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11.1 Diodos 

Mencionamos os diodos nas seções 4.1 (Figuras 4.1.3-5.), 8.4 (Fig. 8.4.11) e 9.3 (Fig. 
9.3.11). Estes são elementos eletrônicos com dois terminais que permitem a passagem 
de corrente apenas num único sentido. A ideia básica do diodo é análoga daquela de 
uma válvula no pneu da roda de uma bicicleta que deixa o ar entrar mas não deixa-o 
sair. Nas seções 4.1, 8.4 e 9.3 não explicamos o funcionamento destes dispositivos. 
Agora veremos como os diodos podem ser realizados.  

Antigamente usavam-se válvulas de vácuo para 
constituir um diodo. Neste tipo de diodo, um 
filamento aquecido dentro de um tubo de vácuo 
emite elétrons. Este eletrodo quente é chamado 
de cátodo. Há um outro eletrodo frio dentro da 
válvula, chamado de ânodo, que permite criar 
campo elétrico dentro da válvula aplicando uma 
tensão entre cátodo e ânodo. Se o ânodo tiver 
um potencial maior que o filamento, os elétrons 

são acelerados e coletados pelo ânodo, e isto resulta numa corrente elétrica. Se o ânodo 
for negativo, os elétrons são repelidos e não saem da região do filamento quente. Então 
com uma polaridade se estabelece uma corrente e com a polaridade oposta não. A figura 
11.1.1 mostra o esquema deste tipo de diodo. 

Diodos de válvula têm a desvantagem de ocupar 
um espaço grande e de consumir energia pelo 
aquecimento do filamento. Hoje se usam 
semicondutores para formar diodos. Para 
podermos entender o funcionamento dos diodos 
semicondutores, devemos discutir alguns aspectos 
dos semicondutores.  

Fig. 11.1.2 Explicação simplificada das bandas 
energéticas dos elétrons num cristal.  

Todos lembram das aulas de química da escola que os elétrons num átomo podem 
ocupar somente determinados níveis de energia. Agora imaginem um sistema de 
digamos 2310  átomos, todos do mesmo elemento químico. Enquanto estes átomos 
estiverem bem longe um do outro, este esquema de possíveis energias estaria 
simplesmente repetido 2310  vezes. Isto significa que cada nível corresponde a 2310  
estados. Na verdade são 232 10×   estados pois os elétrons têm o spin que pode ter duas 
orientações em relação a algum eixo, mas este detalhe não importa no momento. 
Quando estes átomos ficarem próximos, como num cristal, há interação entre os átomos 
e isto provoca pequenos deslocamentos dos níveis energéticos. Então onde havia um 
nível, 2310  vezes repetido, teremos no cristal 2310  níveis com alturas ligeiramente 
diferentes. Estes níveis formam bandas de energias permitidas, como mostrado na figura 
11.1.2. Esta é uma explicação muito simplificada das bandas energéticas dos elétrons 
num sólido. Existem outras explicações mais sofisticadas que permitem ver as energias 
como funções dos quase-momenta dos elétrons. Mas aqui vamos nos contentar com esta 
visão simples. Mencionamos estas bandas no apêndice B da seção 5.2. Mencionamos 
também que um material cujas bandas energéticas são ou totalmente preenchidas ou 
totalmente vazias não conduz eletricidade por causa do princípio de Pauli, pois os 
elétrons não conseguem modificar seus estados por falta de estados desocupados 
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próximos. Já um material com uma banda parcialmente ocupada pode conduzir 
eletricidade.  

Um semicondutor puro na temperatura 0 K seria um isolante. Mas no semicondutor a 
lacuna energética entre a última banda ocupada e a primeira banda totalmente vazia é 
relativamente pequena (por volta de 1 eletron-volt) de tal forma que excitações térmicas 
podem promover elétrons da banda ocupada, chamada de banda de valência, até a 
banda vazia, chamada de banda de condução. Para temperaturas suficientemente 
elevadas ( T > 50 K ) estes materiais mostram uma pequena condutividade. Exemplos 
de semicondutores são cristais de Germano (Ge) e Silício (Si) que pertencem à coluna 
IV da tabela periódica. Também há cristais semicondutores que combinam elementos da 
coluna III e V como GaAs, InSb, InP, GaP ou até combinações das colunas II e IV 
como o CdS, PbS, PbTe, CdTe. Há também algumas substâncias semicondutoras 
orgânicas.  

Nestes materiais pode-se criar condutividade elétrica artificialmente implantando 
átomos que doam elétrons para a banda de condução. Neste tipo de material dopado 
com doadores de elétrons a condução é devido à mobilidade de elétrons negativos. Estes 
materiais são chamados de material n. No caso do germânio e silício a dopagem n pode 
ser obtida com implantação de átomos de Fósforo (P), Arsênico (As) ou Antimônio (Sb)  

Pode-se implantar num semicondutor também átomos que absorbem elétrons da banda 
de valência. Os estados desocupados que ficam na banda de valência depois desta 
retirada de elétrons são estados na borda superior da banda. Estes estados mostram uma 
relação entre momento linear e energia com curvatura negativa, ou seja, são estados 
com massa efetiva negativa. Como explicamos na seção 6.7 (efeito Hall), um estado 
desocupado com estas características pode ser interpretado como uma partícula móvel 
com carga positiva e com massa positiva. Fala-se neste caso de condução por buracos e 
o material é chamado de material p. No Germânio e Silício esta dopagem p pode ser 
obtida com Boro (B), Alumínio (Al) e Índio (In). 

Fig.11.1.3 Banda de valência (preta) 
e de condução (sem preenchimento e 
limitada por duas linhas) numa junção 
pn. O potencial químico dos elétrons, 
também chamado de nível de Fermri 

F
E  é igual nos dois materiais. No 

material p o nível de Fermi fica perto 
da borda superior da banda de valência 
e no material n ele fica perto da borda 
inferior da banda de condução.  

No diodo semicondutor um 
material  p  é posto em contato 

com um material  n. Quando estes materiais se tocam ocorre uma transferência de 
elétrons e buracos até atingir um equilíbrio. Este é caracterizado pela igualdade do 
potencial químico dos elétrons nos dois materiais. Já mencionamos o conceito de 
potencial químico quando discutimos o efeito Hall quântico (seção 6.7 apêndice A). A 
ideia do potencial químico é parecida com a ideia da temperatura. O parâmetro que 
determina equilíbrio para a transferência de calor é a temperatura. Se dois corpos 
tiverem a mesma temperatura, não ocorre transferência de calor. Analogamente pode-se 
definir um parâmetro que determina o equilíbrio em relação à troca de um determinado 
tipo de matéria. Este é o potencial químico deste tipo de matéria. O potencial químico é 
sempre definido como uma grandeza com a dimensão de energia. Então podemos 

p n EF
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mostrar o potencial químico num diagrama de níveis energéticos. Num material n  o 
potencial químico dos elétrons fica geralmente na lacuna de energia perto da borda da 
banda de condução. Num material p  o potencial químico fica perto da borda superior da 
banda de valência. No equilíbrio, o potencial químico dos elétrons numa junção pn fica 
na mesma altura nos dois materiais. Correspondentemente resulta uma “paisagem” de 
energia como aquela mostrada na figura 11.1.3. 

O desnível no esquema de bandas na junção corresponde a uma diferença de potencial 
entre os materiais p e n. Esta diferença de potencial é exatamente o potencial de contato 
de Volta que discutimos na seção 5.4. Com esta diferença de potencial há um forte 
campo elétrico na região da junção pn que aponta do lado do material n para o material 
p.1 Este campo elétrico cria uma densidade de corrente de deriva. No equilíbrio esta 
corrente de deriva é exatamente cancelada por correntes de difusão de elétrons e 
buracos que são criadas pelos gradientes de concentração destas espécies.  

Nas superfícies externas dos semicondutores se fixam eletrodos que permitem aplicar 
tensões nos dois semicondutores. Agora veremos o que acontece quando se liga o 
semicondutor n no polo negativo de uma fonte e o semicondutor  p  no polo positivo. 
Com esta polaridade o desnível no esquema de bandas diminui e a corrente de difusão 
não é mais cancelada pela corrente ôhmica na junção. Os elétrons da banda de condução 
invadem o material  p  e os buracos invadem a banda de valência do material  n. Nesta 
situação há uma forte corrente elétrica passando pela junção. A figura 11.1.4 mostrar 
esta situação.  

Fig. 11.1.4 Junção pn com voltagem 
aplicada provocando uma corrente. O 
degrau nas bandas ficou mais estreito e 
mais baixo comparado com o caso da 
junção sem voltagem aplicada.   

Repare que perto da junção 
haverá tanto buracos quanto 
elétrons no mesmo material. 
Consequentemente ocorrem 
frequentes encontros de elétrons 
e buracos, e nestes encontros o 
elétron da banda de condução 
perde sua energia e preenche o 
buraco. Chama-se este processo 

de recombinação de um par elétron-buraco. A energia liberada neste processo pode ser 
emitida como onda eletromagnética e como onda acústica no cristal. Em certos cristais, 
como no Arsenieto de Gálio, não precisa da participação de ondas acústicas e diodos 
feitos destes matérias podem ser usados para gerar luz de forma muito eficiente. Estes 
são os LEDs (Light Emitting Diodes).  

Quando se inverte a polaridade da voltagem externamente aplicada, os portadores 
móveis nos dois semicondutores são atraídos pelos respectivos eletrodos. A densidade 
de portadores móveis na região da junção se torna muito pequena e consequentemente 
diminui a corrente que atravessa o diodo. A figura 11.1.5 mostra esta situação.  

                                                 
1 Repare que as bandas mostradas nas figuras 11.1.3-5 são energias dos elétrons que contêm a 
contribuição potencial elétrco×−−−− e  , ou seja, com um valor negativo da carga.  

p n
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William B. Shockley Jr.2 elaborou um modelo da condução numa junção pn que prevê 
uma relação entre voltagem aplicada  V  e corrente  I  da seguinte forma: 

 ( ) exp 1 S

B

V
I V I

k T

  
= −   

  

e
 (11.1.1) 

Nesta fórmula, Bk  é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta do diodo e 

SI  é um valor de corrente que depende da geometria do diodo e da temperatura, mas 

que independe a voltagem. Para diodos de Germânio esta fórmula descreve a relação 
entre corrente e voltagem razoavelmente bem. Para diodos de Silício precisa introduzir 
um fator de correção na energia térmica, substituindo  Bk T   por  Bk Tn  com uma 

constante fenomenológica  n  que costuma ficar entre 1 e 2.  

Fig. 11.1.5 Junção pn com polarização 
inversa. O degrau nas bandas ficou mais 
larga e mais alto comparado com o caso 
da junção sem voltagem aplicada 

A figura 11.1.6 mostra uma curva 
V-I típica de um diodo usado nos 
circuitos eletrônicos. A curva passa 
pelo ponto (0 , 0). Para voltagens 
negativas a corrente é negativa, 
diferente de zero, mas o valo fica 
na faixa de alguns nanoampère. 
Então num circuito que trabalha 
com alguns miliampère, esta 
corrente negativa tem praticamente 
o valor zero. Para valores positivos da voltagem a corrente continua desprezivelmente 
pequena até uma voltagem de aproximadamente 0,6 V a 0,7 V. Acima destes valores a 
corrente “explode” . Pela analogia da assimetria da válvula, o contato ligado no material  
n  se chama também de cátodo e o eletrodo ligado no material p  de ânodo.  

Fig. 11.1.6 Curva típica de um 
diodo de Silício. 

A retificação de corrente 
alternada não é a única 
aplicação dos diodos. Na seção 
8.4 (Fig. 8.4.11) mencionamos 
uma. Há ainda aplicações 
totalmente diferentes que não 
aproveitam a assimetria do 
diodo. Quando o diodo está 
exposto a uma tensão reversa, o 
degrau de potencial na junção 
pn atua como um isolante entre 

                                                 
2 William Bradford Shockley Jr. (13/02/1910 – 12/08/1989) foi um dos inventores do transistor. Ele é 
considerado o pai do “Silicon valley” na  baia de San Francisco – Califórnia. Shockley defendia pontos de 
vista racistas e a eugenia. 
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dois condutores. Então nesta situação o diodo é um capacitor. Como a largura do degrau 
aumenta com a voltagem aplicada podemos regular a capacitância deste capacitor com a 
voltagem aplicada. Então o diodo funciona também como um capacitor regulável.  

A figura 11.1.7 mostra uma fotografia de diodos da maneira enfileirada entre duas fitas 
de papel como se costuma vender esta mercadoria. Percebe-se um anel prateado na 
borda inferior do invólucro preto. Este anel indica a orientação do diodo, ele 
corresponde ao traço no símbolo usado nos esquemas. Na figura 11.1.7 coloquei um 
esquema de circuito ao lado com um diodo com a mesma orientação dos diodos físicos. 

Fig. 11.1.7 Diodos. Um anel prateado na borda inferior 
dos invólucros indica o lado do cátodo. Ao lado há um 
esquema de circuito com um diodo com a mesma 
orientação. A seta vermelha relaciona a barra horizontal 
do símbolo do diodo com o anel prateado que indica o 
lado do cátodo.  

O que acontece se aumentarmos a voltagem 
reversa cada vez mais? Será que o diodo 
aguenta tensões negativas arbitrariamente altas? 
O teórico Clarence M. Zener3 previu que em 
determinada tensão negativa o diodo poderia de 

repente conduzir fortemente. Quando se aumenta a voltagem reversa aumenta o 
tamanho do degrau no esquema das bandas. Quando a borda inferior da banda de 
condução do material n  alcança a altura da borda superior da banda de valência do 
material p e se a dopagem dos matérias for feita de tal maneira que a largura do degrau 
for estreita, elétrons da banda de valência do material p podem passar para a banda de 
condução do material  n  pelo efeito túnel. O elétron que saiu da banda de valência do 
material p deixa um buraco para trás que pode fluir para o eletrodo negativo. O elétron 
ao chegar na banda de condução do material n pode-se mover livremente par o eletrodo 
positivo. A figura 11.1.8 mostra este efeito Zener. 

Fig. 11.1.8 Efeito Zener. Tunelamento de 
elétrons da banda de valência do material p para a 
banda de condução do material n. 

Nos laboratórios de eletrônica “Bell Labs” 
(Bell Telephone Laboratories) este efeito 
foi verificado e um dispositivo foi 
desenvolvido que utiliza o efeito para 
finalidades práticas. O dispositivo recebeu 
o nome de diodo zener. A figura 11.1.9 
mostra a relação entre corrente e voltagem 
de um diodo zener. Até uma voltagem 
limite negativa, cujo módulo é chamado 

de voltagem de ruptura, o diodo zener se comporta como um diodo comum. Mas no 
ponto de ruptura a curva desce com enorme inclinação, ou seja, num intervalo muito 
estreito de voltagens teremos um intervalo amplo de valores de corrente.  

Os diodos zener podem ser usados para gerar uma voltagem bem definida a partir de 
uma fonte com voltagem com flutuações indesejáveis. A figura 11.1.10 mostra o 
esquema de um circuito deste tipo. O diodo zener se representa com um símbolo 

                                                 
3 Clarence Melvin Zener (01/12/1905 – July 02/08/1993) contribuiu em diversas áreas da física: 
supercondutividade, ferromagnetismo, elasticidade, mecânica da fratura e difusão.  
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parecido com o símbolo do diodo comum, com a diferença de dois “asinhas” no traço 
do cátodo. A voltagem da fonte deve ser bem maior que a voltagem de ruptura do diodo 
zener. A diferença aparece no resistor do circuito. Quando há uma variação da voltagem 
da fonte, a corrente no circuito varia. Mas a tensão do ponto de saída em relação ao 
nível zero fica praticamente constante devido à inclinação íngreme da curva I-V do 
diodo. Infelizmente não dá para tirar grandes valores de corrente desta fonte 
estabilizada. Mas na seção seguinte veremos como criar uma fonte com muita 
capacidade de fornecer corrente a partir de uma voltagem constante sem esta 
capacidade.  

Fig. 11.1.9 Relação entre corrente e voltagem num 
diodo zener com voltagem de ruptura de 5 V. 

As voltagens de ruptura que se podem realizar 
com o efeito zener com diodos de silício ficam 
abaixo de 5,5 V. Mas para voltagens maiores 
pode-se utilizar um outro efeito que gera 
curvas V-I bem parecidas. Em diodos com o 
degrau de potencial entre p e n tão largo que 
não ocorra tunelamento pode ocorrer um 
mecanismo de ruptura através de avalanches. 
Quando se aplica uma tensão reversa muito 
elevada o campo elétrico na junção pn fica tão 
intenso que portadores que eventualmente 
difundem para dentro da região de alto campo são acelerados a tal ponto que numa 
colisão com algum elétron criam pares de elétron-buraco. Estes novos portadores 
também são acelerados e criam de sua vez novos pares. A continuação deste processo é 
uma avalanche de corrente. A industria eletrônica consegue fabricar estes diodos com 
voltagens de ruptura bem determinados e é fácil comprar estes elementos nas lojas de 
componentes eletrônicos. Eles se vendem com o nome de diodo zener mesmo que o 
efeito possa ser o de ruptura por avalanche.  

Fig. 11.1.10 Fabricação de uma voltagem 
bem definida a partir de uma fonte com 
voltagem flutuante.  

Acima mencionamos que o degrau nas 
bandas na junção pn corresponde a 
uma diferença de potencial e esta é o 
potencial de contato de Volta que 
discutimos na seção 5.4. Na seção 5.4 

argumentamos que na região de contato entre dois condutores existe uma 
eletromotância estranha que não serve para gerar corrente num circuito. Esta 
incapacidade de gerar corrente era uma consequência da lei de Volta. Se conectarmos o 
lado n e o lado p de um diodo com um fio de cobre, não haverá corrente nesta malha 
porque entre semicondutor n e cobre e entre semicondutor p e cobre haverá também 
potenciais de contato e estes compensam exatamente o potencial de contato entre n e p. 
Mas vimos na seção 5.4 que a situação muda quando se tira uma malha de diferentes 
materiais fora do equilíbrio térmico. Aquecendo uma junção numa malha e esfriando 
uma outra pode-se criar uma corrente. Agora há ainda uma outra maneira de perturbar o 
equilíbrio e gera corrente. Acima mencionamos que há uma corrente de deriva na região 
da junção pn . No equilíbrio, esta corrente de deriva é compensada por correntes de 
difusão de elétrons e buracos. Se perturbarmos as concentrações destes portadores, 
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mudam as correntes de difusão e a corrente de deriva não será mais cancelada 
exatamente. Como podemos perturbar as concentrações dos elétrons e buracos? Acima 
mencionamos que um par elétron-buraco pode recombinar e emitir luz. Existe também o 
processo inverso; luz pode ser absorvida criando pares elétron-buraco. Se irradiarmos a 
região da junção pn com luz, criamos pares elétron-buraco nesta região de alto campo 
elétrico. Este campo separa estas cargas puxando os dois sinais para lados opostos e 
injetando-as nos respectivos materiais, os buracos no material p  e os elétrons no 
material  n. Nesta situação o diodo pode ser usado para gerar corrente num circuito. Este 
é o princípio de funcionamento dos painéis fotovoltaicos.  

Voltaremos ao diodo no seu uso comum na eletrônica. Se usarmos um diodo com as 
características mostradas na figura 11.1.6 num circuito permitindo que passe uma 
corrente de 10 mA por ele, a potência de 10 mW = 10 mA 1V×  será dissipada no diodo. 
Consequentemente o diodo esquenta. Com a característica exponencial da curva, 
podemos imaginar que o valor da potência dissipada pode aumentar drasticamente com 
um pequeno aumento da voltagem. Facilmente pode-se destruir um diodo por 
superaquecimento. Então quando se compra um diodo é preciso calcular a potência que 
será dissipada no uso planejado para poder escolher o tipo de diodo adequado. 

Mas a potência máxima ou a corrente máxima de um diodo não é o único critério na 
escolha do tipo. Os diodos de silício com junção pn funcionam bem para retificar 
corrente alternada de 50 Hz ou de 60 Hz. Mas eles não servem para aplicações em altas 
frequências. Uma vez que o diodo foi exposto a uma tensão positiva, criou-se uma 
concentração de buracos no material n  e uma concentração de elétrons móveis no 
material  p. Se a polaridade for invertida repentinamente estes portadores fluem em 
sentido contrário e estabelecem uma corrente indesejada até esvaziar este estoque de 
portadores móveis. Este estoque se gasta pela própria corrente e através de processos de 
recombinação. Mas até gastar todo o estoque teremos uma corrente indesejada no 
sentido no qual o diodo não deveria conduzir. Para a retificação de oscilações de 60 Hz 
este efeito não tem importância, pois o tempo de vida deste estoque de portadores fica 
na faixa de microssegundos. Mas quando se quer trabalhar com oscilações de centenas 
de kHz ou até com MHz precisa de um outro tipo de diodo.  

Já mencionamos um diodo apropriado para altas frequências na seção 9.3 quando 
discutimos o rádio de galena. Era o diodo inventado por Ferdinand Braun em 1874. Mas 
este diodo não serve para ser montado num computador ou num telefone celular. Para 
bota-lo para funcionar tinha que encostar uma ponta metálica num cristal de galena e 
procurar manualmente um ponto na superfície do cristal onde o diodo funcionava. Mas 
foi possível substituir este trambolho por uma construção encapsulada e confiável. 
Neste tipo de diodo, um metal encosta num semicondutor. Geralmente se usam os 
metais molibdênio, platina, cromo ou tungstênio para o anodo e um semicondutor com 
dopagem n  serve como cátodo. O princípio de funcionamento é baseado em efeitos de 
superfície que foram estudados pelo físico Walter Hans Schottky4. Estes diodos são 
chamados de diodos Schottky.  

Como em qualquer contato entre diferentes condutores, aparece um potencial de contato 
entre metal e semicondutor. No caso dos diodos Schottky este potencial envolve uma 
barreira de potencial para os elétrons. O essencial para o efeito retificador é que o altura 
deste obstáculo é diferente nos dois materiais. Podemos entender o funcionamento com 
uma analogia. Imaginem um garoto brincando de bola na rua. A bola caiu no jardim de 

                                                 
4 Walter Hans Schottky (23/07/1886 – 04/03/1976) fez várias invenções na eletrônica.  
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uma casa. O garoto pula o muro do jardim para recuperar a bola. Isto foi fácil, pois o 
muro era baixo. Mas o terreno do outro lado fica num nível mais baixo que a rua e o 
garoto não consegue voltar. Pronto, temos o efeito diodo! O equivalente dos pulos do 
garoto são excitações térmicas dos elétrons no diodo Schottky. 

A figura 11.1.11 mostra o símbolo do diodo Schottky. A curva V-I dos diodos Schottky 
é qualitativamente parecida com a dos diodos pn , apesar de se basearem num efeito 
físico diferente daquele da junção pn. A subida íngreme acontece com voltagens mais 
baixas. Enquanto num diodo de silício os valores apreciáveis de corrente aparecem para 
voltagens de 0,6 V à 0,7 V, a “explosão” dos valores de corrente nos diodos Schottky 
ocorre com voltagens entre 0,15 V até 0,45 V, dependendo do tipo de diodo. Esta 
redução das voltagens tem a vantagem de provocar menor potência dissipada no diodo. 
Os diodos Schottky podem ser usados para frequências chegando às gigahertz. Mas há 
também desvantagens; enquanto as correntes na polarização inversa do diodo de silício 
ficam na faixa de nanoampère, os valores de corrente reversa nos diodos Schottky ficam 
na faixa de microamper e podem chegar a alguns miliampère. Também é mais difícil 
construir diodos Schottky que suportem alta voltagem reversa. 

Fig. 11.1.11 Symbolo de um diodo Schottky 

 

 

 

 

 

Exercícios: 

E 11.1.1: Monte um circuito como aquele da figura 11.1.12 e determine a relação entre 
corrente e voltagem num diodo experimentalmente. Nas regiões de voltagem que 
resultem em correntes de poucos microamper vale descontar a corrente que passa pelo 

voltímetro. Para esta finalidade deve-se 
determinar a resistência interna do voltímetro 
com precisão.  

Fig. 11.1.12 Circuito para determinação da relação 
entre corrente e voltagem num diodo. O resistor serve 

para limitar a corrente.  

E 11.1.2: O circuito da figura 11.1.10 deve ser realizado com um diodo zener que pode 
dissipar no máximo 1 W. Determine o valor da resistência do resistor do circuito.  

E 11.1.3: Repita a experiência do exercício E 11.1.1 com um LED vermelho, um LED 
verde e um LED azul. Depois ilumine os LEDs com luz branca e verifique que eles 
funcionam como fontes.  

A

VFonte regulável


