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11.2 Transistores 

Vimos que uma fonte elétrica é caracterizada por duas grandezas: sua eletromotância   
E  e sua resistência interna  

i
R . Imagine agora uma fonte construída de tal forma que 

estas características possam mudar com o tempo. 
Uma maneira simples de construir isto seria com 
ajuda de interruptores ou chaves. A figura 11.2.1 
mostra uma fonte cuja eletromotância pode mudar 
entre os valores ( ) 10Vt =E  e  ( ) 0t′ =E  , dependendo 

da posição da chave. Podemos imaginar também 
fontes com eletromotância continuamente variável 
como aquela da figura 11.1.2. Estas fontes 

temporalmente variáveis são fontes de sinais 

elétricos. Um sinal elétrico pode ser usado para 
transmitir informação. 
Por exemplo, a fonte da figura 11.2.1 poderia ser ligada 
numa campanhinha elétrica dentro de uma casa e o 
interruptor fica fora da casa. Cada vez que um visitante 
coloca a chave na posição  A,  a campanhinha toca e desta 
forma transmite a informação que um visitante chegou. 
Um exemplo de uma fonte contínua de sinais elétricos é 
um microfone. O microfone é um equipamento que 
transforma um sinal acústico num sinal elétrico. Por outro 
lado, um alto-falante é um equipamento que faz a 
transformação inversa: ele transforma um sinal elétrico 

num sinal acústico.  

Poderíamos pensar numa transmissão de informação da seguinte forma: num ponto  A  
um microfone capta a fala de uma pessoa e transforma o sinal acústico num sinal 
elétrico. Este sinal elétrico é levado por dois fios condutores para um ponto  B  muito 
distante onde um alto-falante converte este sinal de novo num sinal acústico que seria 
audível para uma grande platéia (figura 11.2.3). 

Infelizmente este esquema da figura 
11.1.3 não funcionará. Em geral os 
sinais elétricos gerados por um 

microfone são bastante fracos e o alto-falante requer um sinal elétrico forte. O que 
queremos dizer com sinal fraco ou forte? O que significa fraco e forte neste caso é a 
potência envolvida. Sabemos (mostre-o com os resultados da seção 5.5 !) que a potência 
máxima que podemos tirar de uma fonte elétrica é dada por  
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 (11.2.1) 

Se o microfone fornece maximamente uma potência de um miliwatt e o alto-falante 
requer uma potência de 500 W, a platéia não ouvirá nada com o esquema da figura 
11.2.3. Para poder realizar a idéia da transmissão da fala para a grande platéia 
precisamos um amplificador. Um amplificador substitui um sinal elétrico fraco por um 
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Fig. 11.2.2 Fonte variável 
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Fig. 11.2.3 Alto-falante ligado a um 
microfone 
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sinal forte, mas de tal forma que as características que envolvem a informação contida 
no sinal sejam essencialmente mantidas. Por exemplo, o amplificador poderia substituir 
a função  ( )tE   por uma proporcionalmente maior mantendo a mesma resistência 

interna: 

 ( )

( )

eletromotância   resistência interna

antigo sinal :

sinal amplificado:

i

i

t R

A t R

E

E

 (11.2.2) 

O fator de amplificação  A  seria algum número maior que 1. Com a fórmula (11.2.1) 
podemos concluir que a potência máxima que pode ser obtida do sinal cresceria pelo 
fator  2A . Outro tipo de amplificador frequentemente usado é um que abaixa a 
resistência interna mantendo a mesma eletromotância: 

 ( )

( )

eletromotância   resistência interna

antigo sinal :

1
sinal amplificado:

i

i

t R

t R
B

E

E

 (11.2.3). 

Com  B>1 poder-se-ia aproveitar mais potência do novo sinal do que do sinal original.   

Os amplificadores parecem violar a conservação de energia substituindo um sinal fraco 
por um sinal forte. Mas não há violação da conservação de energia. O amplificador 
precisa de uma fonte de energia separada do sinal a ser amplificado.  

Os elementos essenciais de um amplificador são os elementos ativos. Estes são os 
componentes que realmente amplificam um sinal. Eles podem ser comparados com 
torneiras ou registros de água. Sabemos que podemos abrir uma torneira com facilidade 
usando pouco esforço e provocar com nosso movimento um forte jato de água. Os 
elementos ativos da eletrônica funcionam aproximadamente desta forma. Os primeiros 
elementos ativos foram as válvulas. Nestes dispositivos gera-se uma corrente de 
elétrons num tubo de vácuo e esta corrente pode ser regulada com campos elétricos. As 
válvulas têm hoje um campo muito limitado de aplicação. A grande maioria dos 
elementos ativos da eletrônica hoje em dia são transistores. Existem dois tipos de 
transistores: os transistores de junção e os transistores de efeito campo. Já mencionamos 
os transistores de efeito campo na seção 5.2 (apêndice B). Agora vamos conhecer o 
transistor de junção. No final da seção voltaremos aos transistores de efeito campo. 

Fig. 11.2.4  Representação simbólica de transistores NPN e PNP.  

Transistores de junção consistem em 
sanduíches de materiais semicondutores. Na 
seção anterior explicamos que semicondutores 
podem ser dopados com átomos doadores de 
elétrons ou receptores de elétrons formando 
materiais que conduzem eletricidade pela 
mobilidade de elétrons (material n) ou pela 
mobilidade de buracos (material p) 
respectivamente. No transistor de junção NPN 

duas camadas n são separadas por uma fina camada de material p e no transistor PNP 
duas camadas de material p são separadas por uma fina camada n. As finas camadas 
intermediárias são chamadas de base (B). As outras camadas são o emissor (E) e coletor 
(C). O emissor possui uma dopagem mais elevada que as outras camadas. Nos 
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transistores NPN o emissor deve ser ligado num pólo negativo e o coletor num pólo 
positivo e nos transistores PNP a polaridade é inversa.  

          Fig. 11.2.5 Estrutura de um transistor NPN  

A figura 11.2.4 mostra os símbolos que se usam para 
representar transistores NPN e PNP em esquemas 
eletrônicos. Botamos as letras E, B e C para indicar 
emissor (E), base (B) e coletor (C). Mas em esquemas 
eletrônicos estas letras não são em geral indicadas. 
Pessoas treinadas reconhecem os respectivos terminais 
pelo desenho: o emissor é o terminal com uma seta que 

lembra um símbolo de diodo e a base termina 
perpendicularmente num traço grosso.  

A figura 11.1.5 mostra esquematicamente como 
um transistor NPN é constituído e a figura 11.6 
mostra o seu esquema de bandas.   

Fig. 11.2.6 Esquema de bandas num transistor NPN sem 
aplicação de voltagens externas. A banda de valência está 
representada preta e a banda de condução sem 
preenchimento e limitada por duas linhas.  

Se ligarmos o coletor de um transistor NPN no 
polo positivo de uma fonte e o emissor no polo 
negativo, praticamente não passa corrente pela 
interface base-coletor, pois esta junção pn está 
polarizada com uma voltagem reversa. A figura 
11.2.7 mostra o esquema de bandas para este 
caso.  

Fig. 11.2.7 Esquema de bandas num transistor NPN com 
aplicação de voltagem externa entre emissor ( −−−− ) e coletor 
(+).  

Mas a situação muda drasticamente se colocarmos 
a base num potencial mais elevado que o emissor. 
Se esta diferença de potencial ultrapassa os 0,5 V 
ou 0,7 V haverá uma injeção forte de elétrons 
oriundos do emissor para dentro do material p da 
base.  

Fig. 11.2.8 Esquema de bandas num transistor NPN com 
aplicação de voltagem externa entre emissor ( −−−− ) e coletor 
(+) e uma tensão positiva aplicada entre base e emissor.  

A base é pouco dopada e a concentração de 
buracos é pequena. Com esta concentração baixa de buracos na base, há poucos 
processos de recombinação e os elétrons conseguem difundir através da camada estreita 
da base e “caem no precipício energético” na região do coletor. Desta forma quase toda 
a corrente passa diretamente para o coletor e somente uma pequena fração passa pelo 
conector da base.  

A potência envolvida na base é muito menor que a potência envolvida na corrente que 
passa pelo coletor, já que a corrente na base é uma fração pequena da corrente no 
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coletor. Então percebemos que este sanduíche de semicondutores pode servir como 
elemento eletrônico ativo.  

Faremos três experiências para conhecer as propriedades elétricas dos transistores. 
Usaremos um transistor NPN que se vende com a sigla BC548. A figura 11.2.9 mostra o 
esquema da primeira experiência e a figura 11.2.10 mostra uma fotografia da 
montagem. Um potenciômetro (trimpot) é posto no circuito. Ele serve para injetar uma 
pequena corrente  BI   na base do transistor. A ideia desta experiência é de descobrir a 

relação entre a corrente na base e a corrente no coletor. 

Fig. 11.2.9 Esquema de circuito para medida da relação 
entre corrente no coletor e na base de um transistor NPN.  

 

 

 

 

Fig. 11.2.10 Experiência feita do curso de 
laboratório de Física III na Universidade 
Federal de Juiz de Fora para determinar da 
relação entre corrente no coletor e na base 
de um transistor NPN. A seta vermelha 
desenhada na imagem aponta para o 
transistor (BC548). O potenciômetro é um 
trimpot que fica no lado esquerdo da placa 
de circuito e é reconhecível pela rodinha 
vermelha que permite o ajuste da posição do 
contato móvel.  

O gráfico da figura 11.2.11 mostra 
os dados experimentais. Percebemos 
uma perfeita proporcionalidade entre  

CI   e  BI . Repare que as unidades dos eixos do gráfico são diferentes. A corrente no 

coletor é 402 vezes maior que a corrente na base. Este fator de proporcionalidade é 
chamado fator de amplificação de corrente do transistor. Este fator varia de um 
indivíduo para outro do mesmo tipo. Um outro transistor BC548 comprado na mesma 
loja pode ter um fator de amplificação de 360, por exemplo.  

Fig. 11.2.11 Dados experimentais da 
medida do fator de amplificação de 
corrente de um transistor BC548. 

Na próxima experiência testamos 
se a analogia com uma torneira de 
água é mesmo uma descrição 
válida do comportamento de um 
transistor de junção. A corrente na 
base seria o análogo da nossa mão 
que gira o botão da torneira, a 
voltagem entre coletor e emissor é 
a grandeza análoga à diferença de 
pressão na tubulação e fora dela e 
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a corrente no coletor è a grandeza análoga da vazão de água. Imaginem uma torneira de 
água ligeiramente aberta. Vamos manter o estado do manípulo da torneira inalterado e 
vamos variar a pressão da água. Para valores não exageradamente grades de pressão, a 
vazão será proporcional à diferença entre pressão dentro da tubulação de água e a 
pressão atmosférica. O que seria esta dependência linear na analogia elétrica? Seria uma 
proporcionalidade entre corrente e voltagem, ou seja, simplesmente a lei de Ohm. Então 
vamos ver se a lei de Ohm vale para o transistor.  

Para não alterarmos a condição na base do transistor durante uma varredura de tensão 

CEV  vamos não tocar no trimpot que alimenta a base e nem vamos alterar as condições 

da fonte que alimenta todo o circuito. Para poder varia a tensão CEV  aplicada entre 

emissor e coletor vamos introduzir um resistor variável entre coletor a linha de 10 V que 
deve “roubar” tensão.  

Fig.11.2.12 Circuito usado para determinar a relação 
entre corrente no coletor e voltagem entre coletor e 
emissor para valores fixos da corrente de base. O resistor 

variável de 20 kΩ  serve para variar a voltagem 
CE

V . 

O circuito desta experiência é representado pelo 
esquema da figura 11.2.12. Primeiramente 
coloca-se a posição do resistor variável em zero 
Ohm e escolhe-se uma posição do trimpot. 
Depois o trimpot não é mais variado durante a 

varredura das voltagens CEV . A figura 11.2.13 mostra os resultados para duas posições 

diferentes do trimpot de 220 kΩ , uma que corresponde a uma corrente de base de 

4,5 Aµ  e a outra com 10,0 ABI = µ . Percebemos que a lei de Ohm não vale! A corrente 

no coletor é essencialmente constante. Somente para voltagens muito pequenas (< 
0,3 V) a corrente cai. Então a analogia da torneira não se aplica irrestritamente ao caso 
do transistor de junção. Podemos interpretar os valores constantes da corrente  CI  da 

seguinte maneira: a condição entre 
base e emissor determina quanta 
corrente é injetada na região da 
base pelo emissor e é somente esta 
quantidade que pode aparecer no 
coletor. Não adianta aumentar a 
voltagem CEV .  

Fig. 11.2.13 Relação entre corrente no 
coletor e voltagem entre coletor e emissor 
para dois valores fixos da corrente na 
base. 
Na terceira experiência 
comparamos a diferença de 
potencial entre base e terra,  BTV ,  

com a diferença de potencial entre emissor e terra, ETV , num transistor BC548 cujo 

emissor está ligado à terra através de um resistor E 500R = Ω . A figura 11.2.14 mostra o 

esquema do circuito. Variamos o potencial da base com a ajuda do trimpot de 220 kΩ .  
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Fig. 11.2.14 Circuito teste com um transistor para comparar A diferença de potencial entre base e terra 
e entre emissor e terra.  

O resultado desta experiência é bem 
interessante. Para valores maiores que 0,53 V a 
relação entre as voltagens  ETV  e  BTV  segue 

uma lei descrita por uma função afim com 
inclinação 1. A voltagem ETV  simplesmente 

emita todas as alterações da voltagem BTV  

fielmente com a única diferença de ser 
aproximadamente meio volt mais baixa que a 

BTV . Somente abaixo dos 0,5 V a voltagem ETV  

fica presa no valor zero. Para  BT 0,6 VV >  vale  

 ET BT 0,52VV V≈ −  (11.2.4) 

O valor de 0,52 V pode ser ligeiramente diferente para outro transistor. O exato valor 
não importa para a maioria das 
aplicações, mas o que importa é que a 
inclinação da reta vale 1. A explicação 
deste comportamento é a seguinte: o 
trajeto base–emissor é simplesmente um 
diodo. Se tentássemos levantar o 
potencial da base, a corrente na base iria 
crescer exponencialmente e a corrente 
no emissor seria ainda  1β +  vezes 
maior. Mas uma corrente elevada no 
emissor provocaria uma maior queda de 
potencial no resistor E 500R = Ω , o que 

elevaria o potencial do emissor até que 
a diferença de potencial  BEV  fique de 

novo num valor no qual a curva do 
diodo sai apreciavelmente do zero. 
Fig. 11.2.15 Resultado da comparação das 

diferenças de potencial 
BT

V  e 
ET

V . A reta azul tem inclinação 1 e intercepto -0,523V.  

Transistores de junção podem ser usados para montar vários tipos diferentes de 
amplificador. Há três configuração básicas que discutiremos aqui. 

Imagine que tenhamos uma fonte de voltagem variável no tempo que forneça uma 
voltagem  ( )V t .  Queremos substituir este sinal elétrico por um maior mantendo a 

informação contida na função ( )V i . Vamos aplicar esta voltagem na base de um 

transistor. Mas como ( )V t  pode ser menor que 0,5V e pode inclusive ser negativo, não 

seria adequado aplicarmos  ( )V t  diretamente entre base e terra (= pólo negativo da 

bateria no caso de transistor NPN). Vimos na última experiência que existe uma relação 
bem simples entre potencial na base e no emissor desde que o potencial na base seja 
maior que 0,53V (tomando o potencial do pólo negativo da bateria como potencial 
zero). Para garantir que a diferença de potencial entre base e terra fique sempre maior 
que 0,5 V ou 0,6 V temos que ligar a fonte da voltagem  ( )V t  em série com alguma 

dados experimentais
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fonte de voltagem  DC  que mantenha uma diferença de potencial  1V  .  O valor de  1V   

deve ser escolhido tal que  ( )1BV V V t= +   seja sempre maior que 0,6 V.  O resto do 

amplificador é bem simples: Temos uma bateria de eletromotância  0V   que alimenta o 

transistor. O emissor e o coletor são ligados aos terminais da bateria através de dois 
resistores  ER  e  CR  como mostrado na figura 11.2.16. 

Vimos na última experiência que o potencial no emissor  EV   segue fielmente o 

potencial da base  BV . Conhecendo o potencial EV  podemos usar a lei de Ohm para 

determinar a corrente no emissor: 

 
( ) 1B

E
E E

0,52V0,52 V V t VV
I

R R

+ −−
= =  (11.2.5) 

Fig. 11.2.16 Esquema de um amplificador de 
voltagem com transistor NPN.  

O transistor tem pouca capacitância e 
praticamente não armazena carga elétrica. Por 
tanto, podemos tratá-lo como um nó: 

E B CI I I= +  (11.2.6) 

Deste que tenhamos uma diferencia de 
potencial suficientemente grande (> 0,5 V) 
entre emissor e coletor, vale  C BI I>>  . Então 

podemos fazer a aproximação  

 
( ) 1

C E
E

0,52VV t V
I I

R

+ −
≈ =  (11.2.7) 

Aplicando a lei de Ohm no resistor do coletor vemos que há uma queda de potencial 

C CR I  neste resistor. Então o potencial do terminal de saída será 

 

( )
( )

( )

1
saída 0 C

E

C

E

0,52 V

.

V t V
V t V R

R

R
const V t

R

+ −
= − =

= −

 (11.2.8) 

A parte temporalmente variável deste potencial é proporcional ao sinal  ( )V t . O fato 

que a constante de proporcionalidade é negativa não importa para muitas aplicações. 
Nos casos em que esta inversão de fato seja prejudicial, podemos utilizar um segundo 
transistor e introduzir mais um sinal negativo para a recuperação da fase original. O que 
importa é que C E/R R  pode ser escolhido maior que 1. Existem limitações para este 

fator de amplificação. Se escolhermos  C E/R R  grande demais esbarraremos em 

limitações oriundos do domínio de validade das equações (11.2.4)  e  (11.2.7). Também 
podem ocorrer instabilidades que levariam a oscilações. Aliás, esta era a razão pela qual 
utilizamos um resistor de 500Ω  no emissor nas três experiências. 

O amplificador junto com a bateria de alimentação pode ser considerado uma fonte com 
eletromotância 

 ( ) ( )C1
saída 0 C

E E

0,52V RV
t V R V t

R R

 −
= − − 

 
E  (11.2.9) 

V(t)

V1
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Olhamos até agora somente para a eletromotância desta fonte. Temos que olhar também 
para a resistência interna da fonte.  

Fig. 11.2.17 Teste de resistência 
interna de uma fonte. 

Para testar a resistência interna de uma fonte podemos 
ligar a fonte numa resistência carga cargaR . O nome 

resistência carga  é linguagem usual da engenharia. 
No caso, carga não se refere à carga elétrica, mas é 
usado no sentido de ônus ou fardo. A voltagem nos 
terminais de uma fonte de eletromotância E  e 
resistência interna iR  quando ligado num resistor cargaR  

seria (lembre do divisor de voltagem!) 

 carga

i carga

R
V

R R
=

+
E  (11.2.10) 

Desta relação obtemos a resistência interna da fonte: 

 i carga1R R
V

 
= − 
 

E
 (11.2.11) 

Para poder julgar o valor da resistência interna da saída do amplificador, vamos 
considerar um resistor de carga ligado na saída, como indicado na figura 11.2.18.  

 
 
Fig. 11.2.18 Amplificador ligado a um resistor de 
carga.  
 
 

  
 
 
 
 
 

Temos   

 saída
2

carga

V
I

R
=  (11.2.12) 

e 1 2 CI I I= + . A queda de potencial no resistor  CR   é agora dado pela corrente  1I . 

Correspondentemente temos para o potencial de saída: 

 
( ) 1saída

saída 0 C
carga E

0,52 VV t VV
V V R

R R

 + −
= − +  

 
 (11.2.13) 

Resolvendo isto para saídaV  obtemos:  

 

( )
( )

1
0 C

saídaE
saída

C carga C carga

0,52 V

1 / 1 /

V t V
V R

tR
V

R R R R

+ −
−

= =
+ +

E

 (11.2.14) 

Inserindo este resultado na fórmula da determinação de resistência interna (11.2.11)  
obtemos  
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 i(saída) CR R=  (11.2.15) 

Então, se queremos um fator de amplificação C E/R R  grande e para isto escolhemos um 

CR  grande, temos que pagar um preço: a resistência interna da saída do amplificador se 

torna grande. Muitas vezes um valor grande da resistência interna da saída de um 
amplificador não é aceitável. Isto acontece quando se pretende usar o amplificador com 
uma carga (no sentido de ônus) de resistência interna pequena.  

Este problema nos leva ao segundo tipo de amplificador que pode ser realizado com um 
transistor de junção. A figura 11.2.19 mostra um esquema deste tipo de amplificador. 
De novo ligamos o sinal a ser amplificado em série com uma fonte auxiliar na base do 
transistor. Mas desta vez a saída do amplificador não é no coletor mas no emissor. Na 
figura já mostramos o resistor de carga que representa o equipamento que usará o sinal 
amplificado. Este pode por exemplo ser um alto-falante. Estamos prevendo que a fonte 
do sinal a ser amplificado tenha uma resistência interna  iR . O funcionamento deste 

amplificador é simples: O potencial na base  BV   é dado por 

 ( )B 1 i BV V t R I= + −E  (11.2.16). 

Em condições normais de operação sabemos então que o potencial na saída é  
 ( )saída 1 i B 0,53VV V t R I= + − −E  (11.2.17). 

Se desprezarmos a pequena corrente de base completamente, vemos que a voltagem de 
saída segue fielmente a eletromotância da fonte da entrada, mas a corrente na sua maior 
parte não precisa vir da fonte de entrada mas ela vem do coletor. A voltagem não é 
amplificada, mas este amplificador reduz a resistência interna. Para avaliar esta redução 
da resistência interna quantitativamente vamos agora considerar a corrente de base na 
equação (11.2.17).   
Temos   

 ( )E B C B1I I I I= + = + β  (11.2.18) 

Sendo β  o fator de amplificação de corrente do transistor. Com 

 saída
E

carga

V
I

R
=  (11.2.19) 

vale 

 
( )

saída
B

carga1

V
I

R
=

+ β
 (11.2.20) 

Inserindo isto na (11.2.17) e resolvendo para  saídaV  obtemos:  

 
( )

( )

1
saída

i

carga

0,52V+

1+
1

V t
V

R

R

−
=

+ β

E

 (11.2.21) 

A saída do amplificador se comporta como uma fonte de eletromotância  

 ( ) ( )saída 1 0,52V+t V t= −E E  (11.2.22) 

e (compare com a equação (11.2.10) ) de resistência interna  

 ( )
i

i saída 1+

R
R =

β
 (11.2.23). 
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Então este amplificador reduz a resistência interna pelo fator  1+β .  
 
 
Fig. 11.2.19 Redutor de resistência interna. 
 
O ideal para aplicações práticas é uma 
combinação dos dois tipos de amplificador. 
Num primeiro passo a voltagem é 
amplificada e no final a resistência interna é 
reduzida. Esta tarefa de juntar vários 
amplificadores nos obriga a falar de mais um 
assunto. Um pequeno detalhe precisa ser 

retificado na nossa teoria dos amplificadores.  

Em toda discussão dos amplificadores usamos fontes auxiliares em série com as fontes 
de entrada. Seria pouco prático encher um aparelho eletrônico com dúzias de baterias 
auxiliares. Existe uma forma de substituir estas fontes auxiliares por divisores de 
voltagem. A figura Fig. 11.2.20  mostra uma possibilidade que funciona com sinais 
alternados (AC).  

 
Fig. 11.2.20 Acoplamento de 
uma fonte através de um capacitor.  
 
A idéia deste esquema é 
baseada na hipótese de que o 
capacitor seja muito grande 
de tal forma que a diferença 
de potencial nas placas do 
mesmo praticamente não 
mude nas oscilações da 
eletromotância da fonte. 
Com esta hipótese e com um 
pouco de análise de circuitos 
pode-se mostrar que o 

potencial na base do transistor é dado por  

 
( )

( )( )3 3 2
B 0

3 2 i 3 2 3 2

R R R
V V t

R R R R R R R
≈ + −

+ + +
E E  (11.2.24) 

 
onde  E   é a média temporal da eletromotância da fonte de entrada e  
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1
3

1

1

1
E
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R R

+ β
=

+ + β
 (11.2.25). 

Com 1β >>  e com  
E

R   não exageradamente pequeno temos  3 1R R≈ . A equação 

(11.2.24) tem essencialmente a mesma forma que se obtém botando a fonte em série 
com uma bateria auxiliar. Especialmente com  { }i 2 3min ,R R R<<  isto fica evidente. 

Neste caso teríamos  
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B 0

3 2
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R
V V t

R R

=

≈ − +
+

E E

�������

 (11.2.26) 
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O truque de acoplar um sinal através de um capacitor é restrito a sinais alternados. Isto é 
uma desvantagem e o uso de capacitores de acoplamento é de fato uma técnica um tanto 
ultrapassada. Pode-se acoplar o sinal com a fonte auxiliar feito com divisores de tensão 
também usando somente resistores.  

Fig. 11.2.21 Conversor corrent-voltagem. O 
capacitor entre base e terra serve para evitar 
flutuações do potencial da base.  

A terceira configuração básica do uso de 
um transistor de junção é uma que 
transforma um sinal de corrente num sinal 
de voltagem. Nesta configuração o 
potencial da base do transistor é mantido 
fixo e o sinal de entrada entra pelo 
emissor. A figura 11.2.21 mostra o 

esquema. Um conversor de corrente para voltagem deve funcionar na entrada como um 
amperímetro. Um amperímetro ideal tem uma resistência interna zero. Isto significa que 
a diferença de potencial entre os dois pinos de entrada do amperímetro é sempre zero 
independente do valor da corrente que passa pelo amperímetro. No conversor corrente-
voltagem da figura 11.2.21 os dois pinos de entrada deste amperímetro são o ponto 
marcado com um triângulo de entrada e o terra (com a marca 0). Este conversor não é 
tão ideal; a voltagem entre entrada e terra não é zero, mas esta voltagem tem um valor 
fixo. Isto, para aplicações de corrente variável no tempo, é tão bom quanto um valor 
zero. Já temos condições de entender por que o potencial no emissor tem um valor fixo. 
Com a terceira experiência aprendemos que o potencial no emissor é simplesmente o 
potencial na base menos meio volt. Então se mantermos o potencial da base inalterado, 
o potencial do emissor fica constante. O funcionamento deste conversor é muito 
simples. Com o potencial fixo no emissor e com a lei de Ohm sabemos que a corrente 
que passa pelo resistor  ER  tem um valor fixo  FIXI . A corrente CI  que passa pelo 

resistor  CR  vale  FIX entrada BASEI I I− − . Com um fator de amplificação  β   muito maior 

que 1, podemos desprezar a corrente da base e obtemos para o potencial de saída 

saída 0 C C 0 C FIX C entradaV V R I V R I R I= − ≈ − + .  

 saída C entrada.V const R I≈ +  (11.2.27) 

Fig. 11.2.22 Uso do conversor 
corrente-voltagem na leitura dos 
sinais de uma multiplicadora de 
elétrons. O mesmo esquema serve 
para fotomultiplicadoras e este é 
frequentemente usado na física de 
partículas onde há necessidade de 
muita rapidez.  

Este conversor corrente-
voltagem reage muito 
rapidamente a alterações da 

corrente e é especialmente adequado para aplicações de altas frequências e fenômenos 
rápidos. Uma aplicação típica é a leitura dos sinais de um multiplicador de elétrons. 
Mencionamos este detector na seção 6.5 (veja a figura 6.5.5). Também há um tipo de 
detector de luz, chamado de fotomultiplicadora, que contém um multiplicador de 
elétrons como elemento que amplifica o sinal. A leitura destes detectores deve ser feita 
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com um amperímetro1 e o conversor da figura 11.2.21 é frequentemente usado com esta 
finalidade. A figura 11.2.22 mostra o esquema desta aplicação.  

Nos amplificadores das figuras 11.2.16 e 11.2.19 os transistores operam num regime tal 
que os sinais de saída estejem relacionados com os de entrada de forma 
aproximadamente linear. Para um amplificador de som esta condição é importante. Mas 
esta maneira de operar um transistor tem certas desvantagens. Para poder alterar os 
potenciais do coletor ou emissor continuamente numa ampla faixa temos que operar o 
transistor de tal forma que haja normalmente certa diferença de potencial ECV   de alguns 

volt entre emissor e coletor e que tenha uma corrente  CI   razoavelmente grande fluindo 

no coletor. Nesta condição o transistor dissipa a potência Transistor EC CP V I=  

permanentemente. Isto corresponde a um gasto de energia e cria problemas de 
resfriamento. Há uma outra maneira de operar um transistor que minimiza a potência 
dissipada.  

Existe uma forma de utilizar os transistores que apresenta muito menos gastos de 
energia dentro do transistor. O truque é variar ECV  e CI  de tal forma que uma destas 

grandezas é sempre pequena. O transistor é mantido em somente dois estados:  
estado ligado         com  EC 0V ≈  e CI  grande  

e  
estado desligado    com ( )EC Alimentação grandeV V≈ =   e  C 0I ≈ .  

A configuração básica para este tipo de operação é mostrada na figura 11.2.23  

Fig. 11.2.23 Uso de transistor de junção como interruptor. 
Esta configuração é usada em circuitos digitais.  

Podemos pensar neste circuito como um 
amplificador de voltagem com fator de amplificação  
( C E/R R ) infinito. O resistor limR  serve para limitar 

a corrente da base. Geralmente usa-se um valor em 
torno de 300Ω  a 500Ω  para este resistor. O trajeto 
base–emissor é nada mais do que um diodo. A 

corrente neste diodo iria adquirir valores gigantes se o potencial da base fosse levado 
acima de 0,7V. Isto iria destruir o transistor e possivelmente também a fonte de sinal da 
entrada. É extremamente importante lembrar da necessidade deste resistor de limitação 
de corrente. Por exemplo, o esquecimento deste resistor num circuito de interface que é 
ligado na porta paralela (porta de impressora) de um computador leva à destruição da 
placa mãe do computador! Somente quando a fonte de entrada tiver uma resistência 
interna alta pode-se dispensar este resistor. O resistor pdP  serve para puxar o potencial 

da base para baixo para garantir que o estado do transistor esteja desligado quando a 
entrada for aberta, isto é, indefinida. No linguajar os eletrônicos este tipo de resistor é 
chamado de resistor pull down . O circuito da figura 11.2.23 é a configuração básica nos 
circuitos eletrônicos digitais.  

Nos exercícios sugerimos a montagem de um circuito analógico e um com uma 
configuração digital. É bom realizar estes circuitos soldando os componentes e não 
usando contatos de encaixe como nos “protoboard”, pois a arte de soldar faz parte da 

                                                 
1 Na literatura mais antiga se encontra a recomendação totalmente errada de ler o sinal de 
fotomultiplicadoras com um instrumento de impedância alta. O uso de impedância alta tora a resposta da 
fotomultiplicadora lenta e introduz uma não-linearidade. 

Rpd

Rlim saída

entrada
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eletrônica e precisa de ser aprendida. No apêndice A comentamos sobre alguns aspectos 
importantes da solda elétrica.  
Terminamos esta seção com alguns comentários sobre transistores de efeito campo 
(FET = Field Effect Transistor). Nestes transistores, se regula o fluxo de carga entre 
dois terminais, chamados de Source (fonte dos portadores) e Drain (dreno dos 
portadores) com a ajuda de um campo elétrico. Este campo é criado aplicando uma 
voltagem entre um eletrodo isolado chamado de Gate (portão) e um quarto terminal que 
é ligado ao substrato no qual o transistor é formado. Na maioria dos transistores de 
efeito campo, este quarto eletrodo está internamente ligado ao terminal de fonte de tal 
forma que se percebem externamente apenas três conectores. Há diversos tipos de 
transistor de efeito campo. Todos se baseiam no fato de que alterações do potencial 
elétrico podem deslocar o esquema de bandas para cima ou para baixo e com isto um 
material semicondutor que originalmente era p pode-se tornar n  ou inversamente um 
material  n  pode-se transformar em  p. Quando a borda inferior da banda de condução 
“mergulha” abaixo do nível de Fermi, elétrons aparecem na banda de condução, mesmo 
que o material original tenha sido um semicondutor p.  
A figura 11.2.24 mostra a estrutura de um tipo de transistor de efeito campo, que seria 
chamado de canal n  tipo “enhancement”. Neste exemplo, um substrato de material  p  
possui duas regiões com dopagem n  que formam o source e o drain. Qualquer que seja 
a polaridade de uma tensão aplicada entre source e drain, sempre haverá no trajeto entre 
estes terminais uma junção pn polarizada de foram inversa. Então não fluirá corrente. 
Mas se aplicarmos uma tensão positiva no gate em relação ao substrato a modificação 
do esquema de bandas perto do gate transforma o material p localmente num material  
n. Então a junção pn simplesmente desaparece e corrente consegue fluir entre source e 

drain. Dependendo do valor da tensão aplicada, o canal condutivo que se forma pode 
ser mais ou menos espesso e correspondentemente pode haver diferentes valores da 
resistência entre source e drain. Enquanto a voltagem entre  source e drain for muito 
menor que a voltagem aplicada entre o gate e o substrato, a relação entre corrente de 
voltagem entre source e drain segue a lei de Ohm. Para voltagens maiores ocorre uma 
saturação da corrente semelhante a do caso dos transistores de junção. 

Fig. 11.2.24 Transistor de efeito campo do tipo canal n 
enhancemen.   

Os transistores de efeito campo têm algumas 
vantagens em relação aos transistores de junção. 
Não há necessidade de uma corrente permanente 
no terminal que controla o fluxo de corrente. 
Mesmo que a corrente na base de um transistor de 
junção seja muito menor que a corrente no coletor, 
esta pequena corrente corresponde a um consumo 
de energia. Além disso, a corrente de base 
introduz ruídos. Os transistores de efeito campo 
são especialmente indicados para amplificadores 

de baixo ruído. Com FETs podem-se construir amplificadores com altíssima resistência 
interna na entrada e com isto pode-se chegar bem perto do voltímetro ideal. Há 
transistores de efeito campo especiais para chavear altos valores de corrente. Estes têm 
no estado ligado valores de resistência residual entre source e drain  menores que 
0,2Ω , alguns exemplares podem chegar à 0,05Ω . Estes interruptores existem na 
versão normalmente fechada, ou seja, o trajeto source - drain  não conduz enquanto não 
se aplica tensão no gait, e na versão normalmente aberta. Esta última versão de FET é 
chamado de FET do tipo depletion. Nos MOS-FETs (Metal Oxide Semiconductor Field 

p

n n

source drain
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p

n n

source drain
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Effect Transistor) o isolamento do gate é obtido por uma fina camada de dióxido de 
silício que separa o gate do canal condutor. Há também FETs, chamados FETs de 
junção JFET, que usam uma junção pn polarizada de forma inversa para isolar o gate. A 
figura 11.2.25 mostra os símbolos usados para FETs em esquemas eletrônicos. 
Infelizmente a simbologia geralmente não segue umas regras universalmente aceitas. 
Por exemplo o livro excelente “The Art of eletronics2” de P.Horowitz e W. Hill usa os 
mesmos símbolos para FETs de enhancement e depletion.  
 

Fig. 11.2.25 Símbolos usdados 
para FETs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercícios: 

E 11.2.1: Nesta tarefa vamos montar um pequeno amplificador de som. Mas antes 
podemo-nos convencer da necessidade do uso de amplificadores e do fato de que um 
alto-falante pode também ser usado como microfone. Use dois alto-falantes pequenos 
(6W, 8 Ω) para montar o circuito da figura 11.2.3, usando um dos alto-falantes no lugar 
do microfone. O fio que liga o microfone com o alto-falante deve ser um fio flexível 
com comprimento não maior à 2 m. Depois encoste um dos alto-falantes no ouvido e 
assobie no outro, ou dê uns petelecos leves na membrana do microfone. Com atenção 
você ouvirá ruídos quase imperceptíveis saindo do alto-falante que está perto do ouvido.  

Fig. 11.2.26 Esquema de 
um pequeno amplificador de 
som.  

Depois monte o 
amplificador, cujo 
esquema está mostrado 
na figura 11.2.26. Use 
os alto-falantes de 6W 
como microfone e alto-
falante. A figura 
11.2.27 mostra a 
atribuição dos pinos 
dos transistores do 

circuito. Depois de montar e ligar o circuito na fonte de 10 V ajuste os trimpots de tal 
forma que os potenciais3  nos pontos P1 e P2 fiquem entre 5 V e 6 V. Você notará que 
esta tarefa é bem mais difícil com o transistor com maior fator de amplificação de 
voltagem. Com isto podemos entender que o fator de amplificação C E/R R  não pode ser 

escolhido arbitrariamente grande. Depois deste ajuste experimente o funcionamento do 
                                                 
2 P.Horowitz e W. Hill “The Art of Electronics” Cambridge Univerity Press 2a edição ISBN 0-521-37095-
7 
3 Potenciais contados contra o terra, ou seja, contra o polo negativo da fonte. 
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amplificador. Vale também colocar o alto-falante na frente do microfone e provocar o 
efeito de “microfonia”. Depois experimente o que acontece com a qualidade do 
amplificador se colorarmos um capacitor de 470 nF paralelo aos resistores de emissor 
dos primeiros transistores.  

Fig. 11.2.27 Atribuição de pinos de Emissor, Base e 
Coletor dos transistores BC548 e TIP120. O TIP120 
possui uma chapa metálica para dissipar calor. Esta 
chapa está eletricamente ligada no coletor.  

O leitor deve notar que o símbolo do terceiro4  
transistor é um pouco diferente. Ele possui um 
traço duplo no emissor. Este é o símbolo de 
um transistor Darlington inventado pelo 
senhor Sidney Darlington 

 5. Na verdade trata-
se não de um transistor, mas de um pequeno 
amplificador feito com dois transistores. Os 
dois estão combinados de tal forma que a 
associação se comporte como um transistor 
com um fator de amplificação de corrente 
gigante. O β  do TIP120 vale aproximadamente 2500. A figura 11.2.26 mostra o 
esquema do circuito que se esconde dentro de um TIP120.  

Fig. 11.2.28 Circuito interno de um transistor 
Darlington TIP120.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.2.27 Circuito que usa 
transistores como interruptores.  

E 11.2.2: Monte o circuito da 
figura 11.2.27. O círculo com 
cruz no coletor do terceiro 
transistor simboliza uma 
lâmpada incandescente para 
12V de baixa potência (<1W). 
Caso você não consiga comprar 
uma lâmpada incandescente de 
12V de baixa potência, pode-se 
usar também um pedaço de fita 

com LEDs. Neste caso precisa prestar atenção na polaridade da fita. Depois de montar o 
circuito e de liga-lo na fonte de 10 V toque nos pontos indicados com o símbolo de 
contato. Também é uma brincadeira impressionante se uma pessoa segura o contato de 

                                                 
4 contando a partir do microfone 
5 Sidney Darlington (July 18/07/1906 – 31/10/1997) foi um engenheiro que contribuiu principalmente na 
área militar.  
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10 V e uma outra o contato do resistor da base do primeiro transistor. Quando as duas 
pessoas se tocam acende a lâmpada.  

E 11.2.3: As experiências 1 – 3 que descrevemos para ilustrar as propriedades dos 
transistores de junção são feitos pelos alunos de física da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. Muitas vezes acontece que um grupo de alunos faz alguma ligação errada ou 
esquece de ligara algum elemento do circuito. Na terceira experiência (aquela que 
explora a relação entre ETV  e  BTV ) um grupo de alunos não consegue um potencial 

na base BTV  maior do que 0,87 V, mesmo girando o trimpot totalmente para o extremo 

superior. Diagnostique onde está o erro.  
 
11.2 Apêndice A        Soldar componentes eletrônico 

Na solda de componentes eletrônicos cria-se uma conexão de dois condutores metálicos 
através de um material metálico intermediário de baixa temperatura de liquefação. Este 
material intermediário é chamado de solda e é constituído por uma liga de metais, 
geralmente contendo por volta de 30% de chumbo de 70% de estanho. A solda é 
derretida com a ajuda de uma ponta metálica quente ou com um jato de ar quente para 
deposita-la entre os condutores. Com placas de circuito impresso usa-se também a 
técnica de mergulhar a placa num banho de solda líquida.  

Num bom contato de solda deve existir uma zona de transição entre o material de solda 
e do condutor soldado. Nesta zona de transição há átomos da solda que difundiram para 
dentro da rede cristalina do condutor e também há átomos do condutor que difundiram 
para dentro da solda. Para que este processo de difusão possa acontecer numa escala de 
tempo viável, é necessário que a superfície do condutor tenha uma temperatura elevada, 
aproximadamente a mesma temperatura da solda líquida. Então é necessário transferir 
calor para as peças a serem soldadas. É um erro comum de principiantes de confundir 
um ferro de solda com um pincel. Umas pinceladas com a ponto quente do ferro de 
solda não conseguem transferir calor suficiente para as superfícies dos condutores! Tem 
que encostar a ponta quente do ferro firmemente nas pecas com um pouco de pressão. 
Mesmo encostando a ponta quente com pressão, é difícil aquecer as superfícies porque 
entre sólidos em contato há apenas poucos pontos de contato. A tarefa de aquecer as 
superfícies pode ser facilitada derretendo uma pequena gotícula de solda que possa 
estabelecer um contato térmico de área maior.  

Fig. 11.2.28 Solda que não molhou as 
superfícies (esquerda) e solda que molhou as 
superfícies adequadamente (direita).  

O aquecimento das peças a serem 
soldadas é necessário. Mas há 
também o perigo de superaquecer 
peças e destruí-las. Então a pessoa 

que solda tem que acompanhar o processo atentamente e deve retirar o ferro de solda 
assim que a solda molhou as superfícies adequadamente. Se houve molhamento se vê 
pelo ângulo de contato entre solda e superfície a ser soldada. A figura 11.2.28 mostra a 
diferença entre contato com e sem molhamento. Enquanto a solda se solidifica não pode 
haver movimentos das pecas soldadas. O processo de solidificação pode ser acelerado 
soprando6.  

                                                 
6 Que soprando a solda estraga a qualidade da conexão é um mito.  
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A solda usada na montagem de circuitos tem a forma de arame. Para melhorar a 
molhabilidade das superfícies há uma substância, geralmente breu, no centro deste 
arame. Então na verdade, se trata de um tubo. Pode ocorrer que uma pequena parcela 
desta substância evapore com o calor e soda líquida espirre. Por esta razão deve-se usar 
óculos de proteção, especialmente quando se trabalha com alunos.  

Falando de perigos devo destacar um ponto muito importante. Há um problema que 
toda pessoa que solda conhece, especialmente quando se soldam peças soltas. Não 
nascemos como polvos. Temos apenas duas mãos. Precisamos de uma mão para segurar 
a peça número um, a segunda mão para segura a peça número dois, a terceira mão para 
segurar o ferro de solda e a quarta mão para segurar o rolo de arame de solda. Nesta 
situação de desespero muita gente tem a brilhante ideia de segurar o rolo de solda com a 
boca. NUNCA FAÇA ISTO!!!  Em primeiro lugar, o arame de solda contêm chumbo 
que faz mal para a saúde. Mas isto não é o pior. Os ferros de solda são aquecidos 
eletricamente. Normalmente a resistência que aquece o ferro está eletricamente isolado 
da ponta. Mas não é raro encontrar ferros de solda com defeito neste isolamento. Então 
há o perigo de levar um choque elétrico na boca. Isto pode ser mortal.  

11.2 Apêndice B  O uso de transistores de junção no modo avalanche  

Na seção anterior mencionamos que a distribuição de portadores de carga que se 
estabelece num diodo leva certo tempo para se adaptar a uma mudança das condições 
externas. Por esta razão os diodos de retificação, especialmente aquelas para altos 
valores da corrente, são lentos e não servem para retificar altas frequências. Nos 
transistores de junção aparece o mesmo problema. A indústria desenvolveu transistores 
que minimizam este problema. Por exemplo os BC548 funcionam para frequências na 
faixa de 100 MHz, embora nesta frequência o fator de amplificação está 
consideravelmente mais baixo. Mas há limitações. Mesmo assim é possível gerar pulsos 
ultra-curtos na faixa de nanossegundos com estes transistores.  

Fig. 11.2.29 Geração de pulsos ultra curtos com a ajuda do 
efeito avalanche.  

Na seção anterior mencionamos o efeito avalanche 
nos diodos. Este efeito pode ocorrer também em 
transistores, e, no caso de transistores, pode-se 
estimular uma avalanche com um sinal na base. Isto 
pode ser usado para geração de pulsos elétricos 
ultra curtos mesmo com transistores muito baratos e 
comuns como com o BC548. Para poder ter 
avalanches é necessário aplicar alta tensão entre 

emissor e coletor. Normalmente o BC548 aguenta apenas voltagens até 30 V. Mas 
pode-se aplicar uma tensão de 1 kV sem danificar o transistor, se há pouquíssima carga 
elétrica envolvida. Se carregamos um capacitor de poucos picofarad com uma tensão de 
1 kV, pode-se ligar este capacitor entre emissor e coletor sem problemas. Quando 
ocorrer uma avalanche, a energia envolvida é pequena demais para danificar o 
transistor. A figura 11.2.29 mostra um esquema para geração de pulsos curtos. Os 
alunos de física na Universidade Federal de Juiz de Fora fazem uma experiência para 
estudar a propagação de pulsos em cabos coaxiais. Os pulsos que eles usam são gerados 
desta maneira.  
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