar no circuito da Figura 2.16, o regulador utili-

zado é da família 78XX, e o valor de XX é de 05, o que representa que a 

tensão que está alimentando a carga é de 5 V positivo.

Um cuidado que se deve ter na instalação desse componente é a tensão 

de entrada, ou seja, a tensão sobre o capacitor de filtro. De acordo com 

o fabricante do regulador, para ele funcionar corretamente é necessário 

que a tensão sobre o capacitor de filtro seja maior que a tensão de regu-

lação, que no caso é de 5 V, nunca igual ou menor.

Considerando que esse tipo de regulador tolera, no máximo, uma va-

riação de mais ou menos 10%, qual será a menor tensão que pode ter 

sobre o capacitor de filtro para que o regulador funcione corretamente? 

Vamos calcular? 

Vmín. > Vreg + (Vreg x 0,10) 

Vmín. > 5,0 + (5,0 x 0,10) 

Vmín. > 5,0 + (0,5) 

Vmín. > 5,5V

Vamos escolher Vmín de 7,0V. Será que dará certo? Vamos conferir.

Vmín = 7,0 x 0,10 = 0,7

Vmin (+) = 7,0 + 0,7 = 7,7V

Vmin (-) = 7,0 – 0,7 = 6,3V 
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Observe que ambas as tensões são maiores que a tensão de regulação de 

5,0 V; dessa maneira, o regulador irá funcionar corretamente. Na maioria 

dos projetos de fontes de tensão CC, é utilizado o retificador em ponte.

O circuito da Figura 2.16, é muito conhecido como fonte de tensão CC 

regulada ou estabilizada, que pode ser utilizada como eliminador de pi-

lhas e/ou baterias.

b) Fonte de tensão simétrica
É a fonte de tensão CC em que, no mesmo circuito, temos uma tensão 

positiva e outra negativa.

Para melhor visualizar esse circuito, veja a Figura 2.17.

Figura 2.17: Fonte simétrica de tensão CC
Fonte: Elaborada pelo autor

Outros circuitos com diodos em Ca
Caro estudante, a fim de melhorar seus conhecimento com relação à utiliza-

ção dos diodos em CA, vamos estudar alguns circuitos, como por exemplo:

 – circuito dobrador de tensão;

 – circuito multiplicador de tensão; 

 – circuito ceifador de tensão.

a) Circuito dobrador de tensão
Este tipo de circuito permite que, na saída, tenhamos o dobro da tensão 

de pico (2xVp); ele pode ser visualizado na Figura 2.18.

Amplie o seu conhecimento 
sobre o que conversamos aqui 
acessando o site http://www.
fairchildsemi.com/ds/LM/
LM7805.pdf que tem disponível 
a folha de dados (datasheet) do 
regulador de tensão positiva.
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Figura 2.18: Circuito dobrador de tensão
Fonte: Elaborada pelo autor

Quando o circuito da Figura 2.18 é ligado, os dois capacitores se carre-

gam, e a tensão elétrica que aparece entre os terminais de cada um é 

numericamente igual à tensão de pico do secundário do transformador; 

dessa maneira, sobre o resistor de carga (R) irá aparecer uma tensão que 

será igual a duas vezes a tensão de pico no secundário do transformador; 

por isso é chamado de dobrador de tensão.

Considerando que a tensão eficaz (RMS) no secundário do transforma-

dor seja de 12 V, temos que a tensão na carga (VL) será de:

VL = 2 x Vps daí,

Vps = 12 x √2

Vps = 12 x 1,41

Vps = 16,92V que é a tensão de pico no secundário do transformador

VL = 2x16,92 = 33,84V que é a tensão sobre o resistor de carga.

b) Circuito multiplicador de tensão
Este circuito difere do dobrador de tensão pela possibilidade de poder-

mos, além de duplicar a tensão, triplicar ou quadruplicar a tensão de 

pico, como mostra a Figura 2.19.

Saída do dobrador = 2 x Vp

Saída do triplicador = 3 x Vp

Saída do quadruplicador = 4 x Vp

A tensão Vp é a tensão de pico no secundário do transformador.
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Figura 2.19: Circuito multiplicador de tensão
Fonte: Elaborada pelo autor

c) Circuito ceifador de tensão
Os circuitos ceifadores são utilizados para limitar a tensão entre valores 

predefinidos.

Este circuito funciona “ceifando” as tensões mais altas, protegendo uma 

certa região do circuito, sendo uma das aplicações mais simples dos dio-

dos. Como exemplo de um circuito ceifador, veja a Figura 2.20.

Figura 2.20: Circuito ceifador com resistor de carga RL
Fonte: Elaborada pelo autor

O resistor “R”, que se encontra em série com o circuito, tem a função de 

limitar a corrente sobre os diodos. Quando os diodos estão conduzindo, a 

queda de tensão sobre eles é de 0,7 V (caso sejam de silício) e, dessa ma-

neira, o valor máximo da tensão sobre a “carga” RL ficará limitado a 0,7 V, 

conforme Figura 2.21, ceifando assim o restante da tensão.

Visite o site http://www.813am.
qsl.br/artigos/teoria/
Dodradores_tensao.pdf e faça 
uma síntese, em mídia digital, 
da utilização dos circuitos 
multiplicadores de tensão. Poste 
no fórum, compartilhando sua 
observação com os colegas e 
tutores do curso.
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0,7 V

0,7 V

Figura 2.21: Gráfico do sinal de saída do circuito ceifador
Fonte: Elaborada pelo autor

diodos especiais
Nesta seção você irá conhecer alguns dos diodos de funções especiais. Gra-

ças à sua construção, eles podem desempenhar funções particularizadas. 

Para exemplificar, iremos estudar o diodo Zener, o diodo LED, o diodo túnel 

(tunnel, em inglês), o diodo varicap e o diodo Schottky.

diodo Zener – teoria
O diodo Zener é muito utilizado quando queremos limitar a tensão sobre 

um componente ou até mesmo sobre uma carga; é conhecido como diodo 

regulador de tensão. Na Figura 2.22 apresentamos a sua simbologia.

+          -

Anodo Catodo

Figura 2.22: Simbologia do diodo Zener
Fonte: Elaborada pelo autor

a) Diodo Zener – circuito característico
A instalação do diodo Zener em um circuito é um ato que devemos realizar 

com muito cuidado, porque apesar de ele ser polarizado conforme o diodo 

retificador (anodo + e catodo -), ele não deve ser polarizado com a polariza-

ção direta e sim com polarização reversa, conforme circuito da Figura 2.23.

Figura 2.23: Regulador de tensão com diodo Zener
Fonte: Elaborada pelo autor
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b) Funcionamento do circuito
Para melhor entendermos o funcionamento do circuito, vamos analisar 

a seguinte situação: suponha que tenhamos uma fonte de alimentação 

de 9,0 V contínua, que pode ser uma bateria ou uma tensão vinda de al-

guma parte do circuito. Essa fonte de alimentação destina-se a alimentar 

um circuito, só que esse circuito suporta apenas 5,0 V; dessa maneira, se 

ele receber os 9,0 V, vai ficar danificado. Para reduzirmos essa tensão, ou 

seja, passar de 9,0 V para 5,0 V, iremos utilizar o diodo Zener.

Sua instalação exige, conforme podemos verificar na Figura 2.23, que ele:

1. seja instalado em polarização reversa com a fonte de alimentação;

2. utilize um resistor limitador de corrente, chamado resistor de diodo Zener.

Para termos êxito, o diodo Zener a ser especificado dependerá da tensão 

que queremos na saída do circuito, que neste caso é 5,0 V; como exemplo 

iremos utilizar o diodo Zener 1N4733 (Vz = 5,1 V, Izmáx = 178 mA; 1 W). 

Para determinação dos dados exatos do resistor Rz, devemos conhecer 

algumas características elétricas do circuito a ser alimentado; considere 

que tenhamos uma carga de 5,0 V/800 mW.

Vamos analisar agora o pior caso, conectando a carga ao circuito.

O pior caso ocorre quando a corrente fornecida pela fonte é mínima, e a 

corrente de carga é alta; nesta situação haverá um aumento da corrente 

sobre o diodo e ele poderá ser danificado. No pior caso, temos que:

Izmín = Ismín – ILmáx

Ismín = Izmín + ILmáx

Ismín = 17,8 mA + ILmáx (corrente máxima na carga a ser alimentada)

Como o circuito a ser alimentado tem uma potência de 800 mW (0,8 

W), vem que:

ILmáx = 0,8 / 5,1

ILmáx = 0,156 A = 156 mA
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Logo:

Ismín = 17,8 mA + 156 mA

Ismín = 173,8 mA

Podemos agora calcular o resistor de Zener (Rz) como maior precisão.

Ismín = (Vsmín – Vz)/Rz , vamos adotar que Vsmín, que é a menor tensão 

da fonte, seja menos 10% da sua tensão nominal, ou seja, 9,0 – 0,9 = 8,1 V.

173,8 mA = (8,1 – 5,1)/Rz

Rz = 3,0/0,1738

Rz = 17,26 Ω (máxima resistência)

Cálculo da potência do resistor de diodo Zener.

Prz = Vs2 / Rz

Prz = (3,9)2 / 17,26

Prz = 15,21 / 17,26 = 0,881 W 

Logo Rz = 17,26 Ω/0,881 W

Seguem alguns valores comerciais de potências de resistores de código 

de cores: 1/8 W (125 mW) ¼ W (250 mW) ½ W (500 mW) 1W e 2W 

c) Gráfico corrente x tensão
O diodo Zener quando polarizado inversamente (anodo a potencial ne-

gativo e catodo a potencial positivo – região de ruptura) permite man-

ter uma tensão constante aos seus terminais (VZ), sendo por isso muito 

utilizado na estabilização/regulação da tensão nos circuitos eletrônicos.

Este tipo de diodo, também chamado diodo de ruptura, é o elemento 

principal dos reguladores de tensão, ou seja, é utilizado para garantir 

tensão constante, independentemente da corrente requisitada pela car-

ga do circuito; seu gráfico característico é apresentado na Figura 2.24, 

que mostra a região de ruptura (polarização reversa – funcionando como 

regulador de tensão) e a região de polarização direta (onde funciona 

como um diodo retificador).
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Figura 2.24: Gráfico tensão x corrente do diodo Zener.
Fonte: www.ebah.com.br.

Visite o site http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_Zener e identifique 

os cuidados que você, como futuro técnico em Telecomunicações, deve 

ter na instalação do diodo Zener. Analise o que pode acontecer se não 

trabalharmos corretamente com um diodo de ruptura.

diodo Led (Light Emitting Diode ou d 
iodo emissor de luz)
O diodo LED é um dispositivo eletrônico emissor de luz utilizado como si-

nalizador, como por exemplo, para sinalizar que um aparelho está ou não 

energizado. Existem no comércio LEDs de várias cores; existe também um 

tipo de LED chamado de RGB, que possui três cores (Red – vermelho, Green 

– verde e Blue – azul). 

Funcionamento
Caro estudante, a finalidade principal deste tipo de diodo é de sinalizar o 

estado de um circuito, ou seja, se o LED estiver aceso, o circuito está energi-

zado; ou se o LED estiver apagado, o circuito está desenergizado.

Hoje em dia, praticamente todo aparelho eletrônico que adquirimos tem 

um LED sinalizador de stand by: se o aparelho está desligado (mas não foi 

retirado da tomada), o LED fica vermelho; quando ligamos o aparelho, o LED 

muda de cor, podendo ficar verde. Veja na Figura 2.25a a simbologia do LED, 

e na Figura 2.25b, um exemplo de LED comercial.
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+               -

A

a) b)

K

+    - +    -

Figura 2.25: (a) Simbologia do diodo LED e (b) diodo LED comercial
Fonte: http://es.123rf.com/photo_759482_bombillas-de-color-en-una-fila-en-un-fondo-blanco-hacer-3d.html

diodo Led – Circuito em corrente contínua (CC)

Figura 2.26: Circuito de instalação do diodo LED
Fonte http://es.wikipedia.org/wiki/Led

Observando o desenho da Figura 2.26, você pode perceber como o LED 

deve ser polarizado; sua polarização obedece à polarização direta, ou seja, 

terminal positivo do diodo com o polo positivo da fonte de tensão; e termi-

nal negativo do diodo com o polo negativo da fonte de tensão. Somente 

obedecendo a essa regra é que o diodo irá funcionar corretamente; mas, 

cuidado: nunca ligue o LED em fonte de tensão de corrente alternada, pois 

ele só deve ser ligado em fonte de tensão contínua.

Observe também que no desenho existe um resistor (R). Esse resistor é de 

proteção do LED; sem ele o LED irá queimar. Como calcular esse resistor? 

Veja a seguir o modo para realizar o cálculo:
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R = (Vcc - Vd)/Id, onde:

R – resistência do resistor, em ohms;

Vcc – tensão da fonte, em volts;

Vd – tensão de trabalho do LED, em volts

Id – corrente de trabalho do LED, em ampères.

De acordo com o circuito, a tensão da fonte é de 9,0 V. Normalmente, para 

esses LEDs pequenos, podemos adotar uma tensão de alimentação de 1,5 V 

e uma corrente de 10 mA; esses valores de tensão e corrente proporcionam 

um brilho de intensidade suficiente para serem percebidos pelo olho huma-

no; daí temos que:

R = (9,0 – 1,5)/10 mA/1.000 (passando para ampères)

R = (9,0 – 1,5)/0,010

R = (7,5)/0,010

R = 750 Ω, 

Pr (potência do resistor) = Vd x Id 

Pr (potência do resistor) = 1,5 x 10 mA

Pr (potência do resistor) = 15 mW = 0,015 W 

Especificação do resistor: 
R=750 Ω/0,015 W

Hoje em dia, como a tecnologia do LED vem se desenvolvendo, existem no 

mercado LEDS de vários tipos, cores e tamanhos, e cada um deles com uma 

tensão de funcionamento diferente. Uma medida prática para saber se o LED 

suporta mais ou menos tensão, está no seu tamanho físico, pois a relação 

de tensão e brilho dele é diretamente proporcional ao seu tamanho físico.

diodo Led – circuito característico em Ca

Figura 2.27: Diodo LED em corrente alternada
Fonte: Elaborada pelo autor
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Considerando que o LED não deve ser ligado em uma fonte de tensão al-

ternada, caso haja necessidade essa instalação, conforme se pode observar 

na Figura 2.27, devemos utilizar um diodo retificador, já especificado no 

desenho da mesma Figura; esse diodo irá converter a corrente alternada em 

corrente contínua e a partir daí podemos instalar o diodo LED e calcular o 

resistor de proteção R, como mostramos a seguir:

R = (Vcc - Vd)/Id onde:

Vcc (tensão CC depois do diodo retificador) = 0,318x(Vps - Vd)

Vps = 12x√2 = 12x1,41= 16,92 V

Vcc = 0,318x(16,92 – 0,7)

Vcc = 5,16 V

R = (5,16 – 1,5)/0,010

R = (3,66)/0,010

R = 366 Ω resistência do resistor de proteção

diodo túnel
Caro estudante, vamos estudar agora o diodo túnel (ou tunnel); ele é um dio-

do que pode ser utilizado na construção de osciladores que apresentam bas-

tante estabilidade em altas frequências, dentro de uma cavidade ressonante.

Podem ser sintonizados mecanicamente (quando implantados em uma cavi-
dade ressonante) ou eletronicamente.

Os diodos túnel sintonizados podem utilizar linhas de transmissão, cabos 

coaxiais ou guias de onda na sintonia.

Funcionamento
Devido às suas características construtivas, o diodo túnel é considerado com 

características de resistência negativa, porque, ao diminuir a tensão, tem a 

intensidade de corrente aumentada, o que lhe dá condições de ser utilizado 

em circuitos osciladores de relaxação que têm como utilização o disparo de 

outros componentes, como por exemplo tiristores, lâmpada neon, entre ou-

tros; sua saída é um trem de pulsos de forma triangular.

Por essas características, eles são considerados mais difíceis de serem encon-

trados em circuitos eletrônicos, pois são muito específicos.

Visite o site http://pt.wikipedia.
org/wiki/Diodo_emissor_de_luz 

e identifique quais são os 
diferentes tipos de diodos LED 

que você pode comprar no 
mercado. Faça uma busca na 

internet consultando empresas 
de sua região e analise o 

custo de cada um, vantagens e 
desvantagens para um técnico 

em Telecomunicações.

Cavidades ressonantes
São estruturas totalmente 

fechadas por paredes metálicas 
que confinam a energia 

eletromagnética.
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Na Figura 2.28 você pode ver a sua simbologia e seu gráfico de funciona-

mento.

A

a) b)

K

Corrente Direta (A)

Tensão Direta (V)

A

C

B

Figura 2.28: (a) Simbologia; (b) Gráfico corrente x tensão
Fonte: http://es.123rf.com/photo_759482_bombillas-de-color-en-una-fila-en-un-fondo-blanco-hacer-3d.html

Quando aplicamos uma tensão no sentido direto, o componente se com-

porta como um diodo comum até o instante em que atinge o ponto A do 

gráfico. Esse ponto ocorre com algumas dezenas de milivolts, que, para os 

diodos túnel comuns, e é denominado “ponto de pico”.

No entanto, a partir desse ponto, quando a tensão aumenta, em lugar da 

corrente também aumentar ela diminui abruptamente até o denominado 

“ponto de vale”, indicado pelo ponto B do gráfico.

aplicação
Para entender melhor um circuito de aplicação do diodo túnel, veja a seguir, con-

forme indicado na Figura 2.29, esse circuito, que é oscilador de alta frequência.

Figura 2.29: – Circuito gerador de frequências de até 1,6 GHz (oscilador de UHF/VHF 
de uso geral)
Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/1060-art151
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Ao ser ligado, a frequência do oscilador irá depender dos valores de L1 e C2 

numa faixa que vai de poucos quilohertz até mais de 1 GHz.

O ponto de túnel dos diodos deste tipo ocorre numa tensão muito baixa, 

daí a alimentação ser feita com apenas 1,5 volt e existir um ajuste feito pelo 

resistor varável P1 para se encontrar um ponto intermediário entre o pico (A) 

e o vale (B) no gráfico da Figura 2.29, que leva o circuito à oscilação com 

maior intensidade. É o único ajuste desse tipo de circuito que pode ser feito 

com um osciloscópio conectado à saída do oscilador. 

diodo varicap
O diodo varicap pode apresentar outros nomes, como por exemplo, diodo 

de sintonia ou diodo de capacitância variável, mas seja qual for o nome 

dado, sua aplicação em eletrônica é muito importante em nossos dias. Para 

entender melhor, veja a seguir a descrição de seu funcionamento. 

Funcionamento
O diodo de varicap pode estar sozinho ou aparecer com outros. Quando pola-

rizamos um diodo comum no sentido inverso, os portadores de carga se afas-

tam da junção, diminuindo a intensidade do fenômeno da recombinação pela 

condução, responsável pela entrada em condução do componente: não há 

corrente entre o anodo e o catodo, e a região da junção aumenta de espessura.

Aplicando uma tensão no sentido inverso, à medida que seu valor aumenta, vai 

ocorrendo uma separação gradual das “armaduras” ou portadores de carga, 

o que faz com que a capacitância do dispositivo também diminua de valor. A 

máxima tensão que o diodo admite no sentido inverso determina a menor ca-

pacitância que podemos conseguir do diodo, conforme gráfico da Figura 2.30.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5

Capacitância (pF)

Tensão (V)

Figura 2.30: – Gráfico da capacitância do diodo varicap em função da tensão inversa aplicada
Fonte: Elaborada pelo autor

Consulte o material disponível 
em http://pt.wikipedia.org/wiki/

Efeito_t%C3%BAnel para saber mais 
sobre o efeito túnel que é a base de 

funcionamento do diodo túnel.
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Complementando essa informação, é importante destacarmos ainda que, 

considerando que todo componente eletrônico tem a sua simbologia, o dio-

do varicap não é diferente; portanto, na Figura 2.31 apresentamos a você a 

simbologia deste diodo.

Figura 2.31: Simbologia do diodo varicap
Fonte: Elaborada pelo autor

aplicação
A Figura 2.32 apresenta um circuito de aplicação do diodo varicap, como 

sugestão para montagem. Observe com atenção esta modulação. 

Figura 2.32: Modulação por diodo varicap
Fonte: http://www.eletronica.com/radio-cristal-com-sintonia-por-diodo-capacitor-varicap-tuned/

Trata-se de um circuito de rádio. Este sistema utiliza um diodo varicap, tam-

bém conhecido como capacitor variável ou diodo varactor. Ele fornece uma 

capacitância eletricamente controlável, a qual pode ser usada em muitos 

circuitos diferentes.

diodo Schottky
Prezado estudante, um diodo comum, ao passar da região direta de con-

dução para a reversa, produz corrente reversa alta em um breve espaço de 

tempo, resultante de cargas “armadilhas”, tendo um efeito importante na 

sua utilização em alta frequência. Devido a essa característica, ele pode ter 

várias aplicações interessantes.

Consulte a folha de dados do 
diodo BB804 no site
 http://pdf1.alldatasheet.com/
datasheet-pdf/view/16077/
PHILIPS/BB804.html e faça uma 
apresentação em mídia digital 
incluindo os valores da tensão 
de trabalho VR e da sua máxima 
corrente IF e compartilhe no fórum 
da disciplina, disponível no AVEA.
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Funcionamento
O diodo Schottky é um tipo muito utilizado em fontes de alimentação. Ele co-

meça a conduzir com uma tensão extremamente baixa, muito menor do que 

a dos diodos de silício comuns utilizados em retificação, que é de 0,7 V; além 

disso, a corrente de fuga que circula por um diodo Schottky, quando polarizada 

no sentido inverso, é menor do que a que encontramos nos diodos de silício.

O tempo de comutação (que ele passa da região direta para a região reversa 

de condução), por outro lado, é extremamente baixo, da ordem de menos de 

100 picossegundos, o que permite seu uso em circuitos de frequências mui-

to altas, que, para não haver distorções em seus semiciclos, necessitam dos 

diodos com pequenos tempos de comutação. Para o tempo de recuperação 

inversa (que ele passa da região reversa para a região direta de condução) 

também temos excelentes características desses diodos. Além dos tempos 

serem muito curtos, a recuperação é suave, o que garante um “overshoot” 

reverso muito pequeno quando eles comutam do estado de plena condu-

ção para não condução. Na prática, isso tem alguns benefícios importantes, 

como a não necessidade de usar filtros “snubbers” nos circuitos, para evitar 

o aparecimento de altas tensões nos dispositivos comutadores, devido à ve-

locidade de comutação. Veja na Figura 2.33 a simbologia do diodo Schottky.

Anodo Catodo

Figura 2.33: Simbologia do diodo Schottky
Fonte: Elaborada pelo autor

Agora que você já conhece o diodo Schottky, vamos fazer a montagem de 

circuito utilizando-o. Como sugestão, o circuito está ilustrado na Figura 2.34.

3V

0,3V

RL

+

2,7 V

-

Figura 2.34: Circuito utilizando o diodo Schottky BAS 70-04
Fonte: Elaborada pelo autor
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O circuito da Figura 2.34 funciona como uma proteção contra a inversão de 

polaridade na carga, ou seja, se invertermos a polaridade da bateria de 3V, a 

carga, que está representada pelo resistor RL, não sofrerá nenhum dano, por 

causa do diodo, pois ele está na região reversa em DC e não irá conduzir. A 

queda de tensão deste diodo é de 300 mV ou 0,3V

Síntese da unidade
Nesta segunda unidade temática trabalhamos alguns conceitos relacionados 

a diodo. O diodo é um componente versátil, pois pode ser empregado em 

circuitos de corrente contínua ou em circuitos de corrente alternada. Nos 

circuitos de corrente contínua, ele só conduz na polarização direta; nessa 

polarização temos que ter cuidado com a intensidade da corrente elétrica 

que está atravessando o diodo, pois se essa corrente for muito alta, o diodo 

pode queimar e quem define essa intensidade é a carga. Na polarização 

reversa o diodo não conduz, mas pode também queimar, só que, dessa vez, 

o responsável é a tensão reversa; quando ele não está conduzindo, a tensão 

da fonte está sobre ele; e se ele não aquentá-la, pode queimar.

Quando utilizado em corrente alternada, há a necessidade de abaixar o nível 

da tensão; e, para isso, utilizamos os transformadores abaixadores. A especi-

ficação desse componente depende da tensão desejada no seu secundário e 

da intensidade de corrente que irá circular no circuito. A principal finalidade 

dos diodos em corrente alternada está em fazer a conversão para corrente 

contínua, que é o tipo de alimentação utilizada para polarizar os compo-

nentes dos circuitos eletrônicos. Para isso utilizamos os circuitos chamados 

de retificadores. O sinal de saída desses circuitos ainda possui ondulação 

chamada de ripple e, para diminuir essa ondulação, utilizamos capacitores 

como filtro. Para completar o circuito vamos acoplar o regulador de tensão, 

que pode ser o diodo Zener; a importância desse circuito está em manter a 

tensão de saída constante (estabilizada).

Outros tipos de diodos também são fabricados; esses diodos são chamados de 

especiais, pois a sua aplicação é bem definida e suas aplicações são restritas.

Pesquise no site http://
pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_
semicondutor  outras utilizações 
dos diodos mencionados nesta 
unidade curricular.
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Caro estudante, antes de começarmos o nosso estudo nesta uni-

dade temática, vamos ver um pouco da história do transistor e 

suas aplicações. Para tanto, vamos considerar a seguinte realidade: 

o sinal de uma antena de um rádio ou de uma TV é de amplitudes 

muito baixa, tão baixa que não conseguem ativar um alto-falante 

ou fazer aparecer uma imagem no vídeo. Daí a necessidade de fa-

zer uma amplificação do sinal; e o componente que vamos utilizar 

para essa amplificação é o transistor.

Você já ouviu falar em transistor? Shockley, em 1951, inventou o 

primeiro transistor de junção, que tinha a condição de amplificar 

esses sinais fracos. Com essa invenção, as telecomunicações so-

freram uma revolução. Antes do transistor, o que existia eram as 

válvulas eletrônicas, que têm dimensões muito grandes e dissipam 

também uma grande quantidade de energia, sob a forma de calor; 

como os transistores são o contrário disso tudo, são pequenos e 

dissipam pouca energia, num instante eles substituíram as válvu-

las. Além de serem utilizados como amplificadores, eles também 

podem ser utilizados como chaves (interruptores estáticos), ou 

seja, para o acionamento de carga de alta intensidade de corrente, 

através de uma corrente de baixíssima intensidade. Vamos agora 

ao estudo do transistor. 

Fundamentos do transistor bipolar
O princípio básico do transistor bipolar está no fato de poder controlar a 

corrente. Ele é montado numa estrutura de cristais semicondutores, de ma-

neira semelhante aos diodos, de modo a formar duas camadas de cristais 

do mesmo tipo, intercaladas por uma camada de cristal do tipo oposto, que 

controla a passagem de corrente entre as outras duas. Cada uma dessas 

camadas recebe um nome em relação à sua função na operação do transis-

tor. Os terminais são chamados de emissor e coletor, e o terminal central 

é chamado de base. Os aspectos construtivos simplificados e os símbolos 

elétricos dos transistores são mostrados na Figura 3.1. Observe que há duas 

possibilidade de implementação: NPN (emissor carregado com cargas nega-
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tivas, base carregada com cargas positivas e coletor carregado com cargas 

negativas); e PNP (emissor carregado com cargas positivas, base carregada 

com cargas negativas e coletor carregado com cargas positivas).

Figura 3.1: (a) Transistor NPN; (b) Transistor PNP
Fonte: Elaborada pelo autor

Características construtivas
Caro estudante, para melhor compreendermos o funcionamento dos tran-

sistores bipolares, é necessário, antes estudarmos as suas partes construti-

vas, verificarmos a sua estrutura interna Para uma melhor compreensão do 

assunto a ser apresentado nos textos a seguir, analise com atenção a Figura 

3.2 e acompanhe as explicações.

Figura 3.2: Junções do transistor bipolar
Fonte: Elaborada pelo autor

O emissor é fortemente dopado com grande número de portadores de 

carga. O nome emissor vem da propriedade de emitir portadores de carga.

A base tem uma dopagem média e é muito fina, não conseguindo absorver 

todos os portadores emitidos pelo emissor.

O coletor tem uma dopagem leve e é a maior das camadas, sendo o respon-

sável pela coleta dos portadores vindos do emissor.

Consulte o site http://www.
burgoseletronica.net/

instrumento_multimetrodig/
multimetrodig_diodo.html 

e perceba como podemos 
conhecer os terminais do 

transistor, ou seja, determinar a 
base, o emissor e o coletor.
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Como podemos observar na Figura 3.2, os transistores bipolares são forma-

dos por junções da mesma forma que nos diodos são formadas barreiras de 

potencial nas junções das camadas P e N. 

O comportamento básico dos transistores em circuitos eletrônicos é fazer 

o controle da passagem de corrente entre o emissor e o coletor através da 

base. Para isso é necessário polarizar corretamente as junções do transistor.

as correntes e tensões no transistor
Para entender com se dá a distribuição das correntes e tensões nos transisto-

res, observe inicialmente a Figura 3.3, que mostra como exemplo o transistor 

NPN, o qual também pode ser aplicada ao transistor PNP.

Figura 3.3: Distribuição das correntes e tensões no transistor
Fonte: Elaborada pelo autor

Como podemos observar na Figura 3.3, existem três correntes diferentes 

num transistor: 

 – a corrente no emissor (Ie);

 – a corrente no coletor (Ic);

 – a corrente na base (Ib).

Como o emissor é uma fonte direta, sua corrente é a maior das três. Qua-

se todos os elétrons do emissor circulam pelo coletor; logo, a corrente no 

coletor é aproximadamente igual à corrente no emissor. A corrente na base 

é muito pequena se comparada a essas outras correntes. Nos transistores 

de baixa potência, a corrente na base é geralmente menor do que 1% da 

corrente do emissor.
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Estudamos na unidade temática 4 da componente curricular Eletricidade 

a Lei de Kirchhoff. Em caso de dúvida, retorne ao conteúdo de modo que 

você possa relembrar e facilitar o entendimento do assunto tratado aqui. 

A Lei das correntes de Kirchhoff fornece-nos essa importante relação sobre 

as três correntes do transistor, como ilustra a equação a seguir.

Ie = Ic + Ib

Essa equação diz que a corrente do emissor é igual à soma das correntes do 

coletor e da base. Numa aproximação, a corrente do coletor pode ser consi-

derada igual à corrente do emissor. 

O que torna o transistor muito útil é a sua corrente de coletor que é muito 

maior que a corrente da base. O ganho de corrente (βcc) de um transistor é 

definido como a corrente do coletor (Ic) dividida pela corrente da base (Ib) e 

seu valor é adimensional, ou seja, não tem unidade, como vemos na expres-

são matemática a seguir:

βcc = Ic/Ib

Para transistores de baixa potência, o ganho de corrente (βcc) é tipicamente 

de 100 a 300. Mesmo para os transistores de alta potência, o ganho de cor-

rente é de 20 a 100. Isso significa que 95% ou mais dos elétrons do emissor 

passam para o coletor, enquanto menos de 5% escapam do terminal da base.

A equação do ganho de corrente pode também ser rearranjada de duas 

formas diferentes: uma forma para calcularmos a corrente do coletor (Ic) e 

outra forma para calcularmos a corrente de base (Ib), como segue:

Ic = βcc x Ib
Ib = Ic/βcc

Temos também as tensões do transistor, que são as tensões de junções. Suas lo-

calizações podem ser vistas na Figura 3.3, apresentada anteriormente. São elas:

 – Vce – tensão entre as junções coletor-emissor;

 – Vbe – tensão entre as junções base-emissor;

 – Vcb – tensão entre as junções coletor-base. 



e-Tec BrasilUnidade 3 – Transistores bipolares 65

Para calcularmos a potência (P) dissipada pelo transistor, devemos utilizar os 

valores de Vce e da corrente de coletor Ic, conforme expressão matemática 

a seguir:

P = Vce x Ic

A tensão Vce é a que indica se o transistor está conduzindo (Ic > 0 A) ou se está 

cortado (Ic = 0 A); essa tensão varia de acordo com o semicondutor do tran-

sistor (silício ou germânio) e com a potência do transistor (baixa, média e alta).

Para transistores de silício de baixa potência, o valor típico de Vce = 0,66C a 

0,7 V no máximo; para transistores de média potência Vce = 1,8 V no máxi-

mo e para transistores de alta potência Vce = 7 V no máximo.

Polarização do transistor bipolar
Para que um transistor execute suas funções em um circuito eletrônico, é 

necessário ligá-lo a outros componentes como, por exemplo, a resistores, a 

capacitores ou até mesmo a indutores; a essas ligações chamamos de pola-

rização. Para melhor entendimento, iremos começar o nosso estudo com a 

polarização através de resistores. 

Polarização emissor comum (eC)
Esta polarização tem como circuito característico o apresentado na Figura 

3.4, como você pode ver a seguir:

Figura 3.4: Polarização EC
Fonte: Elaborada pelo autor

Como você pode observar na Figura 3.4, o lado comum das fontes Vbb e 

Vcc (polo negativo) está ligado ao terminal emissor do transistor; por isso 

essa polarização é chamada de emissor comum (EC).

Consulte a folha de dados do 
transistor BC547 no site
http://pdf.datasheetcatalog.com/
datasheet/fairchild/BC547.pdf e 
informe a seus colegas, por meio 
do fórum disponível no AVEA, quais 
são as características elétricas desse 
transistor, por exemplo, o hfe também 
conhecido como (βcc) mínimo e 
máximo, Vbe mínimo e máximo, 
o Vce(sat) mínimo e máximo e a 
localização dos terminais da base, 
emissor e coletor.
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Essa polarização apresenta duas malhas: uma de entrada, formada pelo re-

sistor de base (Rb), pela fonte da base (Vbb) e pela junção base-emissor; 

outra de saída, formada pelo resistor de coletor (Rc), pela junção coletor-

-emissor e pela fonte de alimentação (Vcc).

Para começarmos o nosso estudo, vamos antes dar valores às fontes de ten-

são, sendo então Vbb = 5 V e Vcc = 12 V.

Com isso, podemos montar as expressões matemática da malha de entrada, 

que será chamada malha da base, e da malha de saída, que será chamada 

malha do coletor:

Malha da base 
bb = Ib x Rb + Vbe

Malha do coletor 
Vcc = Ic x Rc + Vce

Com as soluções dessas equações é que vamos dimensionar os resistores 

de base e de coletor. O primeiro passo para dimensionar os resistores é tra-

çarmos a reta de carga do circuito. Para isso, vamos primeiro definir um 

transistor; nos nossos cálculos vamos utilizar o transistor de baixa potência 

BC547 (NPN); definido o transistor, precisamos agora do gráfico (IcxVce) do 

transistor, o qual pode ser obtido pela sua folha de dados (datasheet). Como 

exemplo, temos o gráfico do transistor BC547, visto na Figura 3.5.

Figura 3.5: Gráfico IcxVce do transistor BC547
Fonte: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/BC547.pdf
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Reta de carga
Para traçarmos a reta de carga, precisamos definir os valores máximos de Ic 

e de Vce. Inicialmente vamos considerar o gráfico da Figura 3.6. 

Primeiramente vamos definir o ponto de saturação, que é o ponto onde 

a reta de carga intercepta o eixo das ordenadas “y” (eixo de Ic). Esse pon-

to indica qual é a máxima corrente do coletor possível para o circuito. Por 

exemplo, a máxima corrente do coletor possível considerada será de Vcc/Rc. 

Se trocarmos a tensão de alimentação do coletor ou a resistência do coletor, 

obteremos um ponto de saturação diferente.

A corrente de saturação Ic(máx), só pode circular na situação de curto-circui-

to entre o coletor e o emissor. No nosso caso, foi adotado um Ic(máx) igual a 

80 mA; com essa condição podemos calcular o resistor de coletor, utilizando 

a Lei de Ohm, como segue:

Rc = Vcc / Ic(máx)

Rc = 12/ 80 mA

Rc = 12 / 0,080

Rc = 150 Ω

Em segundo lugar, vamos definir o ponto de corte, que é o ponto inferior 

da reta de carga (eixo da corrente de 50µA); é o ponto onde o eixo das ten-

sões Vce é interceptado.

Esse ponto diz qual é a tensão coletor-emissor máxima possível para o circui-

to, a qual podemos sempre considerar o valor da fonte de tensão Vcc. Nesse 

ponto não haverá corrente de coletor, ou seja, Ic = 0 A e toda a tensão de 

Vcc ficará sobre a junção coletor-emissor; nesse caso temos que ter muito 

cuidado, pois se Vcc tiver um valor muito alto, o transistor terá a sua tempe-

ratura aumentada e poderá ser danificado. 

Após dados os valores de Ic(máx) e de Vce(máx), podemos traçar a reta de 

carga, como ilustra a Figura 3.6. 

Consulte o site http://www.
demic.fee.unicamp.br/~elnatan/
ee640/2a%20Aula.pdf e 
verifique os parâmetros do 
transistor bipolar observando o 
nome e a utilização de cada um.
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Figura 3.6: Gráfico Ic x Vce do transistor BC547 com a reta de carga
Fonte: Folha de dados do transistor BC547

Como você pode observar, a reta de carga corta todas as famílias de corren-

tes de base Ib. A corrente de base a ser escolhida irá depender do ganho 

em corrente contínua (βcc). Para melhor entendimento, nas próximas seções 

iremos detalhar a escolha do ponto de trabalho do transistor. 

Ponto de trabalho ou ponto quiescente (Q)
Após desenhar a reta de carga, temos que identificar o ponto quiescente 
(Q), que é o ponto que define os valores de corrente e tensão em que o 

transistor vai trabalhar, ou seja, é o ponto de polarização do transistor.

Podemos começar definindo a intensidade da corrente de base (Ib) de acor-

do com o gráfico apresentado na Figura 3.6. Verificamos que, na realidade, 

a reta de carga corta toda a família de curvas da corrente de base (Ib), e 

que devemos então escolher uma delas. Qual será? A princípio pode ser 

qualquer uma delas, mas o mais aconselhável é que você escolha a corrente 

de base mais próxima do meio da reta de carga, a fim de não trabalharmos 

com o transistor nas extremidades da reta de carga. Assim, iremos escolher 

a corrente de base igual a 150 µA. 

Ib = 150 µA
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Podemos agora calcular o resistor de base (Rb) utilizando a equação mate-

mática a seguir:

Vbb = IbxRb + Vbe

5,0 = 150 µA x Rb + Vbe

5,0 = 150 µA x Rb + 0,7 V

5,0 – 0,7 = 150 µA x Rb

Rb = 4,3 / 150 µA

Rb = 4,3 / 0,000150

Rb = 28.667 Ω

Para calcularmos Icq, vamos utilizar a equação a seguir:

Vcc = Vceq + Vrc

Vcc = Vceq + Icq x Rc

Considerando o próximo gráfico representado na Figura 3.7, vamos adotar 

um valor para Vceq que pode ser chamado de “Vce” igual a 6,4 V (onde 

o ponto quiescente Q toca o eixo “x - abscissa”) aproximadamente, e com 

esse valor podemos calcular Icq ou Ic (onde o ponto quiescente Q toca o eixo 

“y - ordenadas”) pela expressão matemática abaixo:

12 = 6,4 + Icq x 150

12 – 6,4 = 150 x Icq

5,6 = 150 x Icq

Icq = 5,6 / 150

Icq = 0,0373 A = 37,3 mA

Cálculo do ganho de corrente (βcc) do circuito 

βcc = Ic / Ib

βcc = Icq / Ib

βcc = 0,0373 / 0,000150

βcc = 249

Outro método que poderíamos utilizar para determinarmos Icq e Vceq seria 

o do conhecimento do ganho de corrente (βcc), pois com ele poderíamos 

utilizar a expressão matemática a seguir para o cálculo:

βcc = Ic / Ib
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Conhecendo o ganho de corrente e a corrente de base (Ib), calcularíamos Icq e 

lançaríamos esse valor da expressão a seguir, que nos permite calcular a Vceq:

Vcc = Vceq + Icq x Rc

Figura 3.7: Gráfico Ic x Vce do transistor BC547 com a reta de carga
Fonte: Folha de dados do transistor BC547

Regiões de operação do transistor
Existem diversas regiões de operação do transistor, as quais conheceremos 

a partir de agora.

Mas você sabe como identificar a região em que o transistor está trabalhan-

do? O que nos indicará essas regiões é a localização do ponto quiescente 

(Q); essas regiões são definidas pelo gráfico IcxVce, conforme Figura 3.8.
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Figura 3.8: Gráfico IcxVce com as regiões de operação do transistor
Fonte: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/BC547.pdf

Para entender melhor essas regiões (de saturação, ativa, de corte e de ruptu-

ra), vamos estudá-las separadamente.

Região de saturação
Esta região vai da parte inicial da curva até o joelho. Nela o diodo base-

-coletor está polarizado diretamente. Por isso, perde-se o funcionamento 

convencional do transistor, o qual passa a emular uma pequena resistência 

ôhmica entre o coletor e emissor. 

Na saturação não é possível manter a relação de Ic = βcc x Ib vista anterior-

mente, que serve tanto para calcularmos a corrente do coletor (Ic) quanto 

para calcularmos a corrente de base (Ib). 

Joelho
É a denominação da parte acen-
tuada da curva.
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Para sair dessa região de saturação e entrar na região ativa, é necessária uma 

polarização reversa do diodo base-coletor. Como a tensão Vbe na região 

ativa é de aproximadamente 0,7 V, isso requer que a tensão coletor-emissor 

(Vce) seja superior a 1 V.

Note que no gráfico anterior, representado na Figura 3.8, que, para um dado 

valor de Vce, existem diversas possibilidades de valores para Ic. Isso ocorre 

porque é necessário ter o valor fixo de Ib. Então, para cada Ib há uma curva 

relacionando Ic e Vce.

Região ativa 
Na região ativa podemos perceber que uma variação do Vce quase não in-

fluencia no valor da corrente de coletor (Ic); nesse caso, Ic mantém-se aproxi-

madamente constante (a curva é quase plana nesta região) e igual à corrente 

de base (Ib) vezes o ganho de corrente (βcc). Esta região também é chamada 

de “região linear”.

Região de corte
A região de corte é um caso especial na curva Ic x Vce. É quando Ib está abai-

xo da corrente de 50µA (equivale ao terminal da base aberto). A corrente de 

coletor com terminal da base aberto é designada pela corrente de coletor 

para emissor com base aberta (Iceo).

Mas, você pode estar se perguntando: como colocar o transistor na região 

de corte? Para isso podemos utilizar dois métodos. São eles:

 – polarizar reversamente a base;

 – cortar a tensão que alimenta a base (Vbb).

Perceba que em ambos os métodos temos Ib = 0 A. 

3.3.4 Região de ruptura
Esta região é conhecida como a região final do transistor e deve ser evitada. 

Também chamada de breakdown, é a região onde há valores de tensão e 

corrente que podem danificar o transistor.

a polarização por divisor de tensão
O circuito mais utilizado na polarização é chamado polarização por divisor de 

tensão. Veja na Figura 3.9 o circuito característico dessa polarização.

Consulte o site http://www.
oocities.org/siliconvalley/

park/6834/240297eg.htm e a 
partir da leitura do disponível faça 
uma síntese de como o transistor 

se comporta quando polarizado 
nas diversas regiões. Poste o 

resultado dessa pesquisa, que 
pode ser ampliada para outros 

sites, no fórum disponível no AVEA, 
para que todos do grupo possam 

perceber como efetivamente ocorre 
a região de ruptura. Você pode 
buscar exemplos práticos para 

complementar sua síntese.
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Figura 3.9: Circuito de polarização por divisor de tensão
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe que neste circuito, podemos verificar que a tensão Vcc de alimen-

tação serve tanto à entrada através dos resistores RB1 e RB2, que podemos 

considerá-los em série (pois Ib tem um valor muito pequeno em relação às 

correntes IB1 e IB2. Idem em relação às correntes IC e IE), formando assim 

um divisor de tensão. Isso acontece também na saída, onde os resistores RC 

e RE podem ser considerados em série, formando assim também na saída 

um divisor de tensão.

O divisor de tensão
Para analisar essa polarização, podemos dividir o circuito em duas malhas: 

uma de entrada e outra de saída. Para melhor entendimento, analise o cir-

cuito apresentado na Figura 3.10.

Figura 3.10: Circuito de polarização por divisor de tensão em malhas
Fonte: Elaborada pelo autor
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O projetista de um circuito, como o ilustrado na Figura 3.10, necessita da 

mesma precisão nas respostas que um técnico ao fazer uma verificação de 

defeitos. Em alguns projetos, os erros de cálculos podem chegar até 20% e 

estar tudo bem. Em outros, a margem de erro tolerada é apenas de 1% ou 

menos. Esta variação é de acordo com o projeto.

A divisão de tensão começa com o cálculo da tensão na base. Para isso, ima-

gine uma corrente da base pequena o suficiente para não afetar a tensão do 

divisor resistivo, formado pelos resistores RB1 e RB2. 

Para iniciarmos os nossos cálculos para determinar os valores desses resisto-

res, devemos antes levar em consideração alguns dados previamente conhe-

cidos. Para tanto, veja os dados a seguir:

 – Vcc = 12 V

 – Vbe = 0,7 V

 – Ic = Icq = 5 mA

 – Βcc = 150

 – Vce = Vceq = 6 V 

Vamos começar os nossos cálculos considerando primeiramente a malha de 

entrada, conforme Figura 3.11.

Figura 3.11: Circuito da malha de entrada
Fonte: Elaborada pelo autor
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Considerando Vcc = Vrc + Vce + Ve e Vcc = Ic x Rc + Vce + Ie x Re e agora 

substituindo os valores temos que:

12 = 5 mA x Rc + 6,0 + Ie x Re

Para determinarmos Ie, podemos levar em consideração o valor de βcc. Se 

esse valor for maior do que 100, podemos considerar Ie=Ic; como o nosso 

βcc = 150, então:

Ie = 5 mA, daí temos que:

12 = 5 mA x Rc + 6,0 + 5 mA x Re

Primeiramente vamos calcular o resistor de emissor Re; para isso vamos con-

siderar que Ve = 10% de Vcc, isso nos limitará a um erro de 5%, que é 

aceitável.

Dessa maneira temos que:

Ve = 0,10 x 12

Ve = 1,2 V

Pela Lei de Ohm temos que:

Re = Ve/Ie

Re = 1,2 / 5 mA

Re = 1,2 / 0,005A

Re = 240 Ω 

Em segundo lugar, vamos calcular o resistor de coletor Rc; para isso vamos 

considerar a equação a seguir:

12 = Vrc + 6,0 + 1,2

12 = Vrc + 7,2

Vrc = 12 – 7,2

Vrc = 4,8V pela Lei de Ohm, temos que:

Rc = Vrc/Ic

Rc = 4,8 / 5 mA 

Rc = 4,8 / 0,005

Rc = 960 Ω

Para calcularmos os valores de Rb1 e Rb2, vamos analisar o circuito ilustrado 

na Figura 3.12.
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Figura 3.12: Circuito das malhas de entrada
Fonte: Elaborada pelo autor

Primeiramente vamos calcular o resistor Rb2. Inicialmente devemos montar 

a equação da malha de entrada, como segue:

V2 = Vbe + Ve

V2 = 0,7 + 1,2

V2 = 1,9 V

Pela Lei de Ohm temos que:

Rb2 = 1,9 / Ib2

Podemos considerar Ib2 como sendo:

Ib2 = 20 x Ib

Para calcularmos Ib, vamos utilizar a equação do ganho de corrente (βcc). 

Acompanhe a seguir.

Ib = Ic / βcc

Ib = 5 mA / 150

Ib = 0,0333 mA

Logo:

Ib2 = 20 x 0,0333

Ib2 = 0,667 mA
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Como:

Rb2 = 1,9 / Ib2

Temos que:

Rb2 = 1,9 / 0,667 mA

Rb2 = 1,9 / 0,667 mA

Rb2 = 1,9 / 0,000667A

Rb2 = 2.848 Ω

Agora, para calcularmos o resistor Rb1, analise primeiramente o circuito ilus-

trado na Figura 3.13

Figura 3.13: Circuito das malhas de entrada
Fonte: Elaborada pelo autor

De posse desse circuito da malha de entrada, vamos aplicar a equações do 

circuito, onde

Vcc = V1 + V2

Ib1 = Ib + Ib2

Substituindo pelos respectivos valores, temos:

12 = V1 + 1,9

V1 = 12 – 1,9
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V1 = 10,1 V

Ib1 = 0,0333 + 0,667

Ib1 = 0,7003 mA

Pela Lei de Ohm temos que:

Rb1 = V1 / Ib1

Rb1 = 10,1 / 0,7003 mA

Rb1 = 10,1 / 0,0007003

Rb1 = 14.422 Ω

Dessa forma o circuito final será o projeto igual ao que você pode observar 

na Figura 3.14.

Figura 3.14: Circuito das malhas de entrada
Fonte: Elaborada pelo autor

Obs.: Considere que os valores dos resistores que aparecem na Figura 3.14 

que estão com a letra R são dados em “ohms”. 

Pesquise no site http://www.dirsom.com.br/index_htm_files/Apos-
tila%20de%20Eletronica%20Basica.pdf quais as vantagens e des-

vantagens da polarização EC. Com base na sua pesquisa, reflita quais 

implicações essas vantagens e/ou desvantagens apresentam para sua 

atividade futura de técnico em Telecomunicações.
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Polarização seguidor de emissor  
ou coletor comum (CC)
Esse tipo de circuito característico dessa polarização você pode analisar me-

lhor observando com atenção a Figura 3.15, que servirá também de base 

para a nossa análise.

Figura 3.15: Circuito de polarização coletor comum
Fonte: Elaborada pelo autor

Em primeiro lugar, vamos definir as equações das malhas de entrada e de 

saída.

Malha de entrada: 
Vcc = V1 + Vbe + Ve 

Vcc = Ib x RB1 + Vbe + Ie x Re

Malha de saída
Vcc = Vce + Ve ou

Vcc = Vce + Ie x RE

A equação do cálculo do ganho de corrente (βcc) continua a mesma, ou seja:

βcc = Ic/Ib

Nesta polarização surge uma nova equação, que é o cálculo da variável (α), 

que relaciona as correntes de coletor (Ic) e de emissor (Ie), conforme segue:
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α = Ic / Ie

Como Ie é maior do que Ic, de acordo com a expressão:

Ie = Ic + Ib 

Temos que:

α < 1 e não poderá ser diferente, por questões matemáticas.

Vamos então, estudar um exemplo de aplicação:
Para tanto, consideramos os dados a seguir como os do nosso problema, veja:

Vcc = 12 V

Vbe = 0,7 V (transistor de silício de baixa potência)

Ib = 20 µA

βcc = 100

Vce = 4,0 V

Re = 800 Ω (valor escolhido arbitrariamente, pois sem esse valor não pode-

ríamos efetuar os cálculos desejados) 

De posse dos dados, vamos à solução: 

1º passo: Cálculo de Ic
β = Ic / Ib

100 = Ic / 20 µA

Ic = 100 x 20 µA = 2.000 µA

Ic = 2,0 mA 

2º passo: Cálculo de RB1
Vcc =V1 + Vbe + Ie x RE

12 =V1 + 0,7 + 2 mA x 800 (como não foi dado o valor de α, podemos con-

siderar Ic = Ie)

12 = V1 + 0,7 + 0,002 x 800 

12 =V1 + 2,3 V

V1 = 12 – 2,3

V1 = 9,7 V
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Pela Lei de Ohm temos que:

RB1 = V1 / IB1 e pelo circuito, IB1 = IB.

RB1 = 9,7 / 20 µA

RB1 = 9,7 / 0,000020

RB1 = 485.000 Ω ou 485 kΩ 

Agora, com base nestes nossos cálculos, já temos condições de fazer o proje-

to do circuito final. Veja-o na Figura 3.16 (considere 800R como 800 ohms).

Figura 3.16: Circuito de polarização coletor comum
Fonte: Elaborada pelo autor

Síntese da unidade
Nesta terceira unidade temática vimos outro componente eletrônico que foi 

inventado baseado também nos materiais semicondutores, o transistor. Esse 

componente, diferentemente do diodo, que possui dois terminais, possui 

três terminais, denominados de base, emissor e coletor. São encontrados no 

mercado dois tipos distintos: o NPN e o PNP; essas letras indicam a polariza-

ção de seus terminais e da base (esta indicada pele letra do meio). No tran-

sistor NPN (EBC) a base deve ser ligada ao polo positivo, o emissor ao polo 

negativo e o coletor é polarizado reversamente, ou seja, deve ser ligado ao 

polo positivo. Já no transistor PNP, a base deve ser ligada ao polo negativo, 

o emissor ao polo positivo e o coletor ao polo negativo.

Para aprofundar seus 
conhecimentos sobre este 
assunto, acesse o site http://
www.dirsom.com.br/
index_htm_files/Apostila%20
de%20Eletronica%20Basica.
pdf no qual você vai poder 
identificar algumas vantagens e 
desvantagens da polarização.
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Polarizado dessa forma, o transistor conduz. Para entrar na região de corte, 

basta invertermos a polarização da base em ambos os casos. O transistor só 

pode ser polarizado em corrente contínua e nunca em corrente alternada. 

Na sua polarização devemos ter cuidado com as tensões Vbe e Vce, lem-

brando que a tensão Vbe depende do semicondutor do transistor; se for de 

silício, será igual a 0,7 V; e se for de germânio, será igual a 0,3 V. A tensão 

Vbe indica se o transistor está conduzindo ou se está cortado; se Vbe estiver 

abaixo desses valores, ele está cortado. 

A tensão Vce é a tensão que o transistor recebe quando está cortado; dessa 

maneira, se ela for muito alta, o transistor pode queimar. Essa tensão tam-

bém é um parâmetro para calcular a potência dissipada pelo transistor. 

As polarizações mais utilizadas são EC e CC; no entanto, existe outra po-

larização chamada de “base comum”. Cada polarização dá origem a um 

circuito diferente, com uma utilidade também diferente.

De acordo com a polarização do transistor, ele pode estar trabalhando em 

diversas regiões, como por exemplo, na região de saturação, ativa, de corte, 

ou de ruptura. Para definir qual é a região de trabalho do transistor, devemos 

traçar a sua reta de carga e localizar nessa reta o seu ponto de trabalho Q, 

chamado de ponto quiescente.

Considerando o que estudamos 
até aqui, acesse o site http://

www.electronica-pt.com/index.
php/content/view/47/37/  que 

apresenta referências comerciais 
de transistores de baixa, média 

e alta potência e conheça 
mais sobre essas situações 

apresentadas.
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Nas unidades anteriores analisamos aplicações para o transistor, ten-

do como base de projeto apenas a sua polarização; porém, para um 

estudo mais adequado dos amplificadores, novos conceitos se farão 

necessários para explorar toda a potencialidade do transistor. Assim, 

além de o amplificador ser uma das principais aplicações dos transis-

tores, este estudo servirá para a compreensão de vários parâmetros 

de circuitos, tanto de baixa frequência quanto de alta frequência. 

Parâmetros de um amplificador 
Para iniciarmos esta unidade temática 4, gostaríamos de convidá-lo a anali-

sar com atenção a Figura 4.1, que nos aponta para a possibilidade de poder-

mos implementar os parâmetros de um amplificador.

Figura 4.1: Distribuição de correntes e tensões em um transistor
Fonte: Elaborada pelo autor

Agora que você já analisou a distribuição de correntes e tensões em um transis-

tor, passamos a seguir à sua descrição conceitual e suas expressões matemáticas.

Ganho de corrente (ai)
É a relação entre a corrente de entrada do sinal e a corrente de saída que 

alimenta a carga. Em consequência disso, temos que, em um amplificador, 

o ganho de corrente pode ser dimensionado levando-se em consideração a 

expressão matemática:

Ai = (∆Ic) / (∆Ib)
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A ordem de grandeza das variações da corrente de coletor (∆Ic), em geral, é 

medida em miliamperes (mA). A maior ordem de grandeza das variações 

das correntes da base (∆Ib), em geral, é em microamperes (µA).  O ganho de 

corrente pode ser positivo (+ Ai) ou negativo (- Ai). Sendo positivo, significa 

que o amplificador mantém a corrente de saída em fase com a corrente de 

entrada, ou que a defasagem é nula; e se for negativo, significa que há defa-

sagem do sinal; para melhor ilustração, veja as figuras 4.2 e 4.3, na sequência.

Ganho de tensão (av)
É a relação entre a tensão de entrada do sinal e a tensão de saída do sinal 

que alimenta a carga. Em consequência disso, temos que em um amplifica-

dor, o ganho de tensão pode ser dimensionado levando-se em consideração 

a expressão matemática:

Av = (∆vbe) / (∆vce)

A ordem de grandeza das variações da tensão de saída (∆vce), em geral, 

é medida em volts (V). A maior ordem de grandeza da tensão de entrada 

(∆vbe), em geral, é em milivolts (mV).

O ganho de tensão pode ser positivo (+ Av) ou negativo (- Av). Sendo po-

sitivo, indica que o sinal de saída está em fase com o sinal de entrada; caso 

seja negativo, indica que o sinal de saída está defasado do sinal de entrada, 

conforme mostrado nas figuras 4.2 e 4.3.

Tensão  - Entrada Tensão  - Saída

Tempo Tempo

Os sinais de entrada e saída estão em fase - os picos máximos 
positivo e negativo ocorrem ao mesmo tempo

Figura 4.2: Sinais em fase, ganho positivo
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tensão  - Entrada Tensão  - Saída

Tempo Tempo

Os sinais de entrada e saída estão em fase - os picos máximos 
positivos e negativos ocorrem em tempos diferentes

Defasagem de 180 graus

Figura 4.3: Sinais defasados de 180 graus, ganho negativo 
Fonte: Elaborada pelo autor

Ganho de potência (ap)
É a relação entre a potência de entrada do sinal AC e a potência dissipada 

pela carga, que também pode ser uma relação entre os ganhos de tensão 

e de corrente.

Em um amplificador, o ganho de potência é sempre calculado em módulo, 

pois não faz sentido levar-se em conta um eventual sinal negativo, já que ele se 

refere à defasagem entre variações de tensão e corrente de entrada e de saída.

A expressão matemática para calcularmos o ganho de potência é:

Ap = │Av x Ai│

Simbologia dos circuitos amplificadores
Em eletrônica você irá habituar-se à linguagem de sinais e símbolos; por isso 

o convidamos a ficar atento a uma nova simbologia ou a um novo sinal, 

cada vez que os apresentarmos em nosso cadernos de estudo. Na Figura 4.4, 

apresentamos-lhe a simbologia dos circuitos amplificadores.

A

Figura 4.4: Simbologia representativa dos circuitos amplificadores
Fonte: Elaborada pelo autor
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acoplamento de amplificadores
Para que os transistores possam operar de forma linear como amplificadores, 

eles devem estar polarizados na região ativa (região linear), cujas tensões e 

correntes quiescentes são valores contínuos, impostos pelos resistores e pela 

fonte de tensão contínua Vcc que alimenta o circuito.

Porém, se o sinal variável de entrada possuir também um nível CC (por 

exemplo, positivo), irá somar-se à tensão Vbeq, que, por sua vez, provoca 

um aumento de Ibq, que aumenta Icq e diminui Vceq, tendo como resultado 

o deslocamento do ponto quiescente na reta de carga para um ponto próxi-

mo da região de saturação, como mostra a Figura 4.5.

Com isso, o sinal de entrada, ao se aproximar do seu valor máximo, poderá 

distorcer o sinal de saída, isto é, não reproduzirá fielmente, na saída, o sinal 

de entrada (amplificado).

ic (mA)

VCE (V)

5,0

2,0

1,0

Reta de Carga

Região de Corte

Quiescente

Região de 
Saturação

Posto Q
Deslocado

Figura 4.5: Gráfico representativo do deslocamento do ponto quiescente
Fonte: Elaborada pelo autor

Analogamente, se o sinal de entrada tiver um componente DC (direct cur-
rent ou corrente contínua) negativo, o ponto quiescente se desloca no sen-

tido contrário, saindo da região ativa (ou linear), provocando uma distorção 

no sinal de saída, devido à sua proximidade com a região de corte.

Para evitar esse problema, entre o circuito gerador do sinal e a entrada do am-

plificador é colocado um capacitor de acoplamento de entrada AC (alternate 
current), que bloqueia o nível DC, deixando passar somente o componente 

AC. Para isso, esse capacitor C1 deve ter um valor tal que represente uma bai-

xa impedância para a frequência do sinal alternado, como mostra a Figura 4.6.
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A1
C1

Figura 4.6: Capacitor de acoplamento C1 na entrada do circuito amplificador
Fonte: Elaborada pelo autor

Algo semelhante ocorre quando a saída do amplificador é ligada a uma car-

ga ou a outro circuito. Para não haver alteração no ponto quiescente, eles 

devem ser ligados através de um capacitor de acoplamento de saída AC, 

pois esse capacitor C2 evita que o nível DC do amplificador interfira também 

na carga ou no circuito de saída, conforme Figura 4.7.

A1
C2

Figura 4.7: Capacitor de acoplamento C2 na saída do circuito amplificador
Fonte: Elaborada pelo autor

amplificador em cascata
O amplificador em cascata é a união de dois ou mais circuitos amplificado-

res; monta-se esse tipo de amplificador com o objetivo de aumentar o ganho 

de potência.

Dependendo do ganho desejado para corrente, tensão e potência, um am-

plificador pode ser formado pela associação de vários amplificadores ligados 

em cascata, como mostra a Figura 4.8:

A1 A2
C2C1 C3

ve(1) vs(1) ve(2) vs(2)

ie(1) is(1) ie(2) is(2)

Figura 4.8: Amplificador em cascata, com capacitores de acoplamento
Fonte: Elaborada pelo autor

Consulte o site  
http://doradioamad.
dominiotemporario.com/doc/O_
Capacitor.pdf e faça um resumo 
organizado em mídia digital 
elencando os principais tipos de 
capacitores que um técnico pode 
encontrar no mercado e poste no 
fórum a sua pesquisa. Compartilhe 
esta atividade no AVEA do curso, 
com seus colegas e tutor.
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Onde:

•	 ve(1): tensão de entrada do sinal no amplificador A1 

•	 ie(1): corrente de entrada do sinal no amplificador A1

•	 vs(1): tensão de saída do sinal no amplificador A1

•	 is(1): corrente de saída do sinal no amplificador A1

•	 ve(2): tensão de entrada do sinal no amplificador A2

•	 ie(2): corrente de entrada do sinal no amplificador A2

•	 vs(2): tensão de saída do sinal no amplificador A2

•	 is(2): corrente de saída do sinal no amplificador A2

A Tabela 4.1 apresenta as expressões matemáticas para os cálculos dos di-

versos ganhos de tensão e corrente, ou seja, a razão entre as grandezas de 

saída e entrada, tanto de tensão quanto de corrente. 

Tabela 4.1: Ganhos de um amplificador em cascata
Ganho de Corrente Total (Ait) Ganho de Tensão Total (Avt) Ganho de Potência Total (Apt)

Ait = (∆is2) / (∆ie1) Avt = (∆vs2) / (∆ve1) Apt = │Avt . Ait│
Fonte: Marques et al. (2008)

Considerando o caso da ligação de amplificadores em cascata, para que cada 

amplificador desempenhe sua função com o máximo rendimento possível, ou 

seja, para que haja a máxima transferência de potência de um amplificador 

para outro, é necessário que a impedância de saída de cada estágio amplifi-

cador seja igual à impedância de entrada do estágio amplificador seguinte.

Portanto, a impedância de entrada (Zet) e a impedância de saída (Zst)  
são dois outros parâmetros importantes de um amplificador, sendo essa 

igualdade entre eles denominada casamento de impedâncias.

Você pode estar se perguntando: mas como calcular a impedância? Para 

esse cálculo dos ganhos de um amplificador, temos algumas expressões ma-

temáticas. Veja na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Ganho de um amplificador
Impedância de Entrada Total (Zet) Impedância de Saída Total (Zst) Ganho de Potência Total (Ap)

Zet = (∆ve) / (∆ie) Zst = (∆vs) / (∆is) Ap = │Avt . Ait│
Fonte: Marques et al. (2008)

Impedância
É uma denominação dada a 

toda resistência que tem seu 
valor alterado na presença da 

frequência.
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É importante termos claro que o primeiro estágio do amplificador deve estar 

casado com o circuito ou dispositivo que gera o sinal de entrada (gerador de 

áudio, microfone, cápsula magnética de toca-discos, cabeçotes magnéticos de 

toca-fitas, leitor óptico de um toca-discos, etc.). Também o último estágio do 

amplificador deve estar casado com o dispositivo ligado à sua saída (alto-falante, 

entrada de áudio de um gravador, entrada de um amplificador de potência, etc.).

Curva de resposta em frequência
Em eletrônica, os sinais alternados podem ser classificados em várias catego-

rias, de acordo com a sua faixa de frequência. Para um melhor entendimento, 

organizamos na Tabela 4.3 as categorias de frequência de sinais alternados.

Tabela 4.3: Categorias de frequências de sinais alternados
VLF Very Low Frequencies Frequências muito baixas 3 kHz a 30 kHz

LF Low Frequencies Baixas frequências 30 kHz a 300 kHz

MF Medium Frequencies Médias frequências 300 kHz a 3 MHz

HF High Frequencies Altas frequências 3 MHz a 30 MHz

VHF Very High Frequencies Frequências muito altas 30 MHz a 300 MHz

UHF Ultra High Frequencies Frequências ultra-altas 300 MHz a 3 GHz

SHF Super High Frequencies Frequências superaltas 3 GHz a 30 GHz

EHF Extra High Frequencies Frequências extra-altas 30 GHz a 300 GHz

Fonte: Marques et al. (2008)

Apresentamos a seguir uma breve descrição dos três principais tipos de fre-

quências de sinais alternados, que irá facilitar o seu entendimento das cate-

gorias de frequências apresentadas na Tabela 4.3. 

Frequência de áudio
São sinais audíveis ou sonoros cuja frequência está compreendida entre 20 Hz 

e 20 kHz, abaixo da faixa de VLF.

Frequência de ultrassom
São sinais não audíveis ou sonoros, cuja frequência está compreendida entre 

20 kHz e 3 MHz, parte da faixa de VLF e totalmente as faixas de LF e MF.

Frequência de micro-ondas
Está compreendida entre 3 GHz e 300 GHz, abarcando totalmente as faixas 

de SHF e EHF. Por exemplo, frequências ópticas e os raios infravermelhos, 

luz visível, ultravioleta, raio X e raio gama. Essas frequências estão situadas 

acima da faixa de EHF.
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Assim, na prática, são necessários amplificadores que operem nas diversas 

faixas de frequência de sinais elétricos. Esses sinais, ao serem gerados, pos-

suem amplitudes baixas, na ordem de milivolts ou até mesmo de microvolts. 

Devido à sua aplicação, essas amplitudes se tornam insuficientes, necessitan-

do assim serem ampliadas.

É importante também termos claro que o componente básico utilizado no 

circuito eletrônico de qualquer tipo de amplificador é o transistor. Os tran-

sistores e os circuitos acopladores têm limitações que os impedem de traba-

lhar em todas as faixas de frequências. 

Dessa limitação dos transistores, surge outro parâmetro importante que 

deve ser levado em consideração no estudo dos amplificadores: é a curva 

de resposta em frequência, que corresponde à faixa de frequência na qual o 

amplificador opera com um nível mínimo de atenuação (inverso do ganho), 

sendo limitada por uma frequência de corte inferior (fci) e uma frequência 

de corte superior (fcs), o que define a largura de banda  (BW – BandWidth) 

ou ainda a “banda passante”, como mostra a Figura 4.9.

Av (dB)

f (Hz)fci fcs
BW (Hz) = fcs - fci

(LARGURA DE BANDA - BW)

1,0
0,707

Figura 4.9: Curva de resposta em frequência
Fonte: Elaborada pelos autores

decibel
O bel (B) é uma unidade de medida natural, pois está baseado nos nossos 

sentidos, particularmente na audição.

A qualquer estímulo auditivo (potência sonora), o ouvido humano não res-

ponde de forma linear, mas logarítmica. Assim, para que uma sensação so-

nora tenha o dobro da potência, é necessário que a potência sonora seja dez 

vezes maior, e não somente o dobro.
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Por isso, podemos dizer que o bel é uma unidade que mede a relação entre 

grandezas de forma logarítmica, ou seja:

A = log (X2/X1) [B]

Onde: 
X1 e X2 – são grandezas físicas;

X2/X1 – é sempre positivo;

A – é a relação entre essas grandezas, dada em bel.

Porém, para adequar a ordem de grandeza dessa unidade aos fenômenos 

físicos, particularmente aos elétricos, a unidade de medida mais prática é o 

decibel (dB), ficando a relação entre potências da seguinte forma:

Ap = 10 . log (P2/P1) [dB]

Esta é, então, outra forma de apresentar o ganho de potência de um circuito 

amplificador, tomando-se como referência a potência em uma carga RL na 

saída, conforme a Figura 4.10.

A

PL

VL

vg

Pg

LEGENDA (Entrada):

Pg - Potência do gerador do sinal
vg - Amplitude do sinal do gerador

LEGENDA (Saída):

PL - Potência Dissipada na carga
VL - Amplitude do sinal na caga

Figura 4.10: Disposição entre o gerador de sinal AC, o amplificador e a carga
Fonte: Elaborada pelo autor

Cálculos dos ganhos em dB

Tabela 4.1: Determinação dos ganhos do transistor em dB
Ganho de Tensão (dB) Ganho de Corrente (dB) Ganho de Potência (dB)

Av = 20 . log (Av) Ai = 20 . log (Ai) Ap = 10 . log (Ap)

Fonte: Marques et al. (2008 ) 

Quando o resultado do logaritmo é positivo, significa que o sinal foi ampli-
ficado; e quando o sinal for negativo, significa que o sinal foi atenuado.

Para ampliar ainda mais seu 
entendimento e conhecimento 
sobre o tema, consulte o site 
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Decibel e identifique como é 
medida a intensidade do nível de 
ruído que o ser humano suporta.
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estudo de casos
Agora que já vimos os principais fundamentos dos amplificadores, vamos 

continuar o estudo no intuito de avançar na compreensão do assunto. 

Caso 1: Considere que um gerador de áudio forneça uma potência de 4 

mW a um amplificador e que esse amplificador forneça a uma carga uma 

potência de 8 mW. Calcule o ganho de potência em dB.

Ap = (PL/Pg)

Ap (dB) = 10 . log (Ap)
Ap = (8 mW/4 mW)

Ap = 2

Ap (dB) = 10 x log (2)

Ap (dB) = 10 x 0,3

Ap = 3 dB (positivo, o sinal foi amplificado).

Caso 2: Considere que um gerador de áudio forneça uma potência de 4 

mW a um amplificador e que esse amplificador forneça a uma carga uma 

potência de 2 mW. Calcule o ganho de potência em dB.

Ap = (PL/Pg)

Ap (dB) = 10 . log (Ap)
Ap = (2 mW/4 mW)

Ap = 0,5

Ap (dB) = 10 x log (0,5)

Ap (dB) = 10 x (-0,3)

Ap (dB) = -3 dB (negativo, o sinal foi atenuado).

Conclusão:
Quando a potência dobra ou cai pela metade, as variações correspondentes 

são, respectivamente, + 3 dB e – 3 dB.

Quando os amplificadores estão ligados em cascata, o ganho de potência 

total Apt em dB é dado de acordo com a expressão abaixo:

Apt (dB) = Av1(dB) + Av2(dB)
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Síntese da unidade
Nesta unidade temática vimos os fundamentos dos amplificadores. No limiar 

dessa apresentação, identificamos que uma das utilizações dos transistores 

é para circuitos amplificadores de sinais, tanto de baixas frequências quanto 

de altas frequências.

Esses circuitos exigem que o sinal alternado que os atravessa seja puro, ou 

seja, não tenha componente contínuo. Para minimizar o aparecimento desse 

componente contínuo, devemos utilizar os chamados capacitores de acopla-

mento. Esses capacitores devem ser colocados tanto na entrada como na 

saída do sinal, e a determinação da sua capacitância depende da frequência 

do sinal que será amplificado. Esses capacitores tanto podem ser eletrolíticos 

(polarizados), quanto não polarizados.

Outras características dos amplificadores permitem podermos trabalhar com 

suas grandezas elétricas em decibéis e, com isso, fazer comparações com o 

nível de ruído.

Pesquise no site 
 http://www.pinetreerf.com.br/
pages/espaco_tecnico/decibel/
index.html e em outros sites que 
você possa identificar diferentes 
tipos de unidades de decibéis e a 
sua utilização. Organize em uma 
planilha eletrônica o resultado e 
compartilhe no fórum disponível 
no AVEA.
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Depois que o transistor for polarizado com o ponto Q próximo do 

centro da reta de carga, podemos aplicar uma pequena tensão CA 

na base. Isso produz uma tensão CA maior no coletor. Essa tensão 

CA no coletor tem a forma do sinal original, exceto que ela pode ser 

muito maior. Em outras palavras, se olharmos para a tensão no co-

letor com um osciloscópio, veremos uma versão aumentada da ten-

são de entrada. Esse aumento no sinal é chamado de amplifi cação. 

Sem amplifi cação, nada seria possível na eletrônica. Não haveria 

rádio, nem televisão, nem computadores.

Nesta unidade temática, veremos como funcionam os diversos cir-

cuitos de amplifi cação, suas limitações e como analisá-los.

Categorias dos amplifi cadores
Os amplifi cadores podem ser divididos em várias categorias, conforme as-

pectos de amplitude e frequência. Veja a seguir:

Quanto à amplitude dos sinais, os amplifi cadores podem ser:

•	 de pequeno sinal ou baixa potência:  quando a amplitude do sinal de 

entrada é da ordem de µV, até dezenas de mV.

•	 de média potência: quando a amplitude do sinal de entrada é da or-

dem de centenas de mV e da corrente é da ordem de centenas de mA. 

•	 de alta potência: quando a amplitude do sinal de entrada é da ordem 

de centenas de mV e a da corrente é da ordem de dezenas de A. 

Quanto à frequência dos sinais:

•	 Amplifi cadores de baixa frequência: operam com frequências entre 

0,1 Hz e 30 kHz (abaixo da frequência de áudio até VLF).
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•	 Amplificadores de média frequência: operam com frequências na fai-

xa de LF.

•	 Amplificadores de alta frequência: operam com frequências acima de 

LF (sendo classificados conforme a faixa de operação: VHF, UHF, micro-

-ondas, etc.).

O principal determinante da faixa de operação de potência e de frequência 

de um amplificador é o transistor utilizado, sendo fabricado especialmente 

para cada uma delas.

Porém, para efeito de estudo dos amplificadores, eles podem ser divididos 

apenas em três categorias: amplificadores de baixa potência e frequência, 

amplificadores de potência e amplificadores de alta frequência, uma vez que 

tais categorias englobam todos os conceitos de amplificadores; no nosso 

estudo iremos trabalhar apenas com os amplificadores de baixa potência e 

baixa frequência e os amplificadores de potência.

Como você viu, para análise e projetos de circuitos amplificadores, todos 

esses parâmetros devem ser levados em consideração: ganhos de corrente, 

tensão e potência, defasagens, impedâncias de entrada e de saída e curva 

de resposta em frequência. 

Capacitor de acoplamento
Quando a frequência aumenta, a oposição à passagem da corrente no resis-

tor não muda. Num capacitor é diferente. Quando a frequência aumenta, a 

oposição à passagem da corrente diminui, como podemos ver na expressão 

da reatância capacitiva (Xc) a seguir.

Xc = 1 / (2πfC) [Ω]

Nessa expressão, vemos que a reatância capacitiva depende do inverso da 

frequência, ou seja, quando a frequência aumenta, a reatância diminui.

Função do capacitor de acoplamento
Capacitor de acoplamento é o que transmite um sinal CA de um ponto a 

outro. Para um melhor entendimento, veja a Figura 5.1.
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Gerador
CA

Rg

RL

Capacitor de
Acoplamento

Figura 5.1: Circuito RC
Fonte: Elaborada pelo autor

Para o capacitor de acoplamento funcionar corretamente, ele deve agir 

como um curto circuito na menor frequência do gerador; por exemplo, se a 

frequência variar de 20 Hz a 20 kHz, a frequência mais baixa é de 20 Hz. Essa 

frequência é o pior caso com o qual, você futuro técnico em Telecomunica-

ções, deve se preocupar, dimensionando o valor do capacitor.

Como regra prática, que funciona na maior parte dos casos, é fazer a reatân-

cia do capacitor satisfazer a igualdade a seguir:

Xc < 0,1R

Onde R é a soma das resistências

R = Rg + RL, sendo:

Rg a resistência do gerador de áudio;

RL a resistência de carga, que pode ser, por exemplo, a impedância de en-

trada do amplificador.

Frequência crítica (fc)
A frequência crítica é aquela que iguala a reatância capacitiva (Xc) com o 

valor da resistência equivalente R e, neste caso, temos:

Xc = R , daí vem que:

R = 1 / (2 x π x fc x C) [Ω]
fc = 1 / (2 x π x R x C) [Hz] 

Como exemplo, observe o circuito representado na Figura 5.2.
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2V

1,5 K ohms

4k ohms

10 microF

i

Figura 5.2: Distribuição de corrente em um circuito RC
Fonte: Elaborada pelo autor

Agora, vamos calcular a frequência crítica (fc). Para tanto podemos conside-

rar o valor de π igual a 3,14.

fc = 1 / (2 x π x R x C) [Hz]

fc = 1 / (2 x 3,14 x (1500 + 4000) x 100 µF) [Hz]

fc = 1 / (2 x 3,14 x (5500) x 0,000100) [Hz]

fc = 0,289 [Hz]

alta frequência ou frequência de ponta (fp)
Esta frequência é dada pela expressão a seguir, na qual ela é maior que 10 

vezes a frequência crítica. Veja:

fp > 10 x fc

A partir dessa frequência é que os sinais passam pelo capacitor de acopla-

mento; dessa maneira, e levando em consideração o circuito da Figura 5.2, 

podemos concluir que:

fp > 10 x 0,289

fp > 2,89 Hz

Significa que, quando estiverem presentes no circuito sinais com frequências aci-

ma de 2,89 Hz, o capacitor de acoplamento agirá como um curto-circuito para 

CA. Se o gerador de CA for de áudio (20 a 20 kHz), o capacitor de acoplamento 

funcionará como um curto-circuito para CA em altas frequências, pois a menor 

frequência, que é de 20 Hz, é maior que a frequência de ponta, que é de 2,89 Hz.

Acesse o site http://www.fisica.
net/ondulatoria/elementos_

de_acustica.pdf e elenque 
dois motivos que apontam a 
importância da acústica para 

o nosso dia a dia. Compartilhe 
sua opinião no nosso fórum 

disponível no AVEA e comente 
o que pelo menos dois de seus 

colegas postaram a respeito.
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O capacitor de desvio (bypass)
Para melhor estudar esse capacitor, vamos analisar o circuito da Figura 5.3.

Gerador
CA

Rg

RL
Capacitor
de Desvio

A

i

Figura 5.3: Circuito RC misto, com o ponto de terra virtual “A”
Fonte: Elaborada pelo autor

Esse capacitor é conectado em paralelo com a carga RL, como podemos ver 

na Figura. Isso é feito para desviar a corrente CA do resistor RL. Da mesma 

maneira, quando a frequência é suficientemente alta, o capacitor funciona 

como um curto-circuito. O ponto A do circuito funciona como um terra CA; 

esse ponto é um terra virtual.

Para calcularmos a frequência crítica (fc) do circuito da Figura 5.3 utiliza-

mos a expressão a seguir:

fc = 1 / (2 x π x R x C) [Hz]

A diferença é que as resistências estão em paralelo e não mais em série; 

dessa forma, temos que:

R = (RG x RL) / (RG + RL)

Analisemos um exemplo com base na Figura 5.4:

2V

1,5 ohms

4kohms
100 MicroF

A

i

Figura 5.4: Circuito RC misto com a corrente de carga
Fonte: Elaborada pelo autor
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Agora vamos fazer o cálculo do resistor equivalente “R”. Acompanhe:

R = (RG x RL) / (RG + RL)

R = (1.500 x 4.000) / (1.500 + 4.000)

R = 6.000.000 / 5.500

R = 1.091 Ω

Daí pode-se calcular a frequência crítica (fc):

fc = 1 / (2 x π x R x C) [Hz]

fc = 1 / (2 x 3,14 x (1.091) x 100 µF) [Hz]

fc = 1 / (2 x 3,14 x (1.091) x 0,000100) [Hz]

fc = 1,46 [Hz]

Então a frequência de ponta (fp) será:

fp = 10 x 1,46

fp = 14,6 Hz

Quando a frequência do gerador for superior a 14,6 Hz, ele desviará essas 

frequências do resistor (RL).

Pré-amplificador emissor comum
Nosso estudo de amplificar emissor comum começará a partir do circuito já 

conhecido nosso; vamos apenas substituir os valores calculados dos resisto-

res por valores comerciais. Veja a Figura 5.5: 

Figura 5.5: Pré-amplificador emissor comum (EC)
Fonte: Elaborada pelo autor
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Onde temos os seguintes capacitores:

C1 – capacitor de acoplamento de entrada;

C2 – capacitor de acoplamento de saída;

Ce – capacitor de desvio ou desacoplamento do emissor;

CL – capacitor de desvio da carga.

O termo “emissor comum” surgiu do fato de que o terminal do emissor do 

transistor (indicado por um símbolo de flecha) é conectado a uma ligação 

“comum” ao terminal negativo da fonte de tensão O terminal do coletor é 

conectado à carga da saída, e o terminal da base atua como a entrada de sinal.

análise Ca
A análise CA consiste em considerarmos atravessando o circuito sinais com a 

frequência definida pelo gerador (Vg). Para isso, vamos considerar o seguinte:

 – reduzir todas as fontes de tensão CC a zero;

 – curto-circuitar todos os capacitores;

 – analisar o circuito equivalente.

O circuito equivalente é o que você pode observar na Figura 5.6:

Figura 5.6: Circuito CA do pré-amplificador EC
Fonte: Elaborada pelo autor

Repare que no circuito da Figura 5.6 não aparece o resistor de emissor RE; 

isso acontece porque o capacitor (Ce) que está em paralelo com ele, foi 

curto-circuitado. O capacitor CL curto-circuita a carga para frequência de 

corte superior, ou seja para o limite máximo que a frequência pode atingir, 

que no caso da Figura 5.6 está representada pelo resistor RL. Esse capacitor 

é desconsiderado no modelo CA devido ao fato de não ser parte integrante 

do circuito, mas sim da carga.
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Resistência Ca do emissor (re)
Para pequenos sinais, a resistência CA do diodo emissor (re) é igual a 25 mV 

dividido pela corrente CC que circula pelo diodo emissor (Ie), o que é dado 

pela expressão matemática a seguir:

re = 25 mV / Ie

Essa relação se aplica para todos os transistores bipolares de junção.

Considerando então o circuito da Figura 5.6, temos que:

re = 25 mV / 5 mA

re = 5 Ω

Ganho de corrente Ca (hfe = βcc)
Nas folhas de dados dos transistores existem duas grafias: uma minúscula 

(hfe) e outra maiúscula (hFE). A grafia minúscula representa o ganho de cor-

rente em CA, e a grafia minúscula representa o ganho de corrente em CC. 

No entanto, a expressão matemática é igual à de βcc.

inversão de fase
No semiciclo positivo da tensão de entrada, a corrente total no coletor é 

aumentada, o que significa que a tensão no resistor do coletor é maior. Por 

sua vez, isso significa que existe uma tensão menor no coletor, ou seja, está 

invertida e essa inversão causa na saída uma defasagem de 1800 entre os 

sinais de entrada e de saída, conforme Figura 5.7.

Figura 5.7: Defasagem de 1800 entre os sinais de entrada e saída do amplificador
Fonte: Elaborada pelo autor



e-Tec BrasilUnidade 5 - Amplificadores de tensão 107

Para determinarmos os parâmetros CA do circuito ilustrado na Figura 5.7, 

vamos utilizar o modelo de Ebers-Moll, que é um modelo simplificado do 

transistor; ele é aplicado quando o amplificador é para baixa frequência, 

como mostra a Figura 5.8.

Figura 5.8: Modelo de Ebers-Moll para o transistor bipolar
Fonte: Elaborada pelo autor

Levando em consideração a Tabela 5.1, vamos determinar os parâmetros 

deste amplificador. Observe que os ganhos de tensão são negativos, indi-

cando a defasagem entre os sinais de entrada e de saída. 

Tabela 5.1: Parâmetros do pré-amplificador EC
Ganho de Tensão do Amplificador sem Carga (A’vt) A’vt = -RC / re

Ganho de Tensão do Amplificador com Carga (Avt) Avt = -R’L / re

R’L R’L = RC // RL

Impedância de Entrada do Transistor sem e com Carga (Z’e = Ze) Ze = hfe x re

Impedância de Saída do Transistor (Zs) Zs = ∞ (infinito)

Impedância de Entrada do Amplificador Zet = RB1 // RB2 // Ze

Impedância de Saída do Amplificador (Zst) Zst = Rc

re re = 0,025 / Ie
Fonte: Marques et al. (2008)

Com base nesses dados, vamos fazer alguns cálculos. Acompanhe:

1. Cálculo do ganho de tensão sem carga 
Este é o maior ganho do amplificador e é determinado retirando-se a 

carga da saída do amplificador. Vejamos o seu cálculo:
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1° passo: cálculo de re

re = 25 mV / Ie

re = 25 mV / 5 mA

re = 5 Ω 

2° passo: cálculo de A’vt

A’vt = -RC / re
A’vt = - 1.000 / 5

A’vt = - 200

2. Cálculo do ganho de tensão com carga 
Este é o ganho real do amplificador e é determinado acoplando-se a 

carga na saída do amplificador. Vejamos o seu cálculo:

1º passo: cálculo de R’L

R’L = RC // RL
R’L = (1.000 x 10.000) / (1.000 + 10.000)

R’L = 10.000.000 / 11.000

R’L = 909 Ω

2º passo: cálculo de Avt

Avt = - R’L / re

Avt = - 909 / 5

Avt = - 181,8

3. Cálculo da impedância de entrada do amplificador (Zet)

Zet = RB1 // RB2 // Ze

1º passo: cálculo de Ze

Ze = hfe x 

O hfe é um dado do problema e vamos considerá-lo igual a 300; daí 

temos que:

Ze = 300 x 5

Ze = 1.500 Ω

2° passo: cálculo de RB1 // RB2

R = (15.000 x 2.700) / (15.000 + 2.700)
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R = (15.000 x 2.700) / 17.700

R = 2.288 Ω

3° passo: cálculo de Zet

Zet = (1.500 x 2.288) / (1.500 + 2.288)

Zet = 906 Ω 

Com esses parâmetros, podemos formar a base do amplificador, confor-

me Figura 5.9.

Figura 5.9: Circuito simplificador do pré-amplificador EC
Fonte: Elaborada pelo autor

Para sabermos o valor exato da amplitude do sinal na carga (vL), inicialmente 

devemos calcular (ve), que é a tensão de entrada no amplificador; não pode-

mos levar em consideração a tensão do gerador (vg), porque esse sinal será 

atenuado por uma impedância (Zg).

1. Cálculo de ve

ve = Is x Zet

1° passo: cálculo de Ie

Pela Lei de Ohm temos que:

Is = Vg / (Rg + Zet)

Is = 2 mV / (600 + 906)

Is = 2 mV / 1.506

Is = 0,0013 mA
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2° passo: cálculo de ve

Pela Lei de Ohm temos que:

ve = 0,0013 mA x 906 Ω
ve = 0,0013 x 10-3 x 906 Ω

ve = 1,203 x 10-3 V 

ve = 1,203 mV, ocorre uma queda de tensão de 0,797 mV em rela-
ção à Vg.

2. Cálculo da tensão na carga (VL)

Podemos considerar que: 

VL = ((A’vt x ve) / Zst + RL) x RL

VL = ((-200 x 1,203 mV) / 1.000 + 10.000) x 10.000

VL = (-0,241V / 11.000) x 10.000

VL = (-0,241V / 11.000) x 10.000

VL = -0,219 V

VL = -219 mV

Lembrando que A’vt é o ganho de tensão sem carga.

Veja como amplificou a tensão na carga, saiu do gerador 2 mV e chegou 

na carga 219 mV.

Vamos calcular agora o ganho de corrente (Ait) do circuito:

Ait = -IL / Is

Is = 0,0013 mA

Pela Lei de Ohm temos que:

IL = - VL / RL

IL = - 219 mV / 10 kΩ

IL = - 0,219 V / 10.000Ω

IL = - 0,0000219 A

IL = -0,0219 mA

Agora podemos calcular Ait:

Ait = - 0,0219 mA / 0,0013 mA

Ait = - 16,85
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Observe que este pré-amplificador amplifica mais a tensão do que a cor-

rente. Conhecendo os ganhos de tensão e de corrente, podemos calcular o 

ganho de potência (Ap).

Ap = Avt x Ait

Ap = - 181,8 x -16,85

Ap = 3.062

Calculando este ganho em dB, temos:

Ap = 10 x log 3.062 [dB]

Ap = 10 x 3,5 [dB]

Ap = 35 [dB]

Vamos finalmente calcular os capacitores de acoplamento C1 e C2 e de 

desvio Ce.

Cálculo do capacitor C1 considerando fc = 20 Hz e para uma maior confiabi-

lidade nos resultados, vamos adotar fc = menor frequência / 4; logo, faremos 

o cálculo com fc = 5 Hz.

1. Cálculo de C1
fc = 1 / (2 x π x R x C1) [Hz]

C1 = 1 / (2 x 3,14 x (Rg + Zet) x 5) [F]

C1 = 1 / (2 x 3,14 x (600 + 906) x 5) [F]

C1 = 1 / (2 x 3,14 x 1.506 x 5) [F]

C1 = 21,1 x 10-6 [F]

C1 = 21,1 µF (valor mínimo)
C1 = 22 µF (valor comercial) 

2. Cálculo de C2
fc = 1 / (2 x π x R x C2) [Hz]

C2 = 1 / (2 x 3,14 x (Zst + RL) x 5) [F]

C2 = 1 / (2 x 3,14 x (1.000 + 10.000) x 5) [F]

C2 = 1 / (2 x 3,14 x 11.000 x 5) [F]

C2 = 2,9 x 10-6 [F]

C2 = 2,9 µF (valor mínimo)
C2 = 3,0 µF (valor comercial)



Eletrônica Lineare-Tec Brasil 112

3. Cálculo do capacitor de desvio CE
Observe na Figura 5.9 que o único resistor que está em paralelo com ele, 

é o resistor de emissor RE.

fc = 1 / (2 x π x RE x Ce) [Hz] 
Ce = 1 / (2 x 3,14 x Re x fc) [F]

Ce = 1 / (2 x 3,14 x 240 x 5) [F]

Ce = 1,32 x 10-4 [F]

Ce = 132 x 10-6 [F]

Ce = 132 µF (valor mínimo) 
Ce = 150 µF (valor comercial) 

4. Cálculo do capacitor de desvio CL da carga
Considerando que esse capacitor desvia da carga as altas frequências. 

Para calculá-lo devemos levar em consideração a maior frequência, que 

no caso é 20 kHz e que ele está entre duas impedâncias que estão em 

paralelo, que são Zst e RL.

fmáx = 1 / (2 x π x (RL // Zst) x CL) [Hz]

(RL//Zst) = (10.000 x 1.000) / (10.000 + 1.000)

(RL // Zst) = 909 Ω

CL = 1 / (2 x π x 909 x fmáx) [F]

CL = 1 / (2 x 3,14 x 909 x 20.000) [F]

CL = 8,76 x 10-9 F

CL = 8,76 nF (valor mínimo) 
CL = 9,1 nF (valor comercial) 

amplificador de potência
Após vários estágios com ganho de tensão, o sinal amplificado passa por 

toda a reta de carga. Um estágio a mais agora deve ser o estágio de ganho 

de potência em vez de ganho de tensão. Neste último estágio, as correntes 

no coletor são muito maiores porque as impedâncias das cargas são muito 

menores. Num rádio AM típico, por exemplo, a impedância final da carga é 

de 3,2 Ω, que é a impedância de um pequeno alto-falante. Sendo assim, po-

demos dizer que o estágio final de amplificação deve fornecer uma corrente 

suficiente para acionar essa impedância.

Pesquise no site
 http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/

images/1/11/ELA1_Amplificador.pdf 
algumas características da polarização 

emissor comum.
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Pré-amplificador seguidor  
de emissor ou coletor comum (CC)
Quando se conecta um resistor de carga em um amplificador EC, você diminui 

a resistência CA do coletor, a qual diminui o ganho de tensão. Se a resistência 

de carga é muito pequena, o ganho de tensão cai a um valor muito baixo. 

Esse problema é chamado de sobrecarga e é uma consequência direta do uso 

de uma resistência de carga muito menor que a resistência CC do coletor.

Uma forma de evitar a sobrecarga é usar um seguidor de emissor ou coletor 
comum (CC). O que se faz é conectar um seguidor de emissor entre o amplifi-

cador EC e a pequena resistência de carga. Devido às suas propriedades, o se-

guidor de emissor pode acionar uma pequena resistência de carga com pratica-

mente nenhum ganho de tensão. Além disso, o seguidor de emissor tem uma 

impedância de entrada tão alta que ele não sobrecarrega o amplificador EC.

Veja a seguir, na Figura 5.10, um circuito característico do pré-amplificador CC.

Figura 5.10: Circuito do pré-amplificador CC
Fonte: Elaborada pelo autor
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Da mesma maneira que analisamos o pré-amplificador EC, vamos analisar o pré-

-amplificador CC e começar por sua Tabela de parâmetros a seguir (Tabela 5.2).

Tabela 5.2: Parâmetros do pré-amplificador CC
Ganho de Tensão do Amplificador sem carga (A’vt) A’vt = RE / (re + RE)

Ganho de Tensão do Amplificador com Carga (Avt) Avt = R´L / (R´L + re) 

Impedância de Entrada do Transistor sem Carga (Z’e) Z’e = hfe x (re + RE)

Impedância de Entrada do Transistor com Carga (Ze) Ze = hfe x (re + R’L)

Impedância de Entrada do Amplificador sem Carga (Z’et) Z’et = RB // Z’e

Impedância de Entrada do Amplificador com Carga (Zet) Zet = RB // Ze

Impedância de Saída do Transistor (Zs) Zs=re + [(Rg // RB) / hfe]

Impedância de Saída do Amplificador (Zst) Zst = RE // Zs

R’L R’L = RE // RL

re re = 0,025 / Ie
Fonte: Marques et al. (2008) 

De posse desses parâmetros, já temos condições de calcular o ganho de 

tensão com ou sem carga.

1. Cálculo do ganho de tensão sem carga 
Este é o maior ganho do amplificador. Ele é conseguido retirando-se a 

carga da saída do amplificador; veja o seu cálculo:

1º passo: cálculo de re

re = 25 mV / Ie

re = 25 mV / 2mA

re = 12,5 Ω 

2º passo: cálculo de A’vt

A’vt = RE / (re + RE)

A’vt = 800 / (12,5 + 800)

A’vt = 0,98

Repare que neste amplificador o ganho de tensão é bem próximo à uni-

dade; e fazendo uma aproximação, resulta:

A’vt = 1,0 (o ganho de tensão é positivo; neste amplificador o sinal de 

entrada está em fase com o sinal de saída).
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2. Cálculo do ganho de tensão com carga 
Este é o ganho real do amplificador. Ele é conseguido acoplando-se a 

carga na saída do amplificador; vejamos o seu cálculo:

1º passo: cálculo de R’L

R’L = RE // RL

R’L = (800 x 16) / (800 + 16)

R’L = 15,7 Ω

2º passo: cálculo de Avt

Avt = R´L / (R´L + re)

Avt = 15,7 / (15,7 + 12,5)

Avt = 0,56

3º passo: cálculo de Ze

Ze = hfe x (re + R’L)

Ze = 550 x (12,5 + 15,7)

Ze = 15.510 Ω ou 15,5 kΩ

4º passo: cálculo de Zet

Zet = RB // Ze

Zet = (485.000 x 15.510) / (485.000 + 15.510)

Zet = 15.030 Ω ou 15,03 kΩ

Figura 5.11: Circuito simplificado do pré-amplificador CC
Fonte: Elaborada pelo autor
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Para sabermos o valor exato da amplitude do sinal na carga (vL), inicialmente 

devemos calcular (ve), que é a tensão de entrada no amplificador; não pode-

mos levar em consideração a tensão do gerador (vg), porque esse sinal, será 

atenuado por uma impedância (Zg Rg). Acompanhe a seguir este cálculo.

3. Cálculo de ve

ve = Is x Zet

1º passo: cálculo de Is

Pela Lei de Ohm temos que:

Is = Vg / (Rg + Zet)

Is = 2 mV / (600 + 15.030)

Is = 0,002 / (600 + 15.030)

Is = 0,000128 mA

2º passo: cálculo de ve

Pela Lei de Ohm temos que:

ve = 0,000128 mA x 15.030 Ω

ve = 1,92 mV (observe que a queda de tensão CA é menor do que no 
amplificador EC).

3º passo: cálculo de VL

Podemos considerar que: 

VL = ((Avt x ve) / (Zst + RL)) x RL

VL = ((0,56 x 1,92 mV) / (13,4 + 16)) x 16

VL = 1,07 mV/ 29,4) x 16

VL = (0,00107/ 29,4) x 16

VL = 0,00058V, transformando para “milivolt” = (0,00058/10-3 = 

0,00058 x 10+3)

VL = 0,58 mV

Neste tipo de pré-amplificador, a amplitude do sinal é atenuada, ou seja, 

não houve amplificação.

Vamos calcular o ganho de corrente (Ait) do circuito:
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Ait = IL / Is

Is = 0,000128 mA

Pela Lei de Ohm temos que:

IL = VL / RL

IL = 0,58mV/ 16

IL = 0,00058V/ 16 Ω

IL = 0,0364 mA

Ait = 0,0364 mA/ 0,000128 mA

Ait = 284 (baixo ganho de tensão e alto ganho de corrente).

Observe que neste pré-amplificador há um ganho maior de corrente (284) 

do que um ganho de tensão (0,56). Conhecendo os ganhos de tensão e de 

corrente, podemos calcular o ganho de potência (Ap).

Ap = Avt x Ait

Ap = 0,56 x 284 (vamos utilizar o ganho de tensão com carga).

Ap = 159 

Calculando o ganho de potência de decibéis (dB), temos que:

Ap = 10 x log 159 [dB]

Ap = 10 x 2,20 [dB]

Ap = 22 [dB]

Os cálculos dos capacitores de acoplamento (C1 e C2) e desvio (Ce e CL) 

seguem o mesmo modelo do amplificador EC. Para termos então um am-

plificador de potência, temos que ter um estágio amplificador de tensão e 

um estágio amplificador de corrente. Essa associação de amplificadores é 

chamada de amplificador em cascata. 

amplificador em cascata
Neste tipo de associação de amplificadores, é aconselhável que tenhamos no 

máximo três estágios.

Na maioria dos casos, sempre os primeiros estágios são de amplificadores 

EC, e o último estágio é de um amplificador CC, por razões ligadas à impe-

dância da carga.

Temos na Figura 5.12 um exemplo de um circuito de amplificador em casca-

ta. Analise com atenção.

Pesquise no site http://
www.leacs.com.br/loja/
amplificador-de-potencia/
li-1600 as especificações 
técnicas e principais recursos 
dos amplificadores comerciais 
modelo LI600 e relacione 
esses dados com os conteúdos 
estudados nesta unidade 
temática. Organize um Quadro 
comparativo em mídia digital e 
compartilhe no AVEA, com seus 
colegas e tutor.
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Figura 5.12: Amplificador de potência em cascata
Fonte: Elaborada pelo autor

Na associação em cascata, o cálculo do ganho de tensão total da associação 

(Avt) é dado na expressão a seguir:

Avt = Avt (10 Estágio) x Avt (20 Estágio) x Avt (30 Estágio) 

O ganho de corrente (Ait) da associação é calculado pela expressão:

Ait = IL / Is

Observe que a carga (RL) do primeiro estágio é igual à impedância de entra-

da (Zet) do segundo estágio.

Para ocorrer a máxima transferência de potência, é necessário que tenha-

mos um casamento de impedâncias entre os estágios, e é interessante 

que isso aconteça tanto na entrada quanto na saída do amplificador, ou seja:

Rg = Zst (casamento de impedâncias na entrada do amplificador).

Zst = RL (casamento de impedâncias na saída do amplificador).

Outra maneira que temos para aumentar o ganho de potência, ou seja, ter-

mos um amplificador de potência, está na associação dos transistores e em as-

sociá-los de tal maneira que tenhamos um ganho de corrente CC (βcc) maior.

Para termos êxito nessa associação, devemos utilizar a chamada conexão 
Darlington.

Pesquise no documento 
disponível em http://www2. joinville.

udesc.br/~dee2cjfa/ElaI/Aulas/ 
AmplificadoresdeMultiplosEstagios.
pdf os amplificadores de múltiplos 
estágios e as características de um 

amplificador chamado cascode.
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Conexão darlington
Segue, na Figura 5.13, o circuito clássico da conexão Darlington.

Figura 5.13: Conexão Darlington
Fonte: Elaborada pelo autor

De acordo com o circuito clássico, podemos fazer algumas observações:

•	 a corrente de coletor do circuito (Ic) é igual à soma das correntes de co-

letor dos transistores T1 e T2;

•	 a corrente de emissor (IE1) do transistor T1 é igual à corrente de base 

(IB2) do transistor T2;

•	 os dois transistores devem ser do mesmo tipo, ou seja, os dois deverão 

ser NPN ou PNP;

•	 o ganho de corrente (βcc1= hfe1) do transistor T1 é igual à IC1 / IB1;

•	 o ganho de corrente (βcc2= hfe2) do transistor T2 é igual à IC2 / IB2.

Combinando adequadamente as expressões de βcc1 e de βcc2, podemos obter 

o ganho de corrente total (βcc) do circuito, que é dado pela expressão a seguir:

βcc = (βcc1) x (βcc2) ou hfe = hfe1 x hfe2

A fim de não termos um ganho de corrente muito alto, temos uma regra 

básica, descrita a seguir, para montar essa associação.

Se T1 for um transistor de baixa potência, o transistor T2 deverá ser de 

média potência; se T1 for um transistor de média potência, o transistor T2 

deverá ser de alta potência.
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Já existe no mercado transistores fabricados nesta conexão que são chama-

dos de transistores Darlington (ou par Darlington). Temos como exem-

plo o transistor TIP 121 e ainda outros.

Na Figura 5.14, temos um circuito amplificador utilizando a conexão Darling-

ton; como exemplo, temos um amplificador CC.

Figura 5.14: Circuito amplificador utilizando a conexão Darlington
Fonte: Elaborada pelo autor

Assim como procedemos nos amplificadores anteriores, vamos apresentar a 

Tabela 5.3 para cálculo dos parâmetros.

Tabela 5.3: Parâmetros do amplificador com conexão Darlington
Ganho de tensão do Amplificador (A’vt = Avt) Avt = 1,0

Impedância de entrada do transistor sem Carga (Z’e) Z’e = hfe1 x hfe2 x RE

Impedância de entrada do amplificador (Z’et=Zet) Zet = RB

Impedância de saída do transistor T1 (Zs1) Zs1 = re1 + [(Rg // RB) / hfe1]

Impedância de saída do transistor T2 (Zs2) Zs2 = re2 + (Zs1 / hfe2)

Impedância de saída do amplificador (Zst) Zst = Zs2

re1 re = 0,025 / IE1

re2 re = 0,025 / IE2
Fonte: Marques et al.(2008) 
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O Antônio é um estudante de Eletrônica, ajude-o a especificar os parâme-

tros de um amplificador que utiliza a conexão Darlington, considerando 

que hfe1 = 100, hfe2 = 50 e IE1= 2 mA e lembre-se de calcular os capaci-

tores C1, C2, Ce e CL, considerando uma frequência de áudio de 20 kHz.

Síntese da unidade
Vimos nesta unidade temática que para montarmos um circuito amplificador 

podemos utilizar diversos circuitos de polarização de transistor. Cada uma 

dessas polarizações irão nos levar a uma característica diferente: a polariza-

ção EC tem alto ganho de tensão e baixo ganho de corrente, e a polarização 

CC tem baixo ganho de tensão e alto ganho de corrente. 

Dessa forma, podemos associar as duas polarizações para termos um ampli-

ficador de potência com alto ganho de tensão e de corrente. Nesse caso, fa-

remos uma associação em cascata com os circuitos EC e CC, tendo o circuito 

de EC na entrada e o de CC na saída, para casar impedância com a carga, 

que é sempre de baixa impedância.

Se quisermos aumentar o ganho em corrente contínua, podemos associar 

dois transistores, um de alto ganho e outro de baixo ganho, mas que su-

porta maior capacidade de corrente. Essa associação é chamada de conexão 

Darlington, na qual o ganho de corrente final é o produto do ganho de cada 

transistor. O cuidado que se deve ter nessa conexão é que os dois transisto-

res devem ser NPN ou PNP; caso contrário, não funciona.

Para ampliar o seu conhecimento, 
pesquise no site
 http://www.adafruit.com/
datasheets/TIP120.pdf e 
responda às seguintes questões: o 
transistor TIP120 é um transistor 
Darlington? De quanto é o seu 
hfe? Qual é o valor da tensão 
Vbe? Esse transistor é NPN 
ou PNP? Agora analise qual o 
conjunto de transistores é ideal 
para um amplificador Darlington. 
Compartilhe suas reflexões com 
seus colegas no fórum disponível 
no AVEA. 
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Chegamos à nossa última unidade temática, na qual o objetivo é 

mostrar como amplificar sinais de RF em níveis suficientes para a 

sua transmissão (geralmente através de uma antena), com bom 

rendimento energético.

Tipos de amplificadores de RF
Existem dois tipos específicos de amplificadores de RF; veja a descrição deles 

a seguir. 

•	 Amplificadores lineares: a forma de onda da tensão de saída vs é pro-

porcional à da entrada vg.

•	 Amplificadores não lineares: a forma de onda da tensão de saída vs 

não é proporcional à da entrada vg.

Tem-se ainda um caso particular que quando a tensão de saída vs propor-

cional à VCC (tensão de alimentação).

aplicação dos amplificadores de RF
Uma das aplicações dos amplificadores de RF está na comunicação via rádio.

Um sistema de comunicação via rádio utiliza a propagação de ondas eletro-

magnéticas para permitir ao utilizador de tal dispositivo a possibilidade de 

transmitir informações através do espaço físico sem a utilização de cabo, seja 

ele telefônico, coaxial ou óptico. 

Na Figura 6.1, temos o diagrama de blocos típico de um transmissor digital 

de rádio.
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Transdutor

Antena

ADC DAC APModuladorDSP

Figura 6.1: Diagrama de blocos típico de um transmissor digital de rádio
Fonte: Elaborada pelo autor

O bloco “transdutor” está representando os aparelhos que transformam a 

voz em sinal elétrico analógico. 

O bloco “ADC” está representando um conversor que transforma os sinais 

analógicos em sinais digitais.

O bloco “DSP (processador de sinal digital)” é responsável pela análise e/ou 

modificação de sinais digitais de forma a retirar as informações desses sinais 

e/ou torná-los mais convenientes para transmissão dos sinais digitais.

O bloco “DAC” representa circuitos eletrônicos que convertem os sinais digitais 

para sinais analógicos para poderem ser recebidos pelo bloco “modulador”.

O bloco “modulador” representa o circuito que recebe um sinal de alta fre-

quência chamado de portadora. Ele mistura os sinais de áudio de baixa fre-

quência com o sinal da portadora, resultando em um único sinal, chamado 

de modulado. Este sinal ainda não está pronto para ser transmitido devido 

à sua baixa potência (amplitude tensão e corrente).

O bloco “AP” representa o amplificador de potência, que irá amplificar o 

sinal modulado. Ao sair desse bloco, a amplitude e a corrente desse sinal já 

estarão “fortalecidas”, a fim de poderem ser transmitidas pelas antenas e 

alcançarem seus receptores com qualidade.

Uma das principais dificuldades da transmissão é vencer as chamadas perdas 

em espaço livre. É justamente a função do amplificador de potência amplifi-

car o sinal, de forma que a potência do sinal de entrada no receptor seja tal 

que o sinal possa ser decomposto ou demodulado com uma relação sinal/ 

ruído adequada. A potência de sinal necessária depende da codificação uti-

lizada, bem como da distância entre o receptor e o transmissor.

Pesquise no site
http://www.lee.eng.uerj.br/~gil/

circom/Amplificadores%20
de%20Potencia%20de%20RF.
pdf qual é a diferença entre um 
amplificador de RF linear e um 
não linear e poste no fórum a 

sua pesquisa para conhecimento 
dos colegas.
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Classes dos amplificadores  
utilizados como amplificadores de RF
O conceito de “classe” de um amplificador de potência de RF, transistori-

zado, é construído de acordo com o ângulo de condução do amplificador, 

conforme mostra a Figura 6.2.

ic ic ic

0 π 2π 0

t

Classe A: 
ângulo de condução 2π

a) b) c)

Classe B: 
ângulo de condução π

Classe C: 
ângulo de condução <π

t t

π 2π 0 π 2π

Figura 6.2: Gráficos dos amplificadores de potência
Fonte: Elaborada pelo autor

Tradicionalmente, os amplificadores de potência subdividem-se em várias 

classes: A, AB, B, C, D, E e F. Nas classes mais básicas, o amplificador é uma 

fonte de corrente controlada (classes A, AB, B, C). Essa classificação depende 

do chamado ângulo de condução, ou seja, a porção de sinal de entrada em 

que o elemento amplificador (transistor BJT, MOSFET, etc.) está operando na 

região ativa (ou linear). 

amplificador RF da classe a
Os amplificadores de RF da classe A operam na totalidade da gama de ope-

ração (ângulo de condução 2π), sendo assim a classe de amplificadores que 

propiciam a resposta (sinal de saída) mais linear; contudo, esses amplificado-

res têm uma grande desvantagem, pois são os de menor rendimento (maio-

res perdas). O seu baixo rendimento é resultante de o amplificador entregar 

à carga, no máximo, apenas a metade da corrente de polarização. Assim, 

existe sempre dissipação de energia no elemento ativo (amplificador). 

A eficiência (teórica) máxima desta configuração é 50%.

Circuito do amplificador da classe a
Na classe A o amplificador opera na totalidade da gama de operação. Con-

siderando esta descrição, observe na Figura 6.3 um exemplo de um amplifi-

cador da classe A.
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Figura 6.3: Amplificador da classe A
Fonte: Elaborada pelo autor

Observe que o circuito apresentado nessa Figura é exatamente igual ao cir-

cuito do pré-amplificador EC; dessa forma, pode surgir a pergunta: “Será 

que o pré-amplificador EC é um classe A?” Para responder a essa pergunta, 

devemos lembrar que o que caracteriza um amplificador da classe A não é o 

circuito, mas a localização do ponto de trabalho do transistor (ponto quies-

cente Q), que no caso da classe A é localizado no meio da reta de carga, de 

maneira que podemos ter diversos circuitos de amplificadores dessa classe, 

desde que o ponto Q do transistor esteja no meio da reta de carga. Dos 

circuitos conhecidos, o circuito EC é o mais fácil de se colocar o ponto de 

trabalho do transistor no meio da reta de carga. 

amplificador RF da classe B
Na classe B, o amplificador apenas conduz corrente em metade da amplitude 

de entrada. O ângulo de condução é π, dado que o elemento ativo se encon-

tra na sua zona inativa na outra metade do ciclo. Isto permite aos amplifica-

dores desta classe terem um rendimento melhor que os da classe A, devido 

ao fato de os semiciclos da senoide serem controlados separadamente. O se-

miciclo positivo é controlado pelo transistor NPN, e o semiciclo negativo, pelo 

transistor PNP. Contudo, existe distorção provocada no sinal, devido à impos-

sibilidade de polarizar o elemento ativo exatamente no limiar da condução. 

A eficiência máxima desta configuração (rendimento) é de 78,5%

Consulte o material disponível 
em http://www2.joinville.

udesc.br/~dee2cjfa/ElaI/Aulas/
AmplificadoresdePotencia-

Alunos.pdf  e identifique como 
é possivel calcular a potência 
dissipada pelo transistor num 

amplificador da classe A.
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Circuito de um amplificador da classe B 
Na classe B, o amplificador apenas conduz corrente em metade da ampli-

tude de entrada. Considerando esta descrição, observe na Figura 6.4 um 

exemplo de um amplificador da classe B.

Figura 6.4: Amplificador da classe B
Fonte: Elaborada pelo autor

Perceba que o circuito da Figura 6.4 é formado por duas polarizações CC: 

uma utilizando o transistor NPN, e a outra utilizando o transistor PNP. Cada 

transistor é responsável pela amplificação de um semiciclo do sinal de en-

trada: o NPN pelo semiciclo positivo, e o PNP pelo semiciclo negativo. Os 

resistores RB2 são utilizados para garantir uma tensão de 0,7 V na junção 

base-emissor de cada transistor, mas nem sempre isso é possível devido à 

tolerância no valor do resistor (imprecisão do valor nominal da resistência), 

dificultando assim essa igualdade. 

Esse circuito também recebe o nome push-pull.

amplificador RF da classe aB
A classe AB é um compromisso entre a linearidade e a eficiência, e o seu 

ângulo de condução situa-se entre π < θ < 2π. Nesta classe, os efeitos de 

entrada em condução não são visíveis, uma vez que o elemento ativo já se 

encontra polarizado com uma corrente estacionária. 

Consulte o site http://
www.nossoslivros.com.br/
Eletricidade/Robert%20L.%20
Boylestad/8%C2%AA%20
Edi%C3%A7%C3%A3o/
Cap%C3%ADtulo%2016.pdf  
e pequise as dificuldades que 
o amplificador da classe B tem 
e que um da classe A não tem. 
Procure refletir sobre a relevância 
e impedimento de cada um 
para o seu trabalho como futuro 
técnico em Telecomunicações.
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A eficiência desta classe AB é superior à da classe A (que é de 50%), mas in-

ferior à da classe B (que é de 78,5%) e é dependente do ângulo de condução.

Circuito de um amplificador da classe aB
Agora que já vimos as principais especificações da classe AB, veja na Figura 

6.4 um exemplo de amplificador dessa classe.

Figura 6.5: Amplificador Classe AB
Fonte: Elaborada pelo autor

Note que esse circuito é semelhante ao da classe B e o funcionamento é 

igual. A diferença está na substituição dos resistores RB2 por diodos; essa 

substituição é favorável à polarização forte da junção base-emissor, pois in-

ternamente essa junção é considerada também um diodo, chamado de dio-

do base-emissor e sua tensão de condução é de 0,7 V, que é igual à tensão 

de condução dos diodos D1 e D2.

Esse circuito também recebe o nome push-pull.

amplificador RF da classe C
Nos amplificadores de RF da classe C o elemento ativo é polarizado numa 

zona em que este conduz em menos da metade do período do sinal de en-

trada, ou seja, o seu ângulo de condução é inferior a π. Evidentemente que 

a condução em menos de metade do ciclo provoca a perda de informação 

(sinal a ser amplificado); mas, como vantagem, esta configuração tem um 

rendimento bastante superior. 

 Acesse o site http://www.
corradi.junior.nom.br/Aplif_Pot.
pdf  e faça uma pequisa sobre as 
vantagens que o amplificador da 
classe AB tem sobre os daclasse 

A e da classe B. Organize o 
resultado desta pesquisa em um 
Quadro comparativo, preparado 
em mídia digital, e compartilhe 

esse material no fórum 
disponível em AVEA, para que, 
juntamente com o tutor, você 
e os colegas de curso possam 

ampliar a discussão sobre esses 
três tipos de amplificadores.
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À medida que o ângulo de condução se aproxima de zero, o rendimento 

aproxima-se de 100%. No entanto, é preciso ter em conta que nesse caso 

a potência de saída também tende para zero (e não ocorre a amplificação 

do sinal de entrada).

A premissa comum para as classes A, B e C é que a forma de onda de tensão 

de saída é senoidal. Isto limita a sua eficiência, uma vez que existem sempre 

pontos onde a forma de onda da corrente se sobrepõe à forma de onda de 

tensão, tal que a potência dissipada pelo dispositivo ativo (amplificador) é 

diferente de zero (rendimento menor que 100%). 

Circuito do amplificador da classe C
A saída do amplificador da classe C conduz menos de 180º do período do 

sinal de entrada. O ponto Q (nível de polarização) é o nível de corte, e o sinal 

de saída é muito pequeno. É utilizado em aplicações especiais de circuitos 

sintonizados, tais como rádio ou comunicações. A frequência de sintonia 

é dada pelo tanque ressonante; essa frequência ressonante é sempre uma 

frequência múltipla da frequência de entrada, sendo considerada uma har-
mônica da frequência de entrada.

Esse circuito também é conhecido como multiplicador de frequência e é 

apresentado na Figura 6.6.

Figura 6.6: Amplificador da classe C sintonizado
Fonte: Elaborada pelo autor

Veja no site http://www.pads.
ufrj.br/~fbaruqui/Apostila_
EletIV.pdf a importância 
das redes de casamento 
de impedância para os 
amplificadores de RF. Você pode 
ainda buscar outros ambientes 
da internet para ampliar sua 
aprendizagem.
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Outras classes de amplificadores de RF
Na base das classes D, E e F está a ideia de não sobrepor a onda de corrente e a 

onda de tensão no dispositivo ativo, para que a eficiência deste seja idealmen-

te 100%. Usualmente essas configurações são chamadas de classes comuta-

das, porque o elemento ativo apenas se pode encontrar em dois estados, corte 

ou em plena condução (saturado), e opera como um interruptor quase ideal.

A classe D usa tipicamente dois dispositivos ativos para criar a onda qua-

drada e um filtro com um elevado fator de qualidade (Q) para regenerar a 

forma de onda final. Os problemas para esta classe são as perdas resistivas, 

quando da entrada em condução do dispositivo ativo (transistor) e as perdas 

associadas à carga e descarga das capacitâncias de saída do dispositivo ativo 

(transistor). Isto leva a que a sua frequência máxima de funcionamento tipi-

camente não exceda 100 MHz.

A classe E é a da primeira configuração apresentada e encontra-se ilustrada na 

Figura 6.7 e baseia-se num circuito elementar no qual há um dispositivo ativo 

que atua em modo switch (chave), uma malha de saída, que contém uma bo-

bina de reatância infinita, L1, um circuito LC formado por L2 C2, um capacitor 

shunt, C1, uma fonte de alimentação e uma carga resistiva, R. A malha de saída 

é projetada de modo que o produto das formas de onda de tensão e corrente 

seja zero, isto é, não existe potência dissipada no circuito, providenciando-se 

assim toda a potência à carga, originando numa eficiência de 100%. 

Figura 6.7: Amplificador da classe E
Fonte: http://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/class-e/

A classe F possui uma malha de saída com vários circuitos ressonantes, de 

modo a dar forma à onda de tensão de dreno (utiliza um transistor de efeito 

de campo) através do controle de frequências harmônicas. Este método é 

utilizado para alcançar alta eficiência (relação entre a potência do sinal de 
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entrada no amplificador e a potência do sinal de saída do amplificador); tem 

sido muito utilizado, tendo-se alcançado, para frequência de 11 GHz, uma 

eficiência de 77% (há uma perda de potência de 23%), com uma potência 

de saída de 40 W. Uma configuração sugerida é a apresentada na Figura 

6.8, onde a malha M1 constitui um circuito aberto para as harmônicas de 

ordem ímpar (1a harmônica, 3a harmônica, etc.) e um curto-circuito para 

as de ordem par (2a harmônica, 4a harmônica, etc.). O resultado consiste 

numa onda de tensão que se torna cada vez mais achatada quanto maior 

for a filtragem (retirada) das harmônicas de ordem ímpar. No limite, tem-se 

uma onda quadrada semelhante ao amplificador classe D com comutação 

em tensão, conseguindo assim o defasamento total das ondas de tensão e 

corrente, que garante 100% de eficiência.

A malha M2 é circuito aberto para a frequência fundamental e um curto-cir-

cuito para as harmônicas de ordem par, para que à frequência fundamental 

(frequência de entrada do amplificador), a onda de saída seja uma senoide 

pura com a mesma frequência que a de entrada. A complexidade da malha 

de saída constitui uma desvantagem quando comparada com a da classe E. 

Quando se fala em frequências harmônicas, está-se referindo às frequências 

múltiplas da frequência fundamental; ou seja, se a frequência fundamental 

for de 100 Hz, a frequência da segunda harmônica será igual a 2 x 100 = 

200 Hz, a frequência da terceira harmônica será igual a 3 x 100 = 300 Hz e 

assim por diante.

Figura 6.8: Amplificador de potência da classe F
Fonte: http://ria.ua.pt/bitstream/10773/2192/1/2010000713.pdf

Podemos então concluir que os amplificadores de RF das classes A, AB e 

B têm um comportamento aproximadamente linear e operam com baixa 

eficiência. Os amplificadores das demais classes são eficientes (rendimento 

elevado), mas não têm um comportamento linear (classes D, E e F).
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Síntese da unidade
Nesta última unidade temática do nosso componente curricular Eletrônica Li-

near apresentamos o amplificador de RF, que é o responsável pela amplifica-

ção dos sinais que são direcionados às antenas para a transmissão de dados.

Vimos ainda que para essa finalidade podemos empregar amplificadores de 

várias classes, e que essas classes indicam o ponto de trabalho do transistor. 

Então, temos o da classe A com o ponto quiescente no meio da reta de car-

ga, o da classe B com o ponto quiescente no limite da região de corte, o da 

classe AB com o ponto quiescente entre o ponto de trabalho do amplificador 

da classe A e o da classe B, e o amplificador da classe C, com o ponto quies-

cente localizado dentro da região de corte.

Além dessas classes, existem ainda outras, cada uma com sua característica 

própria, com aplicações diferentes.

Para saber mais sobre o assunto 
discutido nesta unidade 

curricular, você pode pesquisar 
no site http://www.jdbte.

com.br/wjrteleco/ampli%20
rf.pdf quais os cuidados que 

devemos ter na construção do 
amplificador de RF.



e-Tec Brasil135Referências

Referências

MARQUES, Angelo Eduardo B.; CHOUERI JÚNIOR, Salomão; CRUZ, Eduardo Cesar 
Alves. Dispositivos semicondutores:  diodos e transistores. São Paulo: Ed. Érica, 2008. 



Eletrônica Lineare-Tec Brasil 136

Currículo do professor-autor

Moisés Carneiro da Silva

É bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Severino Sombra (RJ), 

licenciado em Física pela Universidade Católica de Brasília (DF) e pós-gradu-

ado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes 

(RJ). Atua como professor no ensino médio profissionalizante há 18 anos. 

Atualmente é professor concursado dos cursos técnicos de nível médio em 

Eletrônica e Eletrotécnica do Centro de Ensino Profissionalizante Escola Téc-

nica de Brasília (ETB), pertencente ao Governo do Distrito Federal.

Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=
K4488706T7


