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INTRODUÇÃO GERAL

A Engenharia Elétrica, conforme se apresenta ao nundo nos dias atuais,

espelha uma permanente sequência de desenvolvimentos e descobertas científicas

na área de materiais e componentes, gerando a surpreendente evolução no campo

dos métodos e processos produtivos e de automatização.

A evolução das Físicas macroscópica e microscópLa, aliada à capacidade

do engenheiro-pesquisador, tem possibilitado aos centros de pesquisa a avaliação

mais precisa das propriedades dos materiais, determinando-lhes as condições de

variação com os parâmetros do meio e definindo-lhes um contorno de aplicação em

um espectro mais amplo.

Não raro, o Engenheiro do ramo elétrico é solicitado para cooperar com

engenheiros de outras especialidades no estabelecimento de especificações ou

características desejáveis a um certo material ou sistema a ser utilizado em um

equipamento elétrico. Para que uma missão dessa natureza seja bem realizada, é

imprescindível aliar a habilidade especificamente profissional com um conhecimento

abrangente sobre estruturas físico-químicas da matéria, leis e fenómenos físicos,

propriedades e aplicabilidade dos materiais.

Materiais Elétricos é uma das matérias do prograrra mínimo do curso de

Engenharia Elétrica, pôr se constituir em disciplina básica para as de Instalações

Elétricas, Máquinas Elétricas e Transformadores, Eletrônica 3 outras. Esta disciplina

tem como objetivos, então, a análise das propriedades dos materiais de que são

constituídos os equipamentos e componentes elétricos e eletrônicos, devendo

permitir ao aluno "raciocinar" em termos de matérias primas e, eventualmente, de

sua adaptação a novas condições de serviço ou de sua substituição pôr outros mais

adequados, conferindo ao aluno critérios na sua atividade. Materiais Elétricos torna-

se, portanto, matéria básica para a compreensão dos equipamentos e componentes

que serão estudados posteriormente no curso de Engenharia Elétrica.



CAPÍTULO l .-PROPRIEDADES DOS MATERIAIS USADOS EM
ENGENHARIA

1.1) INTRODUÇÃO

No estudo de materiais usados em engenharia, faz-se necessário o conhecimento, por parte do engenheiro, das
características, propriedades e comportamentos dos materiais a serem utilizados, assim como suas limitações de uso
Um material dificilmente possui todas as melhores características para uma determinada aplicação. Ern última análise.
o uso do material é sempre justificado pelas propriedades que apresenta e o conhecimento das mesmas levará também a
concluir sobre a conveniência de sua substituição por outro. Assim, a escolha de um material mais adequado para uma
determinada aplicação deve recair naquele com características gerais mais vantajosas.

Os materiais, de maneira geral, apresentam propriedades elétricas, magnéticas, mecânicas, físicas, químicas,
térmicas e ópticas, além de seu custo, que devem ser levadas em consideração na sua escolha para uma determinada
aplicação em engenharia. Este capítulo tem como objetivo, então, descrever os princípios gerais que governam as
propriedades dos diversos materiais, de modo a proceder-se a uma escolha criteriosa do material a ser empregado.

1.2) PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Os materiais, quando mergulhados em um campo elétrico, exibem certos comportamentos que determinam suas
propriedades elétricas e os classificam dentro das três classes de materiais caracterizados por estas propriedades:
condutores, semicondutores e isolantes. As propriedades elétricas principais são discutidas a seguir.

1.2.1) CONDUTIVIDADE E RESISTIVIDADE ELÉTRICAS

, - „ e n - P e f p

A propriedade condutividade elétrica quantifica a disponibilidade ou a facilidade de circular corrente elétrica em
um meio material submetido a uma diferença de potencial. Sua definição física mais geral é dada por:

(1.2.1)

onde: a = condutiyidade elétrica do material (S/m , onde .S* = Siemens; ou ainda ÍTW)
n = concentração de elétrons livres do material (cm'3 ou m"3)
p = concentração de cargas livres positivas do material (cm'2 ou m'3), chamadas lacunas
e = carga elétrica elementar = 1,6022 x IO"19 C (C = Coulombs)
fa , fo = mobilidade dos elétrons livres e das lacunas (ml/Vs), respectivamente

Elétrons livres e lacunas são chamados portadores de carga livre, pois reagem a campos elétricos e magnéticos e
podem se locomover facilmente pelo material com pouco fornecimento de energia. Elétrons livres estão presentes em
todos os tipos de materiais mas as lacunas apenas nos semicondutores. Portanto, a equação da condutividade para
materiais condutores e isolantes é expressa apenas pela primeira parcela da Eq. 1.2.1.

A rp5JgtivirlaH':' p lftrifa p f a um material pode ser entendida como a maior ou menor oposição que este material
impõe a um fluxo de elétrons (corrente elétrica). Expressa, portanto, o inverso da condutividade e pode ser dada por:

(1.2.2)
* ^P

onde a unidade da resistividade p pode ser dada em Hm ou Qmm2 !m.
A resistividade elétrica depende da temperatura. Por exemplo, nos materiais condutores a resistividade aumenta

com o aumento da temperatura e nos isolantes diminui. A Tab. 1.2.1 mostra a resistividade de alguns materiais a 20 "C.

P
1
cr n e (À

1

n + p e fj

Material
prata
cobre
ouro

alumínio
zinco

/?(Om)
1,5 x IO'8
1,7x10-"
2,4 x IO'8
2,8 x IO'8
6 x IO'8

Material
ferro
solda

chumbo
mercúrio

grafite

p(£M
10 x IO-8

14,3 x IO'8
21 x W8

9,6 x IO'7
1,4 x IO'5

Material
água

silício (puro)
porcelana

vidro
polistireno

P (&m)
128

2300
IO10

1 0 l o a l 0 1 4

IO1 6

Tab. 1.2.1: Resistividade de alguns materiais a 20 °C

A resistividade elétrica de um material pode ser obtida numericamente através da medida da resistência entre os
centros das faces opostas de um corpo de prova homogéneo do material, com dimensões unitárias, expressa por;

(1.2.3)

onde R é a resistência elétrica (Q), A é a área da seção transversal do material (m2 ou mm2 ) e / é o comprimento do
material (m ou km). A resistência, elétrica R obedece a Lei de Ohm (V = R I ) e pode ser entendida como a avaliação

P
RA

l

l



CAPÍTULO l: Propriedades dos materiais usados em engenharia

1 \quantitativa da resistividade, pois depende da geometria do material. O cálculo jí ~-£j/A\, não pode ser
aplicado quando um material é percorrido por corrente alternada devido ao Efeito Pevioilar (assunto do Capítulo 3).

A resistividade está relacionada diretamente com a perda de energia na forma de calor, conhecido como Efeito
Joule, que ocorre em qualquer material percorrido por corrente elétrica devido ao choque entre si dos elétrons livres do
material. O estudo da resistividade elétrica de um material é importante quando, através do mesmo, se deseja passar um
fluxo de elétrons para se determinar quais serão as perdas por Efeito Joule e a queda de potencial. Quanto menor a
resistividade do material, menor será a perda de energia e melhor será o material para o transporte de corrente elétrica.
Por isso, resistividade e condutividade são propriedades mais interessantes no estudo dos materiais condutores e
semicondutores, já que materiais isolantes e magnéticos não são normalmente usados para esta finalidade.

EXERCÍCIO 1.2.1: Seja um cabo de 1000 m de comprimento, constituído por 19 fios de cobre de seção transversal
circular com 1,4 mm de diâmetro. Calcule as resistências à passagem de corrente contínua, de um fio e do cabo.
Considere temperatura de 20 °C e despreze o encordoamento.

SOLUÇÃO
r = raio do fio = 1,4/2 = 0,7 mm = 0,7 x IO"3 m
A = n r2 = TT (0,7 x IO"3)2 = 1,539 x 10"{' m2 ; / = IO3 m
Pela Tab. 1.2.1: pca, 2o°c = 1,7 x IO'8 Om

/ IO3
• - ' " '~ - R ^ 11,04 íl

1,539 x 10 -6

cabo de 19 fios : K
11,04

cabo , 20 "C Cu , 20 "C
= 0,58 íí

1.2.2) PERMISSIVIDADE DIELÉTRICA

22Um material dito condutor elétrico possui uma grande concentração de elétrors livres (em torno de 10 elétrons
livres/cm3). Se o mesmo estiver isolado e for mergulhado num campo elétrico extir 10, seus elétrons livres, devido à
grande quantidade, se rearranjam formando uma carga superficial, de tal forma a uiiular este campo elétrico em seu
interior. Um material dito isolante elétrico (dielétrico), porém, possui relativamerv uma pequena concentração de
elétrons livres (em torno de IO6 a IO7 elétrons livres/cm3). Assim, o campo elétrico no interior de um material isolante
mergulhado em um campo elétrico externo não é totalmente anulado como nos condutores.

O aparecimento deste campo elétrico interno ocorre devido à polarização das moléculas (dipolos eletricos) do
material isolante, formando também uma carga superficial. A polarização destes d-iolos eletricos ocorre, porém, no
sentido contrário ao do campo externo e, portanto, tendem a enfraquecer este campo e eterno em seu interior.

A propriedade que representa a maior oujnenor capacidade.do. material isolante em reagir ao adensamento de
um fluxo de campo elétrico por sua estrutura é chamada rjennis^iyidade_dielétt-ica f/unidade: F/m, F = Farad). Esta
propriedade descreve, assim, o quanto os materiais se polarizam quando em pré se il a de um campo elétrico. Logo,
quanto menor o adensamento do campo elétrico externo no interior do dielétrico, maior a sua permissividade dielétrica
porque maior é a polarização de seus dipolos eletricos.

A permissividade dielétrica do ar ou vácuo_(&) é dada ponljb - 8,854_xJjj^L£4H.J As permissividades dos
materiais são geralmente tabeladas com relação à* "essa permissiviclãcTé! Assim, o termo permissividade relativa do
material (er), é definido como a relação entre a permissividade g do meio e a permissividade £> do vácuo, ou seja:

(1.2.4)

sendo £r , portanto, admensional. A permissividade relativa er é também conhecida como constante dielétrica K,
definida como a relação entre a capacitância C (F) de um capacitor preenchido por um material dielétrico e a
capacitãncia C0 de um capacitor igual, com o dielétrico substituído pelo ar ou vácuo, ou seja:

(1.2.5)

A permissividade dielétrica dos materiais depende das condições de trabalho e varia em função da temperatura e
da frequência de utilização. A Tab. 1.2.2 a seguir apresenta a constante dielétrica de alguns materiais dielétrícos à
temperatura de 25 °C e na faixa de 60 a i MHz.

K = er =
C

Material
ar puro e seco

porcelana
polietileno

mica
PVC

K
-1,0

5,1 a 5,5
2,26

5,0 a 7,8
2,6 a 6,5

Material
óleo de transformador

óxido de alumínio
poliestireno

quartzo
óxido de tântalo

K
2,5
7,0

2,56
4,0
11

Material
/ídro

borracha EPR
pape1 encerado

;1 >onite

wraldite

K
5 a 10

2,6
3,1

2 a 2,8
3,6

Tab. 1.2.2: Constantes dielétricas de alguns materiais isc l ;ntes

EXERCÍCIO 1.2.2: Sabe-se que a carga Q armazenada em um capacitor qualquer e .d relacionada com a ddp V entre
suas placas condutoras através de uma constante C, chamada capacitância, isto é: Q = C K. Seja um capacitor
carregado com uma certa carga Q e isolado, cujo dielétrico é o ar. Mede-se a ddp no mesmo e obtém-se 20 V. Em
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seguida introduz-se, em substituição ao ar, um certo dielétrico, mede-se novamente a ddp e obtém-se 4 V. Determine a
permissividade e a constante dielétrica do material dielétrico introduzido.

SOLUÇÃO
—> dielétrico vácuo: Q = C0 Va , onde V0=2QV n> Q = C0 x 20 r^> .-. C0 ~ Q/20
—> dielétrico a ser estudado: como o capacitor está isolado, sua carga Q permanece inalterada. Logo:

Q = C, V} , onde V\ 4 V ^> Q = C } x 4 => .-. C, - Q14

£L = S. 20
1 ~ r~ C ~ 4 Q ^ " '"O ^s

Logo:

e ainda : £ = - 5 x 8,854x10- 12£, = 44,27 x 1(T F/m

1.2.3) RIGIDEZ DIELÉTRICA

A rigidez dielétrica é outra propriedade importante de um material isolante. Rigidez dielétrica (£máx) é o limite
do valor da tensão elétrica por unidade de espessura que um determinado material pode suportar sem romper-se, isto é,
o valor máximo de diferença de potencial aplicada, acima do qual o dielétrico deixa bruscamente de funcionar como
isolante, permitindo a passagem de corrente elétrica por seu meio. É, portanto, a propriedade do dielétrico de se opor à
descarga elétrica através de sua estrutura, ou seja, expressa a capacidade de isolação elétrica de um material. Unidade
usual: kV/mm. A Tab. 1.2.3 mostra o valor da rigidez dielétrica de alguns materiais para a temperatura ambiente.

Material
ar seco

poliestireno
PVC

ímáx (kV/mm)
3

20
50

Material
EPR
mica

polietileno reticulado

£"máx (kV/mm)
53
60
65

Material
vidro

porcelana
óleo mineral

Emllll(kV/mm)
80
100

15 a 280
Tab. 1.2.3: Rigidez dielétrica de alguns materiais a 20 °C.

EXERCÍCIO 1.2.3: Tem-se um material isolante de 3 mm de espessura, no qual aplica-se, transversalmente à sua
espessura, uma tensão crescente e observa-se que o material rompe-se quando é atingido uma ddp de 60 kV. Qual a
rigidez dielétrica do material?

SOLUÇÃO
limite de tensão de ruptura 60 k V „ _ kV

espessura 3 mm
Emax = 20

1.3) PROPRIEDADES MAGNÉTICAS

O magnetismo ou força magnética é fundamental na geração e aproveitamento da corrente elétrica.
Equipamentos como motores, geradores, transformadores, instrumentos elétricos, medidores mecânicos, etc,, seriam
impossíveis se os fenómenos magnéticos não fossem compreendidos e dominados. A seguir são apresentadas algumas
propriedades magnéticas de interesse.

1.3.1) PERMEABILIDADE E SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICAS

Os materiais, quando submetidos à ação de um campo magnético externo qualquer, podem exibir diferentes
comportamentos em termos de suas respostas às linhas de fluxo magnético circulante, isto é, os materiais poderão
concentrar (atrair), repelir ou mesmo não perturbar o campo magnético. Por exemplo, quando colocados próximos ao
pólo de um imã, certos materiais são fracamente atraídos (chamados paramagnéticos), ou fracamente repelidos
(chamados diamagnéticos), ou fonemente atraídos (chamados ferromagnéticos) ou ainda não exercem ação alguma
?obre as linhas de fluxo magnético que os intercepta (chamados indiferentes).

A propriedade dos materiais que descreve este comportamento é chamada permeabilidade magnética u e tem,
assim, conceito análogo à condutividade elétrica dos materiais. Sua unidade é dada em H/m (H = Henry). Por
exemplo, a permeabilidade magnética do vácuo, definida por1/^ é igual a (4rc x IO'7 H/m]

As permeabilidades magnéticas dos materiais são geralmente fornecidas com referência à permeabilidade do
vácuo. A permeabilidade relativa /^. mede, então, a relação entre a permeabilidade // de um meio qualquer em relação à
permeabilidade aa do vácuo, sendo, portanto, admensional e dada por:

(1.3.1)

Os materiais indiferentes possuem permeabilidade relativas igual a l (u = //,.), sendo considerados como
referência; os diamagnéticos, permeabilidades _relatiyas ligeiramente menores que l (u < fa); os paramagnéticos,
ligeiramente maiores que l {u > /ua) e os ferromagnéticos muito maiores que l (u » u0). O termo ferromagnético
vem do fato do ferro ser, por excelência, ô principal elemento para aplicações magnéticas.

A magnetização M de um material representa o grau de polarização dos dipolos magnéticos do material quando
o mesmo é atravessado por um campo magnético //e retaciona-se com este campo pela relação:

(1.3.2)M - (", - O H = Z m H (Al m)
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onde im = ur - l (admensional) é denominada suscetibjlidade magnçtiça. Com basiiha Eq. 1.3.2 pode-se dizer, então,
que a suscetibilidade de um material, e por consequência a permeabilidade, é a,medida da intensidade com que o
material pode ser magnetizado, isto é, refere-se à maior ou menor facilidade com >jue um material se deixa atravessar
pelo fluxo magnético circulante, resistindo em maior ou menor grau à orientací/ dos dipolos magnéticos de suas
estruturas no sentido do fluxo.

A permeabilidade magnética dos materiais depende de sua temperatura. A Tab. 1.3.1 dada a seguir mostra a
permeabilidade relativa de alguns materiais na temperatura ambiente.

Material
ar, cobre, madeira

prata
zinco

alumínio
platina

ferro para transformador
aço

Vr

1,00

1 -20 x IO'6
1-10 x IO"6

l +22 K IO'6
1+330 x IO'6

5500
500 a 5000

Classificação
indiferentes

diamagnético
diams nético
para"ní;;nético
paramagnético
ferromagnético
ferromagnético

Tab. 1.3.1: Permeabilidade magnética relativa de alguns materiais

1.3.2) RETENTIVIDADE E RELUTIVIDADE

A magnetização de meios paramagnéticos, diamagnéticos ou indiferentes tem comportamento linear porque a
permeabilidade magnética destes materiais permanece constante. Para meios ferromagnéticos, porém, a magnetização
pode apresentar saturação, quando o campo magnético externo se eleva além da capacidade do material em concentrar
linhas de fluxo magnético, e um magnetismo residual, quando da retirado do campo externo. A permeabilidade destes
materiais, portanto, não é constante porque sua magnetização não apresenta um comportamento linear.

Retentividade é a maior ou menor habilidade do material em reter a magnetização do mesmo quando cessado o
campo magnético que o atravessa. Representa, então, a propriedade do material em manter um magnetismo residual,
sendo, assim, uma propriedade presente em compostos ferromagnéticos. Esta propriedade é indesejável para aplicações
em transformadores ou motores porque representa perdas (chamadas de perdas por histerese), mas bastante desejável
em dispositivos que aproveitam o magnetismo residual destes materiais como forma de armazenamento de informações
(fitas K-7, disquetes, etc.).

A relutividade representa a oposição feita ao estabelecimento de um fluxo magnético num meio material.
Descreve, portanto, o inverso da permeabilidade magnética (\lu} e tem, então, conceito análogo à resistividade elétrica.

1.4) PROPRIEDADES FÍSICAS

As propriedades físicas dependem dos átomos constituintes da matéria e úe sua estrutura cristalina. As de
interesse são o estado físico e a massa específica.

1.4.1) ESTADO FÍSICO

O estado físico depende da distância entre os átomos, moléculas ou íons const! uiníes do material. Pode ser;
a) SÓLIDO: os materiais sólidos têm forma própria e volume constante. São fornidos por átomos ou moléculas que

permanecem muito próximos entre si e não se movimentam, apenas vibram 'em tomo da posição em que se
encontram. Em aplicações eletrotécnicas são usados como condutores na fabric . 'ao de fios, cabos e barramentos
(cobre, alumínio, ligas metálicas), dielétricos em capacitores (mica, cerâmicrs >lásticos), isoladores (porcelana,
polistireno, vidro, borrachas, PVC), estrutura de suporte e núcleos magnéticos (ferro e suas ligas), entre outros.

Em alguns materiais sólidos, os átomos estão agrupados em uma forma geométrica bem definida, ordenada e
repetida em todas as suas dimensões, chamada de rede cristalina. As formações mais comuns são:
a.l) sistema cúbico: cúbico simples (silício e germânio); cúbico de face centrada (cobre, alumínio, prata ouro,

níquel) e cúbico de corpo centrado (ferro, tungsténio, cromo).
a.2) sistema hexagonai. zinco, magnésio, cádmio, berílio.
a.3) sistema tetragonal: estanho.

b) LIQUIDO: os materiais líquidos não têm forma própria mas apresentam volume constante. São formados
geralmente por moléculas um pouco mais afastadas entre si do que nos sólidos e que têm a liberdade de se
movimentarem. Em aplicações eletrotécnicas, são usados para contato em relês (mercúrio), solução iônica em
baterias (eletrólitos), como isolantes em transformadores (óleos minerais, ascarel), tintas e vernizes isolantes, etc.

c) GASOSO: os materiais gasosos não têm forma nem volume constante. São formados por átomos, moléculas ou
íons (plasma) que permanecem muito mais afastados entre si do que nos sólidos e líquidos, e estão sempre em
movimento. Em aplicações eletrotécnicas são usados principalmente em lâmpadas (néon, vapor de sódio, vapor de
mercúrio), como meio isolante entre cabos aéreos (ar), em disjuntores de potência e cabos subterrâneos (SF6), etc.

Comentário: Lâmpadas fluorescentes constituem-se em um tubo de vidro contendo argônio (gás inerte) a baixa
pressão (os gases se tomam condutores a baixa pressão) e uma gota de mercúrio, que, quando vaporizada, emite luz.
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Porém, uma parte da luz emitida constitui-se em ultra-violeta. A solução deste problema consiste em colocar, nas
paredes internas do tubo de vidro, uma fina camada de uma substância chamada fluorescente (fluorescência c a
propriedade que tem certos corpos de transformar a luz que recebem em radiações de maior comprimento de onda), que
absorve a luz ultravioleta e a conveite em luz visível.

1.4.2) MASSA ESPECIFICA E DENSIDADE

A massa específica de um material é a rela£ãg^entre-5Ua_rnassa^pQr seu yplume^isto é:

(1.4.1)

onde: y é a massa específica do material (g/cm3 ou kg/m*); m é â sua massa (g ou kg) e Ké o seu volume (cm3 ou m3).
No caso de um material condutor, a massa específica está direíamente relacionada com a solicitação mecânica

que um cabo deste condutor transmite às estruturas destinadas a seu suporte ou isolação. A Tab. 1.4.1 a seguir mostra a
massa específica de alguns materiais à temperatura ambiente (20 °C).

Material
óleo de transformador

água
carbono e grafíta

porcelana

y (g/cm3}

0,86
1,00
2,10
2,39

Material
alumínio

zinco
estanho

ferro e aço

y (g/cm3)

2,70
7,14
7,28
7,86

Material
manganina (Cu+Mn)

cobre
prata

chumbo

r (g/cm*)

8,40
8,87
10,50
11,94

Material

mercúrio
tungsténio

ouro
platina

/ (g/cm3)

13,55
19,00
19,29
21,40

Tab. 1.4.1: Massa específica de alguns materiais

de uma substância e o peso de igual volume de
água. Representa, portanto, o número de vezes que uma substância é mais pesada que a água, sendo, portanto,
admensional. Como a massa específica da água é igual a 1,0 g/cm3 (Tab. 1.4.1), o valor da densidade de uma
substância é numericamente igual à sua massa específica calculada sob a mesma aceleração da gravidade. Por esta
razão, muitas vezes a propriedade massa específica é estudada como a propriedade densidade dos materiais.

EXERCÍCIO 1.4.1: Seja um fio de cobre e um cabo composto de 3 fios de alumínio de mesmo comprimento e área do
fio de cobre. Compare a resistência e o peso entre o fio de cobre e o cabo de alumínio e determine qual o de maior
resistência e qual o mais pesado. Considere a temperatura de 20 °C.

SOLUÇÃO
->• Da Tab. 1.2.1 : pcu = 1,7 x 10's Qm a 20 °C

pA] = 2,8 x IO'8 Qm a 20 °C

/ . _ . _ _ , / 0,933 x 10"s /
Rfio Cu Rcabo Al PAI

3 A
= 2 ,8x10 '

A

V'0 Cu _ 1,7x10'
Â R fia Cu

RcaboA, ' A 0,933 x I O ' " /

Conclusão: o fio de cobre possui maior resistência
-» Da Tab. 1.4.1 : yCíí = 8,87 g/cm3 a 20 "C

yM - 2,7 g/c/w3 a 20 "C
-> '«fio eu = 7cu y fio c,, = 8,87 Al

"

= 1,82
cabo Al

T>VfloAl = 2,7 x 3 Al = 8,1 Al
mfio Cu 8,87 A l

^cabo Al 8,1 A l

Conclusão: o fio de cobre é mais pesado

m fia Cu

m
= 1,095

cabo Al

1.5) PROPRIEDADES MECÂNICAS

As propriedades mecânicas definem a capacidade do material de resistir ou ser moldado por esforços mecânicos
e são basicamente os seguintes: resistência mecânica, elasticidade, ductilídade, dureza, tenacidade e maleabilidade.

1.5.1) RESISTÊNCIA MECÂNICA

Tensão mecânica cr é definida como a razão entre a força F (N) aplicada a um corpo e a área A (m2 ou mm2) da
seção transversal à aplicação desta força, isto é: _

' ~ "" (1.5.1)cr = F
A

onde sua unidade é, portanto, igual a unidade de pressão e calculada normalmente em N/mm2 ou N/m2.
Resistência mecânica é a medida da oposição que um material oferece quando submetido a tensões mecânicas de

ruptura para esforços de tração, compressão e cisalhamento. Esta propriedade mede, portanto, a capacidade de
sustentação de alguma estrutura por parte do material e é definida pela razão entre a força limite de tração, compressão
ou cisalhamento a que está submetido, por sua área transversal.
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Por exemplo, a resistência à compressão do carbono e grafita é 75,6 N/mm2 e do ferro fundido, 620 N/mm2. Em
muitos materiais, a resistência à tração e à compressão são iguais, mas em materiais1 quebradiços, a resistência à tração
é maior. A Tab. 1.5.1 a seguir mostra a resistência à tração cr, de alguns materiais.

Material
concreto
alumínio

cobre

«r, (N/mm2)
2,07
91
220

Material
latão (Cu+Zn)

ferro batido
aço estrutural

cr, (N/mm2)
330
345
413

Material
manganir., (Cu+Mn)
Constante (Cu+Ni)

ferro fundido

a, (N/mm2)
420
460
620

Tab. 1.5.1: Resistência à tração de alguns materiais

Aplicações importantes do estudo da resistência mecânica são o estaiamento de postes de distribuição e cálculo
de estruturas de suporte de linhas de transmissão. Nos projetos destas estruturas devem ser determinados os seus
limites de resistência mecânica para que os esforços a que estarão submetidas não ultrapassem esses limites.

Os cabos de linhas de transmissão de alta tensão são geralmente de alumínio ao invés de cobre (material
condutor de uso mais comum em instalações de baixa tensão). Pela Tab. 1.5.1 observa-se que a resistência à tração do
alumínio é menor que a do cobre e por isso os cabos de alumínio das linhas de transmissão podem conter um núcleo
(ou alma) de aço (material de grande resistência mecânica) para aumentar a resistência à tração destes cabos.

1.5.2) ELASTICIDADE

Todo corpo submetido a uma tensão mecânica para esforço de tração sofre uma deformação (alongamento).
Elasticidade é a capacidade do material de resistir a estes esforços sem sofrer deformações permanentes após a retirada
dos mesmos. A Fig. 1.5.1 mostra um gráfico típico da deformação 8 de um metal de comportamento dúctil, em relação
a um esforço de tração cr a ele aplicado, até a ocorrência de sua
ruptura. A deformação s possui dois estágios:

a) região A - B: nesta região, definida como deformação elástica, os
átomos constituintes do material mantêm suas posições relativas
e, por isso, esta deformação desaparece quando a tensão é
removida. Nesta região, portanto, se dá o estudo da elasticidade do
material. O ponto B, denominado limite elástico do material, é a
maior tensão que o mesmo pode suportar sem sofrer deformações
permanentes após o alívio da carga. Esta região é regida pela Lei
de Hooke, que diz: "para pequenas deformações, a tensão é
proporcional à deformação", isto é:

limite
elástico

elástica plástica

Fig. 1.5.1; Curva tensão x deformação.

a = E £ (1.5.4)

, definida pela relação entre o
alongamento A/ do material (diferença entre seu comprimento final e inicial) e o ;e u comprimento inicial /„ , sendo,
portanto, admensional e dado por:

onde: <r é a_tensãQ^ou_forçaAplicada por unidadejde_área (N/m2); f ? a

A/ / - / „

>o >o
e £ é o módu]^_d^JYoujig_ou_de^elasticidade, que depende do material, e define, portanto, a proporcionalidade entre
cr e £. Unidade: N/m2 ou N/mm2, A Tab. 1.5.2 a seguir mostra o módulo de elasticidade de alguns materiais.

Material
alumínio
chumbo

cobre
ouro

E (xWÍON/m2)
7,0
1,5

10 a 12
8,1

Material
ferro forjado
ferro fundido

latão
prata

E (x IO10 N/m2)
18 a 20

8,5 a 10
10,5
7,5

Material
ferro batido

aço estrutural
concreto

pinho amarelo

£-(xl0107V/m2)
19,29
20,67
1,38
1,03

Tab. 1.5.2 : Módulo de elasticidade de alguns materiais

b) região B - E: nesta região, conhecida como região de deformação plástica, ocorre o deslocamento permanente dos
átomos constituintes do material (deformação permanente), provocada por tensões que ultrapassam o limite de
elasticidade. Entre os pontos B e C ocorre o chamado escoamento (contração lateral), caracterizado pelo aumento
da deformação sem aumento de tensão. Entre os pontos C e D ocorre o chamado encruamento, caracterizado por um
novo ganho de resistência do material após o escoamento. Entre os pontos D e E ocorre a estricção, que é a redução
na área da seção transversal do corpo imediatamente antes da ruptura. O ponto D representa a maior tensão que o
material é capaz de suportar, acima do qual é superado o limite de resistência do material, ocorrendo a ruptura.

EXERCÍCIO 1.5.1: Um fio de seção circular de certo material, de 4 m de comprimento e l cm de diâmetro, é
submetido a uma força de tração de 5000 N, sofre deformação elástica e adquire um comprimento final de 4,01 m.
Determine o módulo de elasticidade do material em N/m2.

SOLUÇÃO
-» raio r do fio: r = 0,5 cm = 0,005 m
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r J r F F 5000 fi N
-> tensão aplicada ao no: cr = — = = r- = (0,00 x lu —-

F .4 # r2 n x 0,0052 m2

-> deformação do fio: £ = — - —-—- = —— = 0,0025
10 lo 4

—f cálculo do módulo de elasticidade: a - E e => E = — = —T~~-—:— ^=> •'• £" = 2 ,546x10 —
e 0,0025 JH*

1.5.3) MALEABILIDADE E DUCTILIDADE

Maleabilidade ou plasticidade é a capacidade do material de sofrer deformações permanentes em determinadas
direções sem ruptura e com pouco gasto de energia. Indica a maior ou menor possibilidade do material ser reduzido a
barras e chapas. Ductibilidade é a capacidade do material de sofrer deformações permanentes, numa só direçào, sem
se romper. Indica a maior ou menor possibilidade de um material ser estirado ou reduzido a fios. Exemplos: a argilu
tem boa maleabilidade mas pequena ductifidade; o ouro é mais dúctil e maleável que o cobre ou o alumínio.

1.5.4) DUREZA E TENACIDADE

Dure/a é a capacidade da estrutura do material em resistir a penetração ou ser riscado. A dureza é dada .pela
divisão de uma carga aplicada pela área de penetração na superfície do material. Tenacidade é a capacidade de um
material de resistir a grandes tensões juntamente com grandes deformações, sem ruptura, ou ainda, a resistência que os
corpos opõem ao choque. Dureza e tenacidade não são sinónimos porque, por exemplo, o vidro e o diamante são
materiais de grande dureza (difíceis de serem gastos) mas de pouca resistência mecânica a golpes (pouca tenacidade).

1.6) PROPRIEDADES TÉRMICAS

As partículas constituintes de um corpo estão constantemente em estado de agitação. Esta agitação define o
estado térmico ou de aquecimento do corpo. A temperatura é um dado associado ao corpo para traduzir este estado de
agitação. Assim, quanto maior a temperatura de um corpo, mais agitadas estão suas partículas.

Geralmente, a temperatura é um dado muito importante no estudo das propriedades dos materiais, porque muitas
das constantes que descrevem o comportamento destas propriedades variam com a temperatura, ou seja, muitas destas
constantes são definidas para uma determinada temperatura.

Por exemplo, um material condutor, em condições de serviço, gera calor quando pelo mesmo flui uma corrente
elétrica, devido ao Efeito Joule. Assim, nas condições de projeto, devem ser previstas as consequências deste calor
gerado, tais como sua dilatação (que pode romper a estrutura em que se localiza) e sua condição de dissipação e
absorção de calor (pois sua temperatura pode se elevar a níveis capazes de danificá-lo). Dentre as propriedades
térmicas de interesse, serão estudadas, então, a dilatação térmica, a condutividade térmica e o calor específico.

1.6.1) DILATAÇÃO TÉRMICA

C aumento na agitação das partículas de um material, devido a um aumento de temperatura, obriga as mesmas a
ocupar um espaço maior, isto é, o corpo sofre dilatação. A propriedade dilatação térmica expressa, assim, a capacidade
do matéria) em alterar suas dimensões físicas, quando o mesmo é submetido a uma variação de temperatura.

Um. material se dilata sempre volumetricamente mas, dependendo de suas dimensões físicas, pode-se considerar
apenas uma determinada dimensão física relevante. Desse modo, o coeficiente de dilatação térmica pode ser linear,
superficial ou volumétrico. Para um material isotrópico e que sofre pequenas variações de temperatura, tem-se:
• variação da dimensão linear com a temperatura (A/) ou dilatação térmica linear (comprimento final l):

A/ = / - /„ = a L&T (1.6.1)
variação da dimensão superficial com a temperatura (AS) ou dilatação térmica superficial (área final 5):

| AS = S - SQ = 2 a SQ AT | (1.6.2)

variação da dimensão volumétrica com a temperatura (APQ ou dilatação térmica volumétrica (volume final V):
(1.6.3)

onde: et, 2a, 3a (°C"') são os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrico, respectivamente; 10 (m), S0 (m2)
e F0 (m3) são, respectivamente, o comprimento, a área e o volume inicial; AT ~ T - TQ (°Q é a variação de temperatura
a que foi submetido o material, onde Te TQ são, respectivamente, as temperaturas final e inicial do material. O termo A/
representa, então, o alongamento (deformação linear) sofrido pelo material.

A dilatação linear é importante no estudo de linhas de transmissão, onde o efeito da temperatura na dilatação de
cabos aéreos deve ser considerado. Nos casos de união ou junção de materiais diferentes (exemplo: bimetais que são
dois metais com diferentes coeficientes de dilatação térmica soldados por sinterização), este fator é importante para a
avaliação da dilatação diferencial (curvatura sofrida pelo bimetal devida à diferença de dilatação entre os dois metais).

O coeficiente de dilatação térmica dos materiais depende acentuadamente da temperatura. Por exemplo, em
tomo da temperatura ambiente, o coeficiente de dilatação volumétrica da água é cerca de 45 x IO"5 °C"' e do mercúrio,
18 x IO"5 °C"'. A Tab. 1.6.1 a seguir mostra os valores médios do coeficiente de dilatação térmica linear de alguns
materiais sólidos para o intervalo de temperatura entre O e 100 °C, exceto o gelo, que é de -20 a -l °C.
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Material
gelo

porcelana
v\dro crown

tijolo

a ( x l < T 5 °C-')
-5,10
0,35
0,90
0,95

Material
ferro
aço

cobre
latão (Cu+Zn)

a(x l<T 5 "C'1)
1,25
1,36
1,70
1,87

Material
alumínio

soldaKPb+Sn)
estanho
cK-mbo

a(x lO- 5 n C- ' )
2,40
2,51
2,70
2,94

Tab. 1.6.1: Coeficientes de dilatação térmica linear de algunV materiais

Comparando-se a Tab. 1.6.1 com os materiais líquidos, observa-se que os v:, ores de a são muito menores para
os sólidos. Os valores de a são em geral positivos, isto é, o material se dilata com o aumento de sua temperatura. Pode,
contudo, haver materiais com coeficientes de dilatação negativos, tal como a água pura temperaturas inferiores a 4 °C.

Comentários: i
1. Seja um buraco num corpo sólido. Quando este corpo se dilata, o volume do buraco aumenta como se o mesmo

fosse um sólido de mesmo material do corpo sólido, independente da espessura C. • parede do corpo;
2. A água, como a maioria das substâncias, diminui seu volume com a diminuiç io da temperatura por que possui a

positivo. Neste caso, sua massa específica aumenta (como y = m/V, se K4- então yT para m = cte). Porém, abaixo
de 4 °C a água, ao contrário da maioria das substâncias, tem seu volume -umentado com a diminuição da
temperatura por que passa a ter a negativo e, assim, sua massa específica di*rir ui. Assim, o gelo flutua na água
porque possui menor massa específica (0,91 g/cm*). Portanto, o volume de uma dada massa de água é menor a 4 T
que a qualquer outra temperatura e, assim, sua massa específica tem o maior valor nesta temperatura.

EXERCÍCIO 1.6.1: A figura ao lado mostra uma plataforma P apoiada horizontalmente sobre
dois pilares, um de alumínio e outro de ferro. Determine os comprimentos dos pilares para que a
plataforma permaneça na horizontal a qualquer temperatura.

SOLUÇÃO
Seja T0 a temperatura inicial na qual serão dimensionados os pilares. Para que a plataforma P
permaneça na horizontal, deve-se satisfazer duas condições:
1) para a temperatura T0 deve-se ter: loFe = loAt + 0,46 (1), onde I0re e loA, são os comprimentos

iniciais dos pilares à esta temperatura.
2) para que a plataforma P permaneça na horizontal a qualquer variação de temperatura AT", as dilatações térmicas

lineares dos pilares (A/fe e A/,,/) devem ser iguais, ou seja: A/Fe - A/,,/ (2).
Logo, da relação (2) tem-se, então:

Al Fe

0,46 m
S,

r?

/
////

s /r>s

;
:

i//
A/Fe = A/,, a>

-5 o
'Fe loFe

pois, da Tab. 1.6.1 tem-se que: aFe = 1,25 x 10
l** - U + 0,46 => /. l fí

e como:

= aAi IOA< (T~T0)

C'] e OAI =2,4 x IO"5

L., = LÀI + 0,46

U =192 /„ Al

3C"'. Logo, da relação (1) tem-se, então:
QAI

/o Fe = 1,92/,o Al então: LFe = 0,96 m

Analisando-se o problema conclui-se que, independente da temperatura inicial TQ na;qual as barras são dimensionadas,
se as mesmas possuírem estas dimensões obtidas, a plataforma permanecerá sempre na horizontal.

1.6.2) CONDUTIVIDADE TÉRMICA

Num corpo, submetido a uma diferença de temperatura, ocorre transferência ^ ; energia térmica da maior para a
menor temperatura, até que o mesmo atinja o equilíbrio térmico (temperatura uniforme). Este trânsito de energia,
motivado exclusivamente por uma diferença de temperatura, é chamado de calor. C- iipo de fluxo de calor que ocorre
através das partículas de um meio material (não ocorre, portanto, no vácuo) é chamado de condução térmica. Outro tipo
de transmissão de calor é a radiação infra-verme lha (ocorre no vácuo) e o seu transporte pode-se dar por convecção.

A condução térmica em um certo material é determinada pela condutividade térmica K do material, que expressa
a quantidade de calor Q (cal) transmitida perpendicularmente à seção A (cm2) de ur^a amostra de comprimento / (cm)
do material, submetido a uma diferença de temperatura AT(°Ç) durante um certo ter pó t (s), ou seja:

K K l Q
AT Á t

1 (j) \

ATA (°C C i S
(1.6.4)

onde <j> = Qlt (cal/s) expressa a quantidade de calor que atravessa a amostra do material por unidade de tempo e é
chamado fluxo de calor ou corrente térmica. Definindo-se jJz^l/K A (vC~s7cãTf}como a fesistênclãlmnlca da amostra*
pode-se dizer então que: AT~ RT <j>, relação esta similar à Lei de Ohm da eletricidade (V = RI).

Como a corrente térmica circula da maior para a menor temperatura, no desenho exemplo dado acima o fluxo de
corrente térmica ^será positivo no sentido 2-1, pois AT= T2- T\> 0. No entanto, pode-se adotar um sentido arbitrário
para o fluxo de calor porque o sinal do resultado indicará o sentido verdadeiro.

Quando em processo de condução térmica, as partículas da região mais quente de um corpo vibram com mais
intensidade por terem mais energia térmica. Porém, estas partículas transmitem energia para outras da vizinhança, que
passam também a vibrar mais intensamente, e estas últimas também transmitem energia para a sua vizinhança e assim
sucessivamente. A amplitude destas vibrações expressa a rapidez com que o material se deixa atravessar pelo fluxo de
calor. Quanto maior esta vibração, maior é a retenção de calor e menor a condução do calor. Como a condutividade
térmica expressa a facilidade com que um material se deixa atravessar por um fluxo de calor, um material de elevada
condutividade térmica é, assim, um bom dissipador de calor, e um de pequena condutividade, um bom isolante térmico.
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Tanto na condução térmica, como na condução elétrica, o movimento dos elétrons é o mecanismo predominante
nestas conduções. Materiais fortemente coesos em sua estrutura, tal como os metais (exemplos: cobre, ferro, prata,
níquel e alumínio), são bons condutores de calor e eletricidade porque a resistência à passagem de eleíricidade e calor
provêm das vibrações estruturais e estas forças de coesão impedem grandes amplitudes de vibração dos átomos do
material e seus elétrons. Assim, os metais, além de condutores elétricos, são também bons condutores térmicos e são
amplamente usados como dissipadores de calor em diversos equipamentos.

A condutividade térmica depende da temperatura do material. A Tab. 1.6.2 dada a seguir mostra os valores da
condutividade térmica de alguns materiais a 20 °C, com exceção do gelo, que é a -10 °C.

Material
prata
cobre

alumínio
ferro
aço

K (cal/ °C cm s)
0,970
0,920
0,490
0,160
0,115

Material
ferro fundido

mercúrio
gelo

concreto
vidro

K (cal/ °C cm s)
0,1090
0,0200
0,0039
0,0020
0,0020

Material
água

tijolo refratário
amianto

lã de vidro
ar

K (cal/ °C cm s)
0,001600
0,000350
0,000200
0,000100
0,000057

Tab. 1.6.2: Condutividade térmica de alguns materiais a 20 °C

EXERCÍCIO 1.6.2: Seja duas barras cilíndricas de materiais A e B, de mesma área de seção transversal, conectadas e
submetidas às temperaturas em suas extremidades mostradas na figura ao lado. O sistema está isolado termícamente,

T isto é, o fluxo de calor não ocorre para o meio externo, apenas no interior das barras.
Determine a temperatura Tj na junção entre as barras e desenhe também o gráfico da
distribuição da temperatura ao longo das mesmas.
Dados: condutividades térmicas dos materiais, consideradas constantes:

KA = 0,52 call0C cm s e KB = 0,02 cal/°C cm s.
SOLUÇÃO

75 °C Q A ) B ) 35 "C

l O cm 15 cm

Como a temperatura é maior na extremidade do material A, o fluxo de calor se dá
no sentido do material A para o material B. Tem-se ainda que, como o sistema está
isolado termicamente, o fluxo de calor ^A no material A deve ser igual ao fluxo de
calor ^B no material B. Logo, da Eq. 1.6.4 tem-se que:

75 °C

A(Texlr.

IA
0,52 (75 - T,) 0,02 (T, -35)

(T, -Texlr.B)

=74 °C

35 °C

r = 7 5 - 0 , l x
T= 100-2,6 JT

x (cm)

10 15
O gráfico mostra a distribuição da temperatura ao longo das barras, que é linear porque o fluxo de calor é proporcional
à temperatura. No gráfico observa-se ainda que a barra de material B está submetida à maior variação de temperatura
porque este tem condutividade térmica bem inferior ao do material A, ou seja, é melhor isolante térmico.

1.6.3) CALOR ESPECIFICO

A energia de agitação das partículas de um corpo é chamada energia térmica. Ela depende, além da temperatura
do corpo, do tipo de material, da massa, etc. Assim, o fato de um corpo estar a uma temperatura mais alta que outro não
significa que ele possua maior quantidade de energia térmica, isto é, temperatura não mede a quantidade de energia
térmica do coipo. A propriedade que expressa a capacidade de um corpo em absorver calor é o calor específico.

O calor específico c de um material expressa a quantidade de calor Q (cal) que deve ser fornecido a uma amostra
de massa m (g) do material para que a temperatura do mesmo se eleve de um valor A7(°C), ou seja:

c = Q cal
m M

(1.6.5)

O calor específico é uma propriedade do material do corpo e, portanto, não depende de sua massa.
Seja duas amostras de igual massa e de materiais diferentes, submetidos a mesma variação de temperatura. Pela

Eq. 1.6.5 observa-se que o material que possuir o maior calor específico absorverá maior quantidade de calor. Por
outro lado, o material de menor calor específico necessitará de menor quantidade de calor para variar sua temperatura.
Portanto, o calor específico expressa a capacidade ou facilidade de um matéria] em absorver energia térmica com o
aumento de sua temperatura. Por exemplo, a água absorve muito calor sem se aquecer em demasia porque possui alto
calor específico, e o ar se aquece mais que a água com a mesma quantidade de energia térmica.

O calor específico depende da temperatura do material. A Tab. 1.6.3 a seguir mostra valores médios do calor
específico de alguns materiais para temperaturas entre O e 100 °C.

Material
água

madeira
lã

porcelana

c (cal/g °Q

1,00
0,420
0,393
0,260

Material
ar

alumínio
argila seca

mica

c (cal/g °C)
0,238
0,226
0,220
0,208

Material
vidro
ferro
cobre
prata

c (cal/g °Q
0,180
0,113
0,093
0,056

Material
mercúrio

tungsténio
ouro

chumbo

c (cal/g "Q
0,033
0,032
0,031
0,031

Tab. 1.6.3: Calor específico de alguns materiais
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1.7) PROPRIEDADES QUÍMICAS

Todos os metais, excetuando-se os nobres, apresentam tendência a se combinarem com metaloídes. Por exemplo,
o oxigénio, por estar presente no ar, água e gases, é o metaloide de maior atuação, produzindo óxidos e hidróxidos em
contato com os materiais. Assim, a maioria dos materiais utilizados em engenharia nas instalações e circuitos elétricos
estão sujeitos a um problema que altera suas características estruturais e dimensionais, provocadas pelo meio em que se
encontram. Esta reação com o meio é denominada corrosão.

A corrosão é definida como a alteração, por reação química ou eletroquímica, da superfície do material em
contato com um meio favorável à reação. Pode ocorrer principalmente por dissolução e oxidação eletroquímica:
a) corrosão por dissolução: ocorre quando o material entra em contato com um solvente. Exemplo: ácido sulfurico em

contato com o zinco.
b) corrosão por oxidação eletroquímica: é a remoção de elétrons (oxidação) dos átomos de um material imerso num

meio favorável à reação, que pode ser uma solução iônica (também chamado eletrólito). Exemplo: oxidação do
ferro pela umidade, que leva à formação do hidróxido férrico (ferrugem).

Dessa forma, a resistência à corrosão é um aspecto importante em projetos 4^ dispositivos elétricos, razão pela
qual deve-se conhecer os principais métodos de controle da corrosão:
A. Proteção por isolamento: recobre-se o material a ser protegido com outro que não é atacado pelo meio, tal como

o capeamento com metal mais resistente. Exemplos: para proteger componentes de ferro da umidade, reveste-se os
mesmos com uma película de zinco (ferro galvanizado) ou com uma capa de alumínio. O alumínio (assim como o
zinco), quando em contato com o ar, sofre uma corrosão em sua superfície for r ando uma fina camada de material
isolante, o óxido de alumínio (óxido de zinco), que é resistente à corrosão pela umidade, causadora da ferrugem.

B. Proteção por passivação: adiciona-se ao material a ser protegido outros mate- .̂is que o tornam mais resistente à
corrosão, tal como certas ligas metálicas. Exemplo: aço inoxidável (liga de tetro + carbono + cromo + níquel),
bronze (liga de cobre e estanho), latão (liga de cobre e zinco), etc.

C. proteção catódica: utiliza-se materiais com maior potencial de oxidação para proteger os de menor potencial.
Neste tipo de proteção, se o meio for favorável à corrosão por oxidação eletroquímica, o material de proteção
(ânodo de sacrifício) se corroe primeiro que o material a ser protegido. ExempL.;:
C.l. em sistemas de aterramento utiliza-se lâminas de zinco para proteger as h;-'' tes de cobre;
C.2. estruturas de aço subterrâneas e carcaças de navio são protegidas colocando-se pedaços de magnésio nas

proximidades.
D. outros tipos de controle: isolação resinosa e neutralização do meio (alcalinizii, ã >).

Comentários:
1) Eletrólitos são soluções básicas (também chamadas alcalinas), ácidas ou mesmo de sais, que se constituem nas

chamadas soluções iônicas. Eletrólitos são, então, soluções condutoras.
2) Em meio condutor sólido, os portadores de carga livres são exclusivamente elétrons; em meios líquidos tal como a

solução iônica, os portadores livres são exclusivamente íons, isto é, cátions e ânions; apenas em gases ionizados há
elétrons e íons como portadores de carga livres.

1.7.1) TÓPICO COMPLEMENTAR: ELETROQUÍMICA, PILHAS E BATERIAS

ânodo caiodo

Eletroquímica é a parte da Química que estuda o relacionamento entre
a corrente elétrica e as reações químicas. A corrosão por oxidação é um
processo eletroquímico chamado de óxido-redução.

A oxidação retira elétrons dos átomos de um material, criando íons
positivos (cátions). Estes elétrons permanecem no material mas os íons
positivos fluem para o meio iônico. Se dois metais com diferentes potenciais
de oxidação forem mergulhados num meio iônico e ligados externamente por
um fio condutor, os elétrons e os cátions originados pela oxidação do metal
de maior potencial de oxidação podem, então, fluir para o de menor potencial
de oxidação através do fio condutor (elétrons) e pelo eletrólito (cátions), isto
é, pode-se provocar uma circulação de corrente elétrica no sistema como
resultado da diferença de potencial eletroquímico entre os metais (Fig. 1.7.1).
Assim, os eletrodos, juntamente com a reação de óxido-redução possibilitada
pelo eletrólito, originam a chamada pilha eletroquímica, dispositivo que
converte energia química em energia elétrica.

No par de metais com diferentes potenciais eletroquímicos acoplados por um i • ;io iônico, o que sofre oxidação é
chamado ânodo (eletrodo negativo). Este fornece íons positivos ao outro metal, cl -nado cátodo (eletrodo positivo),
que neutraliza estes íons (redução), produzindo-se em consequência, uma deposição de material metálico do ânodo
sobre o cátodo (Fig. 1.7.1). A medida com que um material se deixa oxidar (isto é, sua capacidade de ceder elétrons) é
quantificada pelo seu potencial de oxidação, dado em volts. Alguns fatores podem influenciar este potencial, tais como:
1) temperatura: um aumento na temperatura do eletrodo favorece a perda de elétrons, isto é, provoca um aumento do

potencial de oxidação do eletrodo;
2) concentração do eletrólito: um aumento na concentração dos íons na solução favLÍece o recebimento de elétrons por

parte desses íons, ou seja, ocorre diminuição do potencial de oxidação do eletrodo.'
Devido a estas influências, convencionou-se que a sua medida seria efetuada à \a de 25 °C, em solução

aquosa l molar e à pressão de l aím, A Tab. 1.7.1 mostra, então, a posição rela.i -• dos metais com os valores dos

Fi|* 1.7.1: Pilha galvãnica simples.
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potenciais eletroquímicos em relação ao potencial do hidrogénio, tomado convencionalmente como zero volt. Nesta
tabela, o metal será tanto mais anódico (corrosível) quanto maior o seu potencial de oxidação e o valor em volts da
pilha eletroquímica é dado pela diferença entre os potenciais de oxidação dos eletrodos.

Eletrodo
Mg2+

A13+

Mn2+

Zn2+

Cr3+

Fe2+/Fe3+

P. Eletr. (V)
2,37
1,67
1,05

. 0,76
0,71

0,44/0,036

Eletrodo
Cd2+

NÍ3+

Sn2+

Pb2+

H2/H+

Cu2+/Cu+

P. Eletr. (V)
0,40
0,25

0,136
0,126
0,00

-0,34/-0,52

Eletrodo
Hg+/Hg2+

Ag+

Pb4+

Pd4+

Pt2'
Au3+/Au"

P. Eletr, (F)

-0,798/-0,854
-0,799
-0,80
-0,83
-1,20

-1,427-1,68

B.

Tab. 1.7.1: Potenciais de oxidadação de alguns elementos químicos (série galvânica)

Pilhas e baterias (conjunto de pilhas) são fontes de tensão contínua formada por células constituídas de um par
anodo-catodo, ligadas em série (para se obter uma tensão maior) e/ou paralelo (para aumentar a densidade de corrente,
o que é chamado ampacidade). Podem ser encontradas em vários tamanhos e tensões. Quando da mesma tensão, se
diferenciam pela durabilidade .e capacidade de fornecer corrente. Podem ser classificadas em primárias e secundárias:
A. PRIMÁRIAS: pilhas e baterias primárias geralmente são aquelas de difícil recarga e são descartadas quando

descarregadas. Pilhas primárias cujo eletrólito é formado por pastas absorventes constituída de vários eletrólitos são
chamadas pilhas secas. A seguir são comentados alguns exemplos mais comuns das tipo primárias:
A.l. Pilha seca ou de Leclanché: a mais largamente utilizada das pilhas secas, está disponível em vários tamanhos

(AAA, AÃ, C e D), todas de tensão 1,5 V. É constituída de um recipiente de zinco (ânodo) e uma barra de
grafita cercada por uma mistura de dióxido de manganês e carvão em pó (cátodo). O eletrólito é uma pasta
úmida de cloreto de amónia contendo um pouco de cloreto de zinco. Se caracteriza por uma pequena
ampacidade e baixo tempo de vida útil na estocagem. É utilizada em flashes, rádios portáteis, brinquedos, etc.
A pilha seca tipo B é uma bateria de 9 V, formada pelo conjunto de 6 pilhas em série de 1,5 K cada.

A.2. Pilhas alcalinas: estas pilhas utilizam o mesmo par anodo-catodo das pilhas de Leclanché (zinco-dióxido de
manganês) mas diferem na construção e no uso de urn composto alcalino (hidróxido de potássio) como
eletrólito, que é altamente condutor, o que diminui a resistência interna da pilha. Sob uso contínuo as pilhas
alcalinas fornecem de 2 a 10 vezes mais corrente que as Leclanché, possuem tempo de estocagem maior mas
custo moderadamente maior. São fabricadas também nos mesmos tamanhos da pilha de Leclanché. Usos:
gravadores, rádios, calculadoras, TVs e demais aparelhos eletrônicos que necessitam de maiores correntes.

A.3. Pilhas de lítio: utilizam o lítio como ânodo. Possuem alta densidade de energia, comparativamente pouco
peso, alta tensão (entre 2 e 3,6 K, dependendo do material usado como cátodo), característica de descarga
constante e bom tempo de estocagem (acima de 5 anos). Devido ao tamanho reduzido são usadas em
calculadoras científicas programáveis, relógios de pulso, etc. São perigosas quando explodem.

A.4. Pilhas de zinco-óxido de mercúrio: pilhas de alta capacidade em relação ao seu volume, descarga constante
e boa vida na estocagem. Usadas em aparelhos de audição, marca-passo, detectores, etc. Valor da ddp: 1,2 V.

A.5. Pilhas de eletrólito sólido: são pilhas de pequena potência (microwatts) e vida útil muito grande. São usados
em marca-passos e circuitos de memória. Valor de tensão: 2,8 V.

SECUNDÁRIAS: pilhas e baterias secundárias são aquelas capazes de serem recarregadas, aplicando-se nas
mesmas uma ddp maior que sua tensão, forçando-se uma corrente no sentido contrário à da corrente de descarga,
isto é, força-se um processo químico inverso do utilizado na descarga. Por este fato, são também denominadas de
acumuladores. Pilhas e baterias secundárias possuem usualmente menor densidade de energia do que as primárias e
são caracterizadas, além da habilidade de serem recarregáveis, pela densidade de potência (podem fornecer
correntes elevadas), curvas de descarga constante e razoável performance a baixas temperaturas (com a diminuição
da temperatura, as performances de pilhas e baterias, de maneira geral, caem devido à redução nas suas atividades
químicas e aumento de sua resistência interna). Suas aplicações podem se resumir a dois tipos:

1) em aplicações iguais às primárias, com vantagens no ganho de custo a longo prazo, pelo fato de serem
recarregadas ao invés de trocadas, e de fornecerem correntes acima dos níveis das primárias;

2) em aplicações onde são usadas como equipamento de energia secundária (reserva ou de espera), substituindo
as fontes primárias .quando ocorrer a moperância destas (exemplo: baterias usadas em No-Breaks).

A seguir são comentadas algumas baterias secundárias:
B.l Baterias de chumbo-ácido: bateria barata e largamente usada, de diversos tamanhos, para pequenas e grandes

correntes. É constituída de dióxido de chumbo (PbO2), suportado em lâminas de chumbo, como eletrodo
positivo, lâminas de chumbo como eletrodo negativo e solução aquosa de ácido sulfúrico (H2SO4), como
eletrólito. A concentração do eletrólito serve para indicar o estado de carga desta bateria porque, na descarga,
há diminuição da concentração do H2SO4. Em automóveis, quando em movimento, o motor faz funcionar um
dínamo (gerador de corrente) que constantemente ajuda na recarga da bateria. Têm como limitações em sua
performance, a inabilidade em aceitar carga a baixa temperatura, perda de capacidade na estocagem (auto
descarga) e estrutura mecânica relativamente frágil. Se estocada descarregada por mais de 6 meses, torna difícil
de sofrer recarga. Algumas são ativadas pela adição de água (contêm ácido sulfúrico numa forma seca) e outras
não, devido à adição de uma pequena quantidade de ligas de cálcio, para dar uma necessária rigidez física, e o
uso de eletrólito em forma de gel, que reduzem a auto descarga e a eliminação da perda de água por
evaporação. Usos: automóveis, tratores, caminhões, barcos, instrumentos portáteis, iluminação, no-breaks, etc.

B.2. Bateria de níquel-cádmio: bateria alcalina secundária de alta capacidade de energia, ciclo de vida longo, boa
performance a baixas temperaturas, robustez e confiabilidade. Utiliza óxido de níquel como eletrodo positivo,
cádmio como eletrodo negativo e uma solução alcalina de hidróxido de potássio como eletrólito. Pode ser
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estocada carregada ou descarregada sem danos e requer pouca manutenção'. É utilizada como fonte de energia
de reserva, iluminação de emergência, telefones sem fio (cordless), celulares etc.

B.3. Outras baterias: ultimamente têm surgido equipamentos elétricos que necessitam de bastante energia e com
bom tempo de descarga e recarga, tipo portáteis (pagers, laptops e telefones celulares) e veículos elétricos.
Estes fatos forçaram o desenvolvimento de novas baterias secundárias que ; liam estas características. Alguns
dos exemplos recentes são as baterias de hidreto de níquel metálico (NiMH; í íon de lítio (li-ion).

1.8) PROPRIEDADES ÓPTICAS

raio de
incidência

normal (N)

As propriedades ópticas são importantes para o entendimento das fibras óticas. Estes dispositivos são bastante
usados atualmente para transmitir, por reflexão interna total, sinais de luz que contenham informações digitais para uso
em sistemas de comunicação (telefonia, rede computadores, etc). As propriedades ópticas de interesse são:
1) REFLEXÃO: quando um raio de luz, se propagando em um meio

qualquer, incide em uma superfície com um certo ângulo 6j com a
normal à superfície, sofre um desvio de um ângulo 0r = 0j também com
a normal à superfície e se propaga no mesmo meio do raio incidente,
diz-se que o raio sofreu reflexão (Fig. 1.8.1). O ângulo 6; denomina-se
ângulo de incidência da luz e Or de ângulo de reflexão da luz. O raio de
luz incidente, a reta normal no ponto de incidência e o raio de luz
refletida pertencem ao mesmo plano (plano de incidência da luz) e,
portanto, a maioria dos problemas ligados à reflexão se reduzem a
problemas de geometria plana. A reflexão pode ser dita especular

raio de
reflexão

meio 2 (meio material)

Fig. 1.8.1: Reflexão de um raio de luz.

quando a superfície for lisa e polida, e difusa quando apresentar reentrâncias e saliências, fazendo a luz incidente
refletir em todas as direções (fenómeno chamado difusão da luz).

2) REFRAÇÃO: quando um raio de luz, que se propaga em um meio material l com velocidade vh incide em uma
superfície limitadora de um meio material 2 com um certo ângulo 6[ com a normal à superfície no ponto de
incidência, sofre um desvio ou não em sua direção, mas passa a se
propagar no meio material 2 com um certo ângulo 62 com a normal no
ponto de incidência e velocidade v2 , diz-se que o raio sofreu refração
(Fig. 1.8.2). Denomina-se refração da luz, portanto, a mudança de seu
meio de propagação, acompanhada de variação na sua velocidade de
propagação e alteração ou não de sua trajetória. Assim, se o raio incidir
normalmente a superfície, ele não sofrerá mudança na trajetória, mas
se ocorrer mudança na sua velocidade, diz-se que ele sofreu refração e
isto é o que conceitua a refração. O conjunto constituído pelos dois
meÍQ_s_dejropagação e pela fronteira.. gue oŝ  delimita é denominado
jiiógtro. O raio incidente, refratado e a normal pertencem a um mesmo
plano e, assim, problemas de refração podem ser abordados apenas
com o uso de geometria plana.

Para a medida quantitativa do fenómeno da refração, define-se, para cada .TIS o homogéneo e transparente, um
número n denominado índice de refração absoluto, definido como a razão entre a velocidade c de propagação da luz
no vácuo e a velocidade v de propagação da luz no meio cm questão, ou seja:

(1.8.1)

sendo w, portanto, admensional. Como a velocidade da luz é maior no vácuo do que em qualquer meio material, o
índice de refração absoluto para qualquer meio material é maior que l.

A medida do índice de refração absoluto n é também denominada refringència do meio. Entre dois meios, o
mais refringente é aquele com maior índice de refração absoluto. Logo, o vácuo é o meio menos refringente que
existe. A Tab, 1.8.1 a seguir mostra o índice de refração e a velocidade da luz para alguns meios materiais.

raiu- lê
incubada
\,

Vi \f

v,
dióptro

Fig. 1.8.2:

normal (N)

meio material
\ material

-A2
n \ de

^ refração

Refração de um raio

1 («O

2 («2)

de luz.

n =
c
v

Material
vácuo

ar (CNTP)
água

vidro crown

n
1,00

1,0003
1,33
1,52

v(xl08mA)
-3,0
-3,0
2,25
1,97

Material
quartzo

vidro flint pesado
diamante

arsenieto de gálio

n
1,54
1,65
2,40
3,60

v(xl08mA)
1,95
1,82
1,25
0,83

Tab. 1.8.1: índices de refração e velocidade da luz de alguns meios materiais

Seja um raio de luz se propagando num meio l, que incide em um dióptro e refrata para um meio 2 (Fig. 1.8.2).
Incidência e refração de um raio de luz entre dois meios são regidos pela Lei de Snell - Descartes:

sen 0!

sen 6 2

vl «2

v2 «j
(1.8.2)

ou seja, a razão entre os senos dos ângulos de incidência e refração e entre as velocidades de propagação dos meios
l e 2, respectivamente, é uma constante igual a razão entre os índices de refYção absolutos dos meios 2 e l,
respectivamente.
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= v2 e, portanto, não

Fig. 1.8.3: Angulo limite.

Pela Lei de Snell - Descartes pode-se obter algumas conclusões:
2.1) se n\ n2 , isto é, ambos os meios sào igualmente refringentes, tem-se que 9| -

ocorre a refração porque não há mudança na velocidade de propagação da luz.
2.2) se n\ n2, então 6, < 92 e v, < v 2 , isto é, o raio se afasta da normal no meio 2 e

sua velocidade aumenta. Neste caso, se o ângulo de incidência aumentar
poderá chegar a um ângulo limite 8L em que o raio refratado se propagará sobre
a superfície (Fig. 1.8.3). Logo, para ângulos de incidência maiores que 6|,
ocorre reflexão total (Fig. 1.8.3). Este caso só acontece, portanto, na refracão
de um meio mais refringente para um meio menos refringente.

2.3) se n, < «2s então 9, > 02 e v, > v 2 , isto é, o raio se aproxima da normal no
meio 2 e sua velocidade diminui.

2.4) se, ao contrário, o raio se propagar do meio 2 para o meio l, tem-se que a mesma lei pode ser aplicada. Logo.
se um raio de luz incidir no meio 2 com um ângulo 62 e velocidade v 2 , ele se refratará no meio l com o mesmo
ângulo 6 j e velocidade v,.

EXERCÍCIO 1.8.1: Um fio de fibra ótica consiste basicamente de um núcleo de vidro cilíndrico com índice de
refracão «y = 1,6, coberto por uma película de vidro (chamada casca) de índice de refracão nP = 1,5. Suponha um feixe
de luz incidindo na fibra proveniente do ar, num ângulo 9 com o eixo da fibra, conforme figura adiante. Qual é o valor
limite de 9 para que o raio se propague na fibra por reflexão interna total? Explique se o limite é mínimo ou máximo.

SOLUÇÃO

-\ fibra ótica

Pela figura observa-se que o limite do ângulo 9 é um valor máximo 0M , abaixo do qual ocorre reflexão interna tota! do
raio no vidro e, acima, refração no dióptro vidro-película. Assim, aplicando-se a Lei de Snell - Descartes no ponto P, :

«AR sen9M = n\a ^> .'. sena = sen6M/«v
onde /ÍAR = 1,0. O ponto P2 representa o início limite para a ocorrência da reflexão inferna total do raiq_de luz refratado
na película. Aplicando a mesma lei: nv sen (90 - a) = np sen 90° => nv (sen90 cosa - seng..ces90) = «p

nv cosa = fíp n>
Como sen2 a + cos2 a = l, então: (senGM / nv)2 + (np t /?v)2 = 1

cosa
sen + nr

sen9M = ( n , = are sen (nv2 - n p ~ )
Logo, para/;v = 1,6 e «p = 1,5 tem-se então que: 6M =33,83"

1.8.1) TÓPICO COMPLEMENTADA FIBRA ÓTICA

/ / /// / / / / / / / capa
Wnúc]eo

raio de luz

Fig. 1.8.4: Guiamento da luz na
fibra ótica.

Ultimamente a sociedade moderna se tornou bastante dependente da
informação, o que exige a transmissão de um grande volume de informações
no menor tempo possível e a tecnologia óptica que está sendo desenvolvida é a
mais promissora capaz de suprir estas necessidades.

Uma fibra ótica é formada basicamente por uma camada interna
chamada núcleo (Fig. 1.8.4), envolvida por uma camada de material menos
refringente que o núcleo, chamada casca, e ambos são protegidos por uma capa
de material, geralmente um polímero, para proteger a fibra de choques
mecânicos. A fibra ótica, na prática, é cilíndrica.

O sinal de luz a ser transmitido é propagado através do núcleo por
reflexão interna total no dióptro núcleo-casca (Fig. 1.8.4). Os sistemas ópticos
hoje utilizam luz infravermelho pois sua propagação na fibra ótica é mais

eficiente do que a luz visível,?por sofrer menor atenuação.
O sistema básico de transmissão por fibras óticas (Fig. 1.8.5) é formado principalmente pelas seguintes partes:

do * DRTVFÍ
çmal

elérrico

> ( EMISSOR
OTICO

TRANSMISSOR

r- — > conector ótico

/-^ RECEPTOR
f 1
-̂_1^_ DETETOR

fibra ótica *"*"" ÓTICO ~"

"• saída
INTERFACE do
DE SAÍDA sinal

i ' f '

Fig. 1.8.5: Enlace de comunicação ótico.

Fibra ótica: meio de propagação do sinal ótico.
Conector: responsável pela conexão do emissor ótico à fibra ótica e desta ao detector ótico.
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• Transmissor: converte o sinal elétrico em sinal ótico. O driver, que pode ser um LED, fornece o sinal elétrico em
condições requerida pelo emissor ótico.

• Receptor: converte o sinal ótico em sinal elétrico. O detetor ótico pode ser um fotodiodo e a interface de saída
basicamente amplifica o sinal elétrico e o regenera, se necessário for.

A fibra ótica têm vantagens sobre os meios convencionais de comunicação, taii ;omo fios de cobre (em telefonia
e redes de computadores), e o ar (em transmissão de rádio e TVs). As principais vanfagens são:
1. baixa atenuação: esta característica da fibra ótica possibilita enlaces de maic.r-s distâncias, que assim exigem

poucos repetidores ou regeneradores de sinal, representando uma diminuição dós investimentos no sistema e de
gastos com a manutenção dos repetidores.

2. largura de banda: a elevada largura de banda da fibra ótica permite futuras expansões do sistema, com maior
capacidade de transmissão.

3. imunidade à interferência eletromagnéíica: o material que constitui as fibras ótiças é dielétrico e por isso não são
afetados por campos eletromagnéticos próximos. Sua aplicação se toma necessária em sistemas que podem sofrer
inserção de ruídos no meio de transmissão, causadas por descargas elétricas e inalações elétricas de alta tensão.

4. baixo peso: a fibra ótica pesa aproximadamente 30 g/km, o que viabiliza instalares em aviões e automóveis, onde
o peso é um parâmetro importante.

5. pequena dimensão: o diâmetro externo de uma fibra ótica é de 125 u,m, o que possibilita a fabricação de cabos
óticos compactos, que tornam-se atrativos onde deve-se fazer uma eficiente utiliz»yão dos espaço disponível, como
aviões e submarinos, propiciando também facilidade e rapidez de instalação.

6. sigilo: a impossibilidade de se retirar ou colocar sinais óticos ao longo da fibra sem danificar o sistema, torna-o
altamente sigiloso e seguro.

7. isolação elétrica: devido ao fato das fibras ótiças serem dielétricas, estas isolam eletricamente os terminais de
comunicação, eliminando o uso de dispositivos de proteção contra surtos (centelhamento), possibilitando sua
utilização em áreas sob condições de atmosfera explosiva, por não produzirem faiscamentos.

1.9) O FATOR CUSTO DOS MATERIAIS

Na elaboração e execução de um projeto ou produto, para se determinar quais os materiais que deverão ser
utilizados para determinada aplicação deve-se especificar, com base na sua finalidade, quais as propriedades intrínsecas
de interesse que deverá apresentar o material. Assim, conforme o caso, procura-se os materiais com boas propriedades
elétricas, magnéticas, físicas, químicas, etc, procurando-se obter a correta avaliação da matéria prima, optando-se por
escolher aqueles que possuem, no geral, as melhores propriedades intrínsecas possíveis. Desse modo, procura-se obter
um bom resultado final e um produto competitivo qualitativamente.

Contudo, numa economia de mercado, custo e lucro são parâmetros essenciais a uma empresa, que procura
otimizá-los o máximo possível. Se o custo for um fator não limitante, pode-se utilizar os melhores e, as vezes, mais
caros materiais disponíveis. Porém, um produto deve também ser competitivo comercialmente e na execução de um
projeto procura-se o menor custo final. Assim, a concorrência exigida pelo mercado coloca as vezes o fator preço dos
materiais em evidência como um aspecto decisivo e limitante porque menor custo final implica na possibilidade de
maior lucro. O custo pode inclusive inviabilizar um projeto ou produto.

Logo, o custo, apesar de não ser uma propriedade intrínseca do material, pode ,er um fator decisivo para a sua
escolha. O material deverá ter características intrínsecas que se adequem à uma a;-''cação e o custo surge como o
parâmetro económico que irá ratificar o seu emprego. Assim, o fator técnico dever se waliado juntamente com o fator
custo. Por exemplo, um produto de menor custo final mas que atende as especificações e exigências mínimas do
mercado tem maior chance de ser comercialmente competitivo.

Muitas vezes o que importa é uma boa performance, com menor qualidade, mas a um preço baixo, e um material
inferior em qualidade mas de custo menor pode viabilizá-lo como o material a ser adotado, isto é, deficiências do
material são compensadas pelo seu custo. Por outro lado, o aspecto qualidade pode "ser um quesito valorizado e um
produto inferior qualitativamente poderá ser inferior comercialmente. Um produto ivsialmente barato pode se tornar
oneroso a longo prazo se não for pelo menos atualizado e durável. O problema pode se: resumido, então, em otimizar a
avaliação custo-benefício dos materiais a serem empregados, pois um projeto ou produto é viável economicamente
porque tem preço competitivo e se adeqíia às características mínimas exigidas.

A análise económica de um material pode ser complexa porque há muitos píimetros a serem avaliados. O
estudo da viabilidade económica de um material pode envolver, além do seu preço, sua disponibilidade no mercado
(volume de extração, produção, industrialização, manufatura, etc), facilidade de transporte (a própria localização da
empresa pode influenciar no custo do transporte), mão de obra qualificada disponível, tempo de aquisição (maior
agilidade na execução de um projeto ou produto pode implicar em menor custo final), facilidade na sua reposição c
manutenção, etc. Por exemplo, características como durabilidade estão diretamente ligadas ao fator económico porque
implica em menor manutenção e maior tempo de reposição. Assim, toda a análise económica de um produto ou projeto
visa a menor necessidade de investimentos e o maior lucro.

A escolha de materiais condutores para as suas diversas aplicações pode ser um exemplo da análise técnica
aliada ao fator custo. Metais como ouro e prata são ótimos condutores mas não são utilizados como fios e cabos
condutores por serem muito pesados (elevada massa específica) e por terem preço proibitivo. Contudo são usados,
junto com suas ligas, em peças de contato por terem grande resistência à corrosão. O cobre_é_mais ca™ que n gliirninjo,
mas é melhor condutor e é o materíaj_mais utilizadoi.cp_mo_çgndutor_em instalações de baixa tensão e equipamentos
(motores, transformadores, etc.) por ser,_por exemplo, fácil de soldar e emendar. Contudo, rnesm_o__sendp q_alumíniõ
mais frágiLíTAeçanicamente que o cobre, ele é mais leve e porisso é grandemente usado,çomp jsabo de linhas de
transmissão paraallas tensões porque exige menores estruturas de sustentação, o que implica em menor custo da obra.
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QUESTÕES

1) Comente sobre as propriedades mais importantes dos materiais condutores, isolantes e magnéticos.
2) Dê exemplos de materiais usados em dispositivos elétricos que levam em conta seu estado físico.
3) O que é massa específica e densidade?
4) Defina resistência mecânica, ductiíidade, maleabilidade, dureza e tenacidade.
5) Explique a curva tensão x deformação que caracteriza a elasticidade de um material.
6) Comente sobre dilatação térmica, condutividade térmica e calor específico dos materiais.
7) O que é corrosão? Como ocorre e quais os mecanismos para o seu controle?
8) Como ocorre a reflexão interna total numa fibra ótica?
9) Comente sobre o fator custo dos materiais.

PROBLEMAS PROPOSTOS

PROBLEMA 1: Seja um fio de material condutor de seção transversal circular com l mm de diâmetro e comprimento
de 100 m. Este fio é percorrido por uma corrente contínua de 1,6 A quando no mesmo é aplicado uma ddp de 12 V.
Determine a resistividade em Q/« e a condutividade em Sim do material do fio condutor.

PROBLEMA 2: A figura ao,lado mostra duas barras metálicas, de materiais A e B,
de mesma área de seção transversal e submetidas aos potenciais de tensão em suas
extremidades mostradas. Determine o valor do ^otgnciaU^-aa junçao-das^barras, a
corrente elétrica e o gráfico da distribuição de potencial ao longo das barras. Dados:
condutividade elétrica dos materiais: CTA - 20 x IO4 Sim e <TB = 120 x IO3 SI m

2,5 mm2

2,5 B 0,7 V

8 cm 6 cm

PROBLEMA 3: Um condutor aéreo sem revestimento isolante apresenta, em relação à terra, um potencial de 360 kV.
Qual o afastamento mínimo que o mesmo deve estar do chão para que não haja o surgimento de um arco elétrico?

• *- -. - -^
PROBLEMA 4: Dispõe-se de dois tipos de dielétricos l e 2 para construir um capacitor de placas paralelas de 2 nF e
que suporte uma ddp de 500 V em seus terminais. Sabe-se que a rigidez-dieléJrica do material l é 36 kVImm e do
material 2, 10 kVImm. As permissividades relativas dos materiais l e 2 são, respectivamente, 2,5 e 5. Determine qual
desses materiais poderá ser utilizado para construir o capacitor. Dado: capacitância de um capacitor de placas paralelas:
C = zAId, onde e é a permissividade do dielétrico, A - 25 cm2 = área das placas, e d a distância entre as placas.

PROBLEMA 5: Deseja-se isolar um cabo para 25 kVcom um material isolante de rigidez dielétrica de 10 Vlfjm. Qual
a espessura mínima do isolamento? Considere a variação da rigidez linearmente com a espessura.

PROBLEMA 6: Seja um fio de cobre de área ACu e comprimento / C u , e um fio de alumínio de área AM = 3 /ít-u c
comprimento /A1 - 1,5 /Cu. Determine qual dos fios tem maior resistência e qual dos fios possui maior peso. Considere
temperatura ambiente (20 "Q.

i PROBLEMA 7: Seja dois cabos condutores l e 2 de mesmo comprimento e de materiais A e B, repectivamente. Sabe-
se que o cabo l tem a fios e o material A possui condutividade <TA e massa específica ^A • Sabe-se também que o cabo 2
tem b fios e o material B possui condutividade crB = 2crA e massa específica YB = 5yA . Sabe-se ainda que os fios dos
cabos l e 2 têm mesma área de seção transversal. Determine a faixa de valores que deve ter a razão a/b para que o cabo
l tenha, simultaneamente, menor resistência e menorjnâSSâ que o cabo 2. Despreze o encordoamento.

VPROBLEMA 8: Seja dois materiais A e B, de condutividades aA e CTB = 2ox, respectivamente, e massas específicas y,\ YQ = 0,5 XÁ , respectivamente. Deseja-se construir um fio de material B que tenha resisléJicj&^Jétnca e rjesq_menores

que um fio de material A de mesmo comprimento. Sendo AÁ e AB as áreas das secões transversais dos fios de materiais
A e B, respectivamente, determine a faixa de valores que deverá ter a razão AB/AA , tal que as duas condições acima
especificadas sejam satisfeitas.

PROBLEMA 9: A figura ao lado mostra o gráfico da deformação elástica de dois fios de
materiais A e B de mesmo comprimento e área de seção transversal. Explique qual dos
materiais possui o maior módulo de elasticidade.

CT

(Mm2)
A

O

PROBLEMA 10: Seja dois fios l e 2 de mesmo material e peso desprezível. O fio 2 tem 6 cm
^ comprimento. O fio l tem o dobro do comprimento e diâmetro do fio 2. No fio l é suspenso um cubo

de cobre e, no fio 2, um cubo de material A, cuja aresta é a metade do cubo de cobre (vide figura).
Observa-se, então, que o comprimento final do fio l é 12,04 cm e, do fio 2, 6,009 cm. Determine a
massa específica do material A. Considere temperatura ambiente (20 °Q.

PROBLEMA 11: A figura ao lado mostra duas barras l e 2 de materiais diferentes. Sabe-se
o diâmetro e o comprimento da barra 2 são o dobro da barra l e que o módulo de elasticidade
do material da barra l é o dobro dí> material da barra 2. Qual deve ser a razão F}/F2 para que
ambas as barras sofram o mesmo alongamento?
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CAPÍTULO l: Propriedades dos materiais usados em engenharia

\A 12: Seja dois líquidos missíveis l e 2. Sabe-se que as massas específicas desses líquidos são,

respectivamente, 1,1 g/cm* e 0,9 g/cm2. Qual a massa específica de uma mistura homogénea composta, em volume, de
60 % de líquido l e 40 % de líquido 2?

t IA,
PROBLEMA 13: A figura ao lado mostra a variação do comprimento de duas barras de -
materiais A e B, em função do incremento de temperatura AT (ambas as retas são paralelas). 12
Compare os coeficientes de dilatação térmica linear dos materiais e obtenha conclusões. ^^

*• \j

PROBLEMA 14: A massa específica de um certo material sólido é igual a 5,015 g/cm3 a 25 °C e 5 g/cm a 75 °C.
Determine o coeficiente de dilatação térmica linear deste material, supondo este independente da temperatura.

PROBLEMA 15: A figura ao lado mostra uma lâmina bimetálica formada por uma barra de cobre e
uma de alumínio soldadas. Na temperatura T0 a lâmina está retilínea. Para um? temperatura TI,
explique o que acontece com a lâmina bimetálica se T\ T0 e T\ T0 .

Al

l cm cm

10 cm
5 cm

PROBLEMA 16: Seja uma placa metálica com um furo no .;entro, cujas dimensões para uma
temperatura de 20 °C são dadas na figura ao lado. Determina a variação percentual da área do
furo quando a placa é aquecida até à temperatura de 520 °C. Dado: coeficiente de dilatação
linear do material da placa: a = 2 x l O"5 °C"'.

3»!

PROBLEMA 17: À temperatura inicial de T0 - 20 °C, uma plataforma P está suspensa por dois
^pilares A e B e inclinada com um ângulo de 1°, tal como visto na figura ao lado. Determine a
temperatura final T\s pilares A e B tal que a inclinação da plataforma seja de 0° .
Dados: coeficiente de dilatação linear do material do pilar A: aA = IO"5 °C"'.

coeficiente de dilatação linear do material do pilar B: aB = 4 x IO"5 °C"'.

PROBLEMA 18: Uma esfera de alumínio tem, a 25 °C , um diâmetro de 5 cm. Até que temperatura deve ser aquecida
esta esfera para que a mesma ainda passe por um orifício circular de 5,03 cm de diâm - ro?

PROBLEMA 19: Seja, a 20 °C, uma barra de cobre de comprimento desconhecido e uma barra de alumínio de 4 cm
-de comprimento. Submetem-se ambas as barras a mesma variação de temperatura e observa-se que a diferença entre os
comprimentos das barras se mantém constante. Determine o comprimento da barra de cobre a 20 °C

2,5 cm

l

6 cm

PROBLEMA 20: Sejam duas barras l e 2 conectadas e isoladas termicamente
(figura), submetidas às temperatura em suas extremidades mostradas. Despreze a 11011C'
dilatação térmica das barras e determine a temperatura Tj da junção, a corrente
lénoiça_nas_barras e obtenha_o gráfíco_da distribuição da temperatura ao longo das ^ 7

barras. Dados: condutividade térmicas dos materiais: K\ 0,36 cal/°C cm s e K2 = 0,15 cal/°C cm s.

PROBLEMA 21: Sejam três barras isoladas termicamente e conectadas tal como mostrado na
figura ao lado. A área da seção transversal de cada barra' é l cm2 e elas estão submetidas às
temperaturas em suas extremidades mostradas na figura. Determine a temperatura Tj na junção
das barras. Determine ainda o vajor e-£LSgn£id0 da^.ciircenle_.íérrnica em cada barra, bem como a
resistência térmica das^barxâs. Dados: condutividade térmica dos materiais: K\ 0,18 call°C cm s ,
~ cms e K3 = 0,084 cal/°Ccms.

4 cm'

20 °r
8 cm

12 cm

PROBLEMA 22: Uma certa pessoa bebe por dia l litro de água a 7 °C. Sabendo-se que uma banana contém 90 kcal,
que quantidade de bananas deveria esta pessoa ingerir por dia para suprir sua perda de energia para a água?
Dados: temperatura corporal = 37 °C ; l m3 = IO3 litros. -.

PROBLEMA 23: Seja dois corpos de materiais A e B de mesmo volume. Sabe-se que o calor específico do material A
\ 60%Xnaior que do material B e a massa específica de A é 80% de B. Fornecido a mj: ma quantidade de calor aos dois

corpos, determine qual corpo é submetido à maior variação de temperatura e a diferer ca percentual das mesmas.

PROBLEMA 24: A figura ao lado mostra um sistema de 3 meios refringentes foiriando
dois dióptros planos l e 2, chamado lâmina de faces paralelas. Pede-se: dióptro l
a) as duas çondiçõe^jiecessárias para que exista um ângulo limite de incidência <?L no

dióptro l, a partir do qual ocorre reflexão total do raio de luz no dióptro 2. dióptro 2
b) se «3 = « j , que conclusão pode-se chegar?
c) determine 9Lpara n\ 1,6 , n2 = 2 e «3 ~ 1,4. Explique se este limite é mínimo ou máximo.

meio l (ni)

meio 2 (n2)

meio 3 («3)

PROBLEMA 25: Num recipiente de vidro é colocado um líquido transparente. A s^/uir é mergulhado no líquido um
bastão também de vidro, mas observa-se que a parte imersa do bastão fica completamente invisível. Explique o motivo.

PROBLEMA 26: A figura ao lado mostra uma plataforma circular de diâmetro 7 2 *?, que
flutua sobre águas cuja velocidade de propagação da luz é 2,4 x IO8 m/s. Determine a
profundidade limite A//M abaixo do centro da plataforma, que um peixe deve estar para que
não seja visto de nenhuma posição fora d'água. Explique se o limite é mínimo ou máximo.

7,2 m

,-»,«é



CAPÍTULO 2: BANDAS DE ENERGIA

2.1) INTRODUÇÃO

O estudo da estrutura de bandas de energia dos materiais é importante para o entendimento do mecanismo da
condução elétrica, além de explicar alguns dos fenómenos e propriedades dos materiais.

Os materiais, sob o ponto de vista elétrico, são classificados fundamentalmente em condutores, semicondutores e
isolantes. No entendimento desta classificação é necessário o estudo da estrutura de bandas de energia dos materiais.
Para a compreensão deste conceito é conveniente primeiro o desenvolvimento de um estudo sobre os modelos
atómicos, passando pelo conceito de níveis de energia, cuja extensão leva ao entendimento de bandas de energia. Para
isso serão introduzidos conceitos de Física Quântica, necessários ao desenvolvimento desta teoria.

Complementando este assunto, serão estudados noções de dualidade onda-partícula da luz e da matéria,
fotoexcitação, fotoionização e princípios da complementaridade e incerteza.

2.2) MODELOS DE ESTRUTURA ATÓMICA

núcleo

elétron

Fig. 7.2.1: Modelo
do átomo proposto
por Thomson.

O conceito inicial de átomo surgiu entre os gregos. Eles imaginavam que, se um corpo fosse dividido
indefinidamente, chegar-se-ia à menor partícula de que ele seria composto. A esta partícula foi dado o nome de átomo,
que significa "o que não tem partes".

A primeira teoria científica sobre o átomo, no entanto, só foi desenvolvida no século XIX por Dalton. Dizia esta
teoria que a matéria é formada por partículas extremamente pequenas e indivisíveis em forma de esferas maciças. Por

essa época já havia a noção de cargas positivas e negativas, campos elétricos e magnéticos,
corrente elétrica e potencial eletrostático.

Em 1897, Thomson descobriu o elétron e por volta de 1910 já haviam sido acumuladas
inúmeras evidências experimentais de que os átomos contêm elétrons. Neste ano, Thomson
propôs um modelo para o átomo, que já incluía o conceito de cargas positivas e negativas. O
átomo era visto como uma esfera maciça positiva, incrustada por esferas menores de carga
negativa (Fig. 2.2.1), que seriam os elétrons, modelo conhecido como "pudim de passas".

Em 1911, Rutherford mostrou que o modelo de Thomson era inadequado. Ele incidiu
partículas a (átomos de hélio duplamente ionizados, isto é, partículas formadas por apenas o
núcleo do átomo de hélio, emitidas por vários materiais radioativos tal como o tório, e com
grande velocidade) sobre uma lâmina muito fina de ouro e estudou o "espalhamento" destas

partículas. Como o modelo de Thomson prevê um campo elétrico muito fraco próximo ao átomo devido ao arranjo das
cargas positivas e negativas, quase todas as partículas a deveriam sofrer um espalhamento em um ângulo pequeno
(Fig. 2.2.2-a). No entanto, para a surpresa de Rutherford, foram detectados ângulos de até 180°.

Desvios dessa ordem de grandeza deveriam ser causados por
um campo elétrico muito intenso e porisso Rutherford propôs que a
carga elétrica positiva estivesse concentrada num núcleo muito
pequeno contendo a maior parte da massa do átomo, e as cargas
elétrícas negativas girando em torno desse núcleo. Como as
partículas a possuem massa muito maior que a dos elétrons, elas
passariam através deles praticamente sem sofrer sua influência e os
grandes desvios ocorreriam próximos ao núcleo (Fig. 2.2,2-b).

Com sua experiência de espalhamento de partículas a, o
modelo de Rutherford respondia todas as questões surgidas, mas
por outro lado apresentou um grande questionamento: dizia a teoria
clássica..que toda carga acelerada irradia energia na forma de

radiação eletromagnética e, portanto, os elétrons, girando em torno do núcleo, deveriam emitir energia. Sendo assim, a
medida que suas energias diminuíssem, seus movimentos deveriam ser uma espiral, vindo eles a se chocarem com o
núcleo, retornando assim ao modelo de Thomson. No entanto, desse modo o átomo se tornaria do tamanho do núcleo
(colapso do átomo) e seu raio seria da ordem de um raio nuclear, que é da ordem de IO4 vezes menor do que o valor
obtido por várias experiências. Além desle problema, este_iDQdeÍQ_previa^ a emissão de energia_de forma contínua,
enquanto já se sabia experimenUiJniejite.^e^^sj_ejnis_sjQ_s^claYji. desforma "discreta. As respostas a estas perguntas
foram postuladas por Neils Bhor em 1913.

a

(a)

Fig. 2.2.2: Desvio de uma partícula a nos
modelos de: (a) Thomson e (b) Rutherford.

2.3) OS POSTULADOS DE BOHR

Para conciliar o modelo de Rutherford com a teoria eletromagnética clássica e ainda explicar a emissão de
energia dos átomos de forma discreta, Bohr formulou três postulados que seriam a base de seu modelo atómico:

\- Postulado: um elétron se move em determinadas órbitas circulares em torno do núcleo sem emitir energia. Nessas
órbitas sua energia é constante e se diz que ele está num estado estacionário ou não irradiante (Fig. 2,3.1);
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CAPITULO 2: Bandas de energia

elétron

Fig. 2.3.l :Níveis permitidos
para um átomo.

m

n~\ \ \ /

-^m

c
n

0•r?
a ?"

K ~l radiação

'J
Fig. 2.3.2:Emissão de
por um elétron.

energia

2~ Postulado: um estado estacionário é definido pela condição de que o momento angular do elétron (m v r) neste
estado estacionário é quantizado e múltiplo de uma constante igual a h/2n (h é uma constante universal)
ou seja:

onde: n =

m v r =
h

n — n = 123i,^,j,. .,00 (2.3.1)

n = quantização do momento angular do elétron (l2 número quântico)
m = massa do elétron = 9,1095 x IO"31 kg
v = velocidade tangencial do movimento angular do elétron
r = raio da órbita do elétron
h = constante de Planck = 6,6262 * IO'34 J s

3- Postulado: um elétron, ao passar de um nível n de energia E» para um nível m de energia Em menor, emite (irradia)
energia eletromagnética (Fig. 2,3.2), cuja frequência/é dada pelo quociente entre a diferença de energia entre os
dois níveis e a constante de Planck, ou seja: _ _

/ = (Hz) (2.3.2)

Os postulados de Bohr vieram a introduzir dois conceitos importantes na mod ;íagem do átomo:
1) níveis de energia (estados estacionários): são as órbitas em que o elétron pode girr= • sem emitir energia;
2) emissão de energia na forma de radiação, na passagem de um nível para outro n' . l de energia inferior. Tal energia

é quantizada, ou seja, é igual à diferença de energia entre os dois níveis (Eq. 2.3.2). Logo, por dedução, para migrar
para outro nível de maior energia, o elétron deve necessariamente absorver a energia exata igual à diferença entre os
dois níveis de energia. A Eq. 2.3.2 é, portanto, válida também para a absorção de energia pelo elétron.

2.3.1) UM MODELO DE ÁTOMO DE BOHR

nível de energia
Para melhor compreensão, o estudo do modelo de átomo de Bohr será feito p"-a o

átomo do elemento químico mais simples, que é o hidrogénio. As ideias e conceito? j qui
discutidos são extensíveis aos demais elementos químicos.

O hidrogénio é o elemento químico de número atómico l, formado por um elétron
e um núcleo contendo um próton. Constitui-se, então, num simples dipolo elétrico.

Seja o modelo do átomo de hidrogénio apresentado na Fig. 2.3.3, onde o elétron
gira ao redor do núcleo executando um movimento circular uniforme (órbita considerada
circular) com velocidade tangencial v. O elétron e o próton estão sujeitos, então, a uma
força de atração elétrica (Lei de Coulomb), visto serem cargas de sinais contrários.

Seja Fei a força elétrica de interação entre o próton e o elétron (Fig. 2.3,3). Logo,
para que o elétron mantenha-se girando num estado estacionário em torno do núcleo
(mantendo r = cte), executando um movimento circular uniforme com uma velocidade
tangencial v, existe unicamente uma força resultante dojipo centrípeta^,, igual ã̂  força elétrica, ou seja:

Fig. 2.3.3: Modelo do
átomo de hidrogénio.

Fel Fcp
1 e2

47T£I} r2

m v2

r
e2 (2.3.3)

onde a constantej^, é a chamadaj>ermissivid.ade díelétrica do vácuo (£0 = 8,8542 x 10"IJ F/m) e a constante e é a carga
elétrica elementar (e = 1,6022 x IO*19 Q.

Assim, em seu estado estacionário, o elétron possui dois tipos de energia: cinética (Ecin}, referente à velocidade v
de deslocamento tangencial, e de sua posição distante r do núcleo, referente ao campo elétrico do núcleo, e conhecida
como energia potencial elétrica (Epot). A energia total do elétron será, então:

m v2

A energia potencial elétrica Epot é definida como a energia necessária para Deslocar uma carga, imersa num
campo elétrico, do infinito até uma distância r desejada (Fig. 2.3.4). Para o átomo d; hidrogénio, este deslocamento é
provocado pela força de atração elétrica Fe, exercida pelo núcleo no elétron orbital e ; definida matematicamente como
sendo a integral desta força em função do deslocamento desejado (do co a r), isto é, u r i função trabalho. Logo:

E pó l - f
J co

l
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(*+ F< i dr\ ei m
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Fig. 2.3.4: Deslocamento
do elétron do infinito até
uma distância r do núcleo.

E puí (2.3.5)

O sinal negativo significa que a máxima energia potencial do elétron encontra-se
no infinito e vale zero. Em outras palavras, deve-se retirar energia do elétron para que o
mesmo adquira a energia potencial referente à posição r do núcleo, ou ainda, que o
elétron se deslocaria espontaneamente do co até r. Assim, se o elétron adquire energia, o
mesmo se distancia do núcleo para atingir um nível de energia maior.

Portanto, inserindo 2.3.5 em 2.3.4 e ainda utilizando o resultado 2.3.3, tem-se que
a energia total do elétron será:

1 2 e2 1 e2

2 4x£0r
e2 e2

4x£Qr 8x£or

Do 2° postulado de Bohr (Eq. 2.3.1) tem-se que a velocidade do elétron no nível distante r do núcleo, é:
n h

2/rmr

(2.3.6)

(2.3.7)

(2.3.8)

onde o índice n (n = 1,2,3,...,00) representa a quantizacão dos raios dos níveis de energia possíveis. A expressão 2.3.8
pode agora ser substituída em 2.3.6 de modo a obter também a expressão da quantizacão dos níveis de energia, ou seja:

que, substituída na Eq. 2.3.3, obtém-se a expressão do raio r do nível de energia onde se encontra o elétron:

e2 ( n h V e2

\^2nrnrj 47TEQr
r- ° n 2
r« 2

nme

JL m e

£0 h2 n'
E „ =

m e

i 2 n2
(2.3.9)

Analisando-se as Eqs. 2.3.8 e 2.3.9 observa-se que as mesmas só dependem de n pois os demais termos (e0, h ,
m , e) são constantes universais e utiliza-se, portanto, o índice n para enfatizar este fato. Assim, para cada valor de n
tem-se a correspondente energia En do nível de energia distante rn do núcleo. Desse modo, ficam definidos os vários
níveis de energia do átomo de hidrogénio.

O fato da energia dos níveis ser negativa indica que o elétron está num "poço de potencial", isto é, ele permanece
em seu estado girando ao redor do núcleo e só escapará da órbita se a ele for fornecida energia adequada para tal.

A ordem de grandeza das dimensões nucleares é muito pequena e porisso utiliza-se uma unidade mais
apropriada, chamada angstron (símbolo Â) para descrever estas dimensões. Tal unidade de dimensão é definida como:

l Â = l O'10 m = IO'8 cm
Substituindo os valores das constantes que aparecem na Eq. 2.3.8 tem-se, para o nível mais baixo de energia do

átomo de hidrogénio (lu nível =>«=! ) , que:

\ =
8,8542 x IO"1 2 (6,6262x10 -34

nme
= 0,53 x 10' m = 0,5 A

n 9,1095 x IO"31 (i ,6022xlO~19)2

ou seja, o nível mais baixo de energia tem um raio aproximadamente igual a 0,5 Ã (sabe-se hoje que o átomo ocupa um
espaço total de l Â de raio, enquanto que seu núcleo tem aproximadamente IO'4 Â de raio).

A ordem de grandeza das energias a nível atómico são muito pequenas e porisso utiliza-se também uma unidade
mais apropriada, chamada elétron-volt (símbolo e V), definida como a energia potencial adquirida por uma carga
elétrica elementar, o elétron, quando deslocado por uma diferença de potencial l volt, de modo que:

energia adquirida = ddp x carga elétrica = l V x 1,6022 x IO"19 C > .'. 1,6022 x 10'" Joules = l e V
Substituindo os valores das constantes na Eq. 2.3,9, tem-se também, para o nível mais baixo de energia do

átomo de hidrogénio (n = 1), que o valor de sua energia será:

E, = -
m e l 9,1095x10 -31 (l.6022xlO -19

-18

8 el h2 l - 8 x (s,8542xlO-'2)2 x (ó,6262xlO~34)2

- - 2,1806xl(T1V

ou E, = 1-191 3 , 6 x l , 6 0 2 2 x l O ~ l v J = -13,6 eV

ou seja, o nível mais baixo tem energia aproximada de -13,6 eV (Fig. 2.3.5-a). Este resultado já era conhecido na
prática pois se sabia da Química ser necessário uma energia de 13,6 eVpara ionizar um átomo de hidrogénio (retirar o
elétron do átomo, isto é, levá-lo ao nível de energia zero ou n = co), tendo o modelo de Bohr alcançado grande sucesso.

Deve-se lembrar que a Eq. 2.3.9 foi deduzida para o átomo de hidrogénio, não valendo portanto para os demais
átomos, que terão outros níveis específicos de energia permitidos.

Com o resultado da energia obtido para o primeiro nível, a Eq. 2.3.9 pode, então, ser reescrita como:
13,6

« = 1,2,3,...,co (2.3.10)

L

Substituindo n pelos seus vários valores inteiros positivos (n = l ,2, 3. ..,00) na Eq. 2.3.10, tem-se, então, os vários
níveis de energia possíveis para o elétron do átomo de hidrogénio (Fig. 2.3.5-a), sendo o nível n = co o nível de
referência zero (energia zero), de acordo com a dedução matemática vista.

Na Fig. 2.3. 5-b mudou-se o nível de referência para o primeiro nível (n - 1) somando-se 13,6 eV % todos os
níveis. Como o que interessa é a diferença de energia entre os níveis (3e postulado de Bohr), os resultados não são
afetados por essa mudança de referencial. Assim, estes diagramas são construídos de forma tal que a distância de cada
nível ao nível de energia zero é proporcional à energia deste nível.
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Fig. 2.3.5: Esquemas simplificados dos níveis de energia do
nível n = oo ; (b) referência no nível n = 1 .
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A seguir serão comentados alguns conceitos adicionais para o entendimento dos postulados de Bohr.
Um elétron, ao absorver energia, "move-se" para um dos níveis

superiores desde que esta energia absorvida seja a necessária para deslocá-
lo para um nível de energia permitido. A energia absorvida deve ser
exatamente a diferença de energia entre os dois níveis pelos quais o elétron
se deslocou (conceito obtido do 3Q postulado de Bohr). Neste caso diz-se
que ele está num estado excitado e o elétron passa a possuir a energia do
nível para o qual ele se deslocou. Após algum tempo (tipicamente IO"8 s), o
elétron retorna ao seu estado original (chamado nível normal ou
fundamental) emitindo o excesso de energia absorvida.

Porém, este retorno pode ser de uma vez ou em várias etapas, isto é,
o elétron pode se deslocar diretamente para o seu nível fundamental ou vir
a ocupar níveis permitidos existentes entre os dois níveis do deslocamento
inicial, até retornar definitivamente para o seu nível fundamental. Por
exemplo, num átomo qualquer (Fig. 2,3.6), se um elétron que está no nível
l , absorve energia (necessariamente de valor E4 - E}) e passa a ocupar o nível 4, ele pode retornar de uma só vez
saltando para o nível l e emitindo a mesma diferença de energia entre estes dois níveis (Fig. 2.3.6-a), ou pode retornar
por uma das várias combinações de etapas possíveis (Figs. 2.3.6-b, c ou d), emitindo a correspondente diferença de
energia dos níveis de cada retorno. Desse modo, a soma das energias emitidas pelo elétron no seu retorno ao nível
normal é igual à energia absorvida pelo mesmo, de modo a respeitar o princípio de conservação de energia.

Como se pode observar, o modelo de Bohr prevê a emissão discreta de ene-çia na passagem de um nível de
energia para outro: o elétron não pode emitir qualquer quantidade de energia, mas s mente quantidades referentes às
diferenças de energia entre os vários níveis.

Sabe-se que a relação entre o comprimento de onda À, (m ou Ã) e a frequência/(//z) de uma onda de radiação
eletromagnética é dada por:

' ~ " (2.3.11)

fl 1 E»(eV)

j

J \

y
/
/

^ •j

y
P

^-E,J &l

(a) (b) (c) (d)

Fig. 2.3.6: Possíveis transições para
um elétron do nível 4 para o nível 1 .

& f = v

onde v é a velocidade da onda eletromagnética num meio material, sendo v = c = 299,79 x 10 m/s = 3 x 1 0 m/s a
velocidade da onda eletromagnética no vácuo.

Utilizando a Eq. 2.3.11 (para v = c), o 32 postulado de Bohr (Eq. 2.3.2) permite, então, calcular o comprimento
de onda X ( e consequentemente a frequência) da radiação emitida pelo elétron:

F - F r F - F.
/

•"-•« *-' *, í- 1-1 n *-l n-

= h
1 12400

E* - Em

(2.3.12)

onde /l é obtido em Â e o termo E „ - E,n (n > m) deve ser fornecido em eV.
Num meio qualquer que não seja o vácuo, tal como vidro e água, o comprimento de onda diminui mas a

frequência permanece a mesma do vácuo, resultando, então na diminuição da velocidade da onda eletromagnética.
A Tab. 2.3.1 mostra alguns comprimentos de onda aproximados no vácuo, para as várias nomenclaturas dadas a

estas ondas. Nota-se que, para obter a frequência destas ondas, basta utilizara Eq. 2.3.11.

Nomenclatura
energia elétrica

áudio-frequência
ondas médias e curtas
FM-TV-VHF-UHF

microondas

/Km)
5xl0 6

3x10*- 1,5 x IO4

600-6
5-0,5

0,5-0,001

Nomenclatura
infra-vermelho

vermelho
laranja

amarelo
verde

Ã (Á)
IO7- 7000

7000 - 6500
6500 - 6000
6000 - 5500
5500 - 5000

Nomenclatura
azul

violeta
ultra-violeta

raios X
raios y

/l (À)
5000-4500
4500 - 4000
4000 - 40
40-0,1
0,1 -IO'3

Tab, 2.3.1: Comprimentos de onda no vácuo de algumas radiações eletromagnética s
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Como exemplo, a Fig. 2.3.7 mostra os comprimentos de onda, calculado com auxílio da Eq. 2.3.12, das
radiações emitidas pelo elétron do átomo de hidrogénio para as diversas transições possíveis entre apenas os níveis l e

4. Assim, no retorno ao seu nível fundamental (nível 1),
observa-se que o elétron do átomo de hidrogénio pode emitir
seis tipos de radiações.

Para finalizar, deve-se lembrar que níveis de energia
são conceitos estudados em átomos isolados, onde um elétron
excitado retorna ao nível original emitindo um espectro de
energia bem definido, pois as radiações emitidas por ele sào
discretas. Contudo, os deslocamentos de elétrons na estrutura
atómica dos materiais apresentam uma faixa de espectro de
energia emitida, isto é, apesar de serem de valores discretos,
as radiações emitidas pelo elétron apresentam um amplo
espectro de valores. Se induz, com base neste fato, que estes
deslocamentos ocorrem entre faixas de níveis de energia bem
próximos entre si. Este será o conceito visto a seguir.

•>

1

18788Á ! 1'6*'J
i -> nn

973 Â

4844 A 6256 Á

1026Â 1216Á

Fig. 2.3.7: Comprimentos de onda em Á de algumas
transições possíveis.

2.4) BANDAS DE ENERGIA

A teoria desenvolvida até aqui e que levou ao conceito de nível de energia foi feita considerando-se os átomos
isolados, de tal maneira que não havia influência de outros átomos sobre o átomo em estudo. Neste caso, um elétron
excitado, ao retornar ao seu nível fundamental, emite um espectro de energia bem definido, o que corresponde a níveis
de energia também bem definidos (Fig. 2.4.1-a).

última banda de energia
pertencente à estrutura

atómica ^

Banda de Condução (BC)

E c -» energia do gap

Banda de Valência (BV)

Banda Proibida (BP)

(a) (b)

Fig. 2.4.1: (a) níveis de energia de um átomo isolado; (b) bandas de energia para um material sólido.

Já em um cristal (material sólido cuja estrutura é um arranjo regular), onde tem-se um número muito grande
átomos bem próximos entre si, observa-se que o espectro de energia emitida pelo mesmo possui uma "faixa" muito
ampla, correspondendo a um número muito grande de níveis de energia muito próximos entre si (Fig. 2.4.1-b).

Então, diferentemente de um átomo isolado, um material se comporta como se, ao se aproximar TV átomos para
formar o material sólido, cada nível de energia original se "expandisse" em N níveis muito próximos entre si para
respeitar o Princípio da Exclusão de Pauli (apenas dois elétrons de spins contrários podem ocupar o mesmo orbital).
Essas regiões de níveis de energia bem próximos são denominadas bandas de energia (Fig. 2.4.1-b). Separando as
bandas de energia restam ainda regiões em que os eíétrons não podem permanecer em órbitas estacionárias, ou seja,
regiões onde não há níveis de energia eletrônícos permitidos (Fig. 2.4.1-b). Estas regiões são chamadas de bandas
proibidas, conhecidas também pela expressão inglesa gap ou gap de energia.

Para a classificação dos materiais, apenas as duas últimas bandas de energia, com o respectivo gap entre as
mesmas, são de interesse. Estas estão mostradas na Fig. 2.4.1-b e são as seguintes:
1) a banda contendo os elétrons de valência dos átomos constituintes do material, chamada de Banda de Valência (BV).
2) a primeira banda vazia após a Banda de Valência. Nesta banda existem muitos níveis desocupados e os elétrons que

a ocupam tem, assim, grande liberdade de se movimentarem pelo material e podem ser, então, facilmente acelerados
por campos elétricos aplicados ao material de modo a constituir uma corrente elétrica. Estes elétrons são, assim,
chamados de elétrons livres. Esta banda é, desse modo, chamada de Banda de Condução (BC), onde diz-se que os
elétrons que se situam na mesma não mais pertencem a nenhum átomo da estrutura do material. Pode-se concluir,
então, que a Banda de Valência é a última pertencente à estrutura atómica do material.

3) a faixa de níveis de energia proibidos (banda proibida) situada entre a Banda de Condução e a Banda de Valência, o
chamado gap de energia, denominada particularmente de EG (energia do gap).

EXERCÍCIO 2.4.1: Num LED (diodo emissor de luz) a energia do gap é 1,9 eV, Para elétrons movendo-se da BC
para a BV, qual o comprimento de onda e a nomenclatura da radiação eletromagnética emitida pelos elétrons?

SOLUÇÃO
Para um material, pode-se considerar que a energia emitida pelos elétrons é praticamente a energia do gap. Portanto:

12400 12400 12400
À -

E -E. 1,9
= 6526 A
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Pela Tab. 2.3.1 observa-se que este comprimento de onda corresponde à cor vermelha do espectro da luz visível e,
portanto, o LED emitirá luz vermelha.

2.4.1) CONDUTORES, SEMICONDUTORES E ISOLANTES

Nas Bandas de Condução e Valência ocorre o fenómeno da condução de coirtnte elétríca. Para os portadores de
carga livres da BC (elétrons livres) pode-se facilmente fornecer energia e movimenta-1 os pelo material porque os
mesmos não estão presos à estrutura atómica. Na BV, contudo, os elétrons necessitam de níveis de energia desocupados
nesta banda para se movimentarem pelo material. Além disso, para se deslocar urr : :létron da BV para a BC, deve-se
fornecer ao mesmo uma energia no mínimo igual à EG e, assim, quanto ma:"-' for a energia do gap, maior a
dificuldade em deslocar elétrons para a BC. Assim, de acordo com as características da estrutura de bandas de energia,
os materiais podem ser classificados como:

1) Materiais Isolantes: um material cuja largura da banda proibida entre a BV e BC
é muito grande (Ec ^ 6,0 eV), é dito ser um material isolante (Fig. 2.4.2). Estes
materiais possuem urna Banda de Valência totalmente preenchida e uma Banda de
Condução vazia. Assim, devido a grande energia do gap, não é possível fornecer
energia suficiente aos elétrons da BV para que eles se desloquem para a BC, sem
que se danifique o material. Como a BV está completamente preenchida, há
também dificuldades de movimentação dos elétrons nesta banda. Logo, esta pouca
disponibilidade de condução de corrente caracteriza eletricamente o material como
sendo isolante elétrico.

2) Materiais Semicondutores: um material cuja largura da banda proibida entre BV
e BC é pequena (EG = 1,0 eV), é dito ser um material semicondutor (Fig. 2.4.3).
Estes materiais possuem este nome devido à sua característica de poderem se
comportar como isolante ou condutor. À baixas temperaturas, esses materiais
possuem a Banda de Valência completamente preenchida e a Banda de Condução
vazia, comportando-se nestas condições corno isolante. A temperatura maiores, ou
sob iluminação, alguns elétrons da BV absorvem energia suficiente para se moverem
para a BC. Cria-se então elétrons livres na Banda de Condução e estes deixam órbitas
vazias na Banda de Valência, chamadas lacunas (lacunas respondem a campos
elétricos e magnéticos como se possuíssem carga positiva, isto é, comportam-se como
portadores de carga). Neste caso, o material comporta-se como condutor, havendo
condução de eletricidade através de elétrons livres e lacunas (semicondutores
possuem, então, dois tipos de portadores de carga). Logo, este duplo comportainento
caracteriza eletricamente o material como semicondutor.

3) MateriaisjCondutores: materiais ditos condutores possuem gap bem pequer.^ ou
nulo (EG = 0), havendo, neste último caso, uma superposição das Bandas de Valência
e Condução (Fig. 2.4.4). Nestes materiais, os elétrons da BV estão fracamente ligados
à estrutura atómica do material e podem, com pouca energia, se mover com
facilidade de níveis correspondentes à BV para níveis correspondentes à BC, isto é,
estão praticamente livres para se locomoverem pelo material. O maior ou menor frau
de superposição de BV e BC nos metais indica o melhor ou pior condutor eléí: iço.
Assim, esta abundância de elétrons livres, que permite ao material uma grande
condução de corrente, o caracteriza eletricamente como sendo um condutor elétri>-t .

Fig. 2.4.2: Estrutura de
bandas de material isolante.

elétrons BC
livres
• • •

/

*,E l cV

O 0 O
lacunas

BV

Fig. 2.4.3; Estrutura de
bandas de material
semicondutor.

Fig. 2.4.4: Estrutura de
bandas de material
condutor.

Comentário: o montante de uma corrente elétrica que é gerada em consequência de um campo elétrico externo
aplicado a um material (conhecida como corrente de condução), depende do número de elétrons livres do material que
possam ser deslocados. Porém, as energias possíveis de se obter de um campo elétrico são pequenas, quando
comparadas à largura de qualquer banda de energia individual, mas outras formas de energia, tais como óticas ou
térmicas, são da ordem largura de bandas e por isso conseguem ionizar elétrons nos cristais. Dessa forma, apesar de
suas respectivas estruturas de bandas de energia, todos os três tipos de materiais descritos acima possuem elétrons
livres, gerados basicamente por energia térmica, mas os materiais semicondutores intrínsecos (ou ditos puros) e
isolantes são maus condutores de eletricidade porque possuem um número muito menor de elétrons livres quando
comparados aos materiais condutores e, quando submetidos a um campo elétrico, produzem correntes elétricas pouco
utilizáveis ou desprezíveis, razão pela qual recebem estas denominações.

2.5) DUALIDADE ONDA-PARTICULA DA LUZ E DA MATÉRIA

2.5.1) A NATUREZA DUALISTICA DA LUZ

Uma das controvérsias mais interessantes da ciência é esta: a luz é uma propagação de ondas ou de partículas?
Newton foi o mais importante defensor de uma teoria corpuscular para a luz. Esta teoria dizia que a luz era

constituída de um feixe de partículas de grande velocidade, que emanavam de for.tes luminosas como o sol, uma
lâmpada acesa, etc. A trajetória destas partículas era retilínea e elas poderiam atravessar certos materiais e ser reíletidos
por outros. Quando atingiam os olhos, causavam a sensação da visão.
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Com esse modelo corpuscular pôde-se explicar satisfatoriamente vários fenómenos
ópticos conhecidos, como a reflexão e a refracão. Por exemplo, a reflexão era explicada
comparando a reflexão das partículas de luz com choques perfeitamente elásticos dessas
partículas em superfícies cuja massa fosse muito maior que elas (Fig. 2.5.1).

Para explicar a refracão, Newton admitiu que as partículas de luz, por exemplo,
propagando-se pelo ar, ao se aproximarem da água, eram atraídas por ela (Fig. 2.5,2).
Assim, embora a componente'horizontal da velocidade do feixe de luz não fosse afetada
por essa atração, a componente vertical aumentava e, desse modo, a explicação ficava
coerente com aquilo que seiobservava experimentalmente. Entretanto, por esta teoria a
luz teria, na água, uma velocidade maior que no ar, o que se sabe hoje ser incorreto.

Em meados do século XVII a teoria ondulatória da luz começou a ser defendida
por Huygens, mas seu modelo não teve aceitação porque a teoria corpuscular gozava de
grande reputação e a mesma foi aceita por mais de um século. Em 1801, Thomas Young
ressuscitou a teoria ondulatória com suas experiências relativas à interferência, mas seu
trabalho passou desapercebido por mais de uma década. O maior passo para a teoria
ondulatória, porém, foi dado por Fresnel, que realizou experiências sobre interferência e
difração, dando-lhes uma base matemática. Finalmente, em 1850 Foucault mediu a
velocidade da luz na água e mostrou que a mesma era menor que no ar, abalando assim a
teoria corpuscular de Newton.

Em 1860, Maxwell publicou sua teoria matemática do eletromagnetismo. Esta
teoria explicou todos os fenómenos elétricos e magnéticos conhecidos e também previa a
existência das ondas eletromagnéticas. Maxwell formulou a velocidade de propagação
destas ondas no vácuo por intermédio de constantes elétricas e magnéticas mensuráveis
em laboratório, através da equação:

partícula de luz

superfície que permite
a reflexão da luz

Fig. 2.5.1: A reflexão
da luz, segundo a teoria
corpuscular.

l

-^ partícula de luz

N

Fig. 2.5.2: A refracão
da luz, segundo a teoria
corpuscular.

(2.5.1)

fotoelétrons

onde £Q c a permissividade dièlétrica do vácuo (£^ = 8,854 x IO"12 F/m) e ̂  é a chamada permeabilidade magnética do
vácuo (^ = 4n \7 H/m). Tal resultado é igual à velocidade da luz medida diretamente e Maxwell sugeriu que essa
concordância não era casual e indicava ser a luz uma onda eletromagnética.

Em 1887, Hertz confirmou a teoria de Maxwell produzindo e detectando ondas eletromagnéticas em laboratório,
mediante meios estritamente elétricos e mostrou que as mesmas possuíam as propriedades das ondas luminosas,
provando, assim, que a luz se comportava como uma onda eletromagnética.

O modelo ondulatório pôde explicar uma série de fenómenos ópticos conhecidos na época, como a reflexão, a
refracão, a interferência e a difração. No entanto, embora se pensasse que o problema da natureza da luz estivesse
localmente resolvido, a teoria ondulatória não pôde explicar o Efeito Fotoelétrico, descoberto por Hertz em 1887.

Efeito Fotoelétrico é a emissão de elétrons de uma superfície metálica
devido à incidência de luz sobre essa superfície (Fig. 2.5.3). No estudo do
Efeito Fotoelétrico verificou-se que a energia cinética do elétron mais rápido
emitido era independente da intensidade da luz. Assim, sendo a luz uma onda
eletromagnética, quanto maior a intensidade da luz, mais energia cinética
deveriam ter os elétrons emitidos. Por outro lado, qualquer frequência da luz
deveria causar o Efeito Fotoelétrico, dependendo apenas da intensidade. No
entanto, verificou-se que, para cada superfície metálica, existe uma frequência
mínima abaixo da qual não mais se observa o Efeito Fotoelétrico, e isto também
independente da intensidade da luz incidida.

Em 1905, Einstein explicou o Efeito Fotoelétrico sugerindo que a energia
de uma onda luminosa estivesse quantificada em pequenos "pacotes" (ou "quantum") de energia que ele denominou de
fóton. De "quantum" veio o termo quantização, que quer dizer que uma grandeza só assume valores discretos,
múltiplos de um valor constante. Relembrando o assunto discutido no item 2.3.1, a energia do elétron é, então,
quantizada e os níveis de energia permitidos são denominados estados quânticos, sendo o inteiro n um número
quântico. Estava, então renascendo um novo modelo corpuscular.

Assim, Einstein propôs que a luz deveria ter uma característica dual, isto é, ter dois comportamentos: quando se
propagando no espaço teria característica ondulatória, conforme demonstrado por Maxwell; quando se chocando com
uma superfície teria característica corpuscular, se comportando como se composta de partículas (fótons) que atingiriam
esta superfície. A energia E (J) de um fóton foi postulada como sendo:

(2.5.2)

Fig. 2.5.3: Emissão de elétrons de
uma superfície sobre a qual foi
incidido luz (Efeito Fotoelétrico).

c* h f
onde h a constante de Planck (6,6262 x 10" Js) Q f (Hz) é a frequência da onda eletromagnética (luz). Logo, segundo a
Eq. 2.5.2, a energia de cada "partícula" de luz (fóton) é função da frequência, que é uma grandeza de característica
ondulatória. Como Einstein havia mostrado a equivalência entre massa e energia (E = m c2), pode-se dizer, então, que a
Eq. 2.5.2 traduz essa natureza dualística, unindo de um lado a energia associada a uma partícula (o que caracteriza a
natureza corpuscular, segundo a teoria quântica) e do outro lado a frequência (natureza ondulatória).

A teoria de Einstein é capaz de explicar o Efeito Fotoelétrico. Um fotoelétron é um elétron que, atingido por um
fóton, absorve toda sua energia, com o consequente desaparecimento do fóton, e sai do material. Assim, a energia do
elétron mais rápido depende apenas da energia do fóton que ele absorveu. Logo, um aumento na intensidade da luz não
aumenta a energia de cada fóton, mas apenas o número de fótons que atingem a superfície.

Quando um elétron é emitido da superfície, sua energia cinética é a diferença entre a energia do fóton incidente
absorvido e o trabalho necessário" para remover o elétron da superfície. Este trabalho é necessário para superar os
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campos atrativos dos átomos na superfície (a chamada barreira de potencial, assunto que será visto no Capítulo 3) e as
perdas de energia cinética devida às colisões internas do elétron. Dessa maneira, também para haver Efeito Fotoelétrico
é necessário um mínimo de energia do fóton para "arrancar" o elétron da superfície, havendo, portanto, uma frequência
mínima da luz incidida para isto ocorrer, independentemente novamente da intensidade da luz.

Hoje a hipótese do fóton é usada em todo o espectro eletromagnétíco, não apenas na região visível. Por exemplo,
para um comprimento de onda típico de microondas igual a 10 cm, a energia do tóton é 1,2 x IO"5 e V, que é muito
pequena para ejetar fotoelétrons de superfícies metálicas (fotoionização). Para os raios X e y a energia do fóton pode
ser da ordem de IO6 e V ou mais, o que pode extrair de átomos pesados elétrons úrtemente ligados por energias da
ordem de IO5 eV. Para a região visível do espectro eletromagnétíco, os fótons dessg região não tem energia suficiente
para provocar a fotoionização e os elétrons que eles atingem são chamados elétrons de condução porque apenas se
deslocam da BV para a BC, o que é chamado fotoexcitação.

A teoria da natureza dualística da luz veio satisfazer tanto o efeito de sua propagação no espaço quanto o Efeito
Fotoelétrico. Atualmente, portanto, como os fenómenos de propagação da luz são -.mis bem explicados pelo modelo
ondulatório (difracão, interferência, reflexão e refração só encontram explicação satisfatória no modelo ondulatório) e
os da interação da luz com a matéria mais bem explicados pelo modelo corpuscular, aceita-se que a luz apresenta uma
natureza dupla, isto é, uma dualidade onda-partícula. ;

Conclusões gerais: •'
1) a energia não é indefinidamente divisível. A menor unidade de energia que pode ser transferida em um processo

físico é chamada de "quantum". Em particular, a luz é uma forma de energia e içada quantum de energia de luz é
denominado fóton;

2) quanto maior a frequência da radiação, maior será o quantum de energia desta raJiação, isto é, maior será a energia
do fóton desta radiação (Eq. 2.5.2);

3) a intensidade da radiação não aumenta a energia do fóton desta radiação, mas apenas o número de fótons emitidos.

EXERCÍCIO 2.5.1: Um fóton de comprimento de onda 972,55 Á é absorvido por um átomo de hidrogénio e dois
outros fótons são emitidos. Se um desses fótons emitidos apresentava comprimento de onda 4844 Â, qual é o
comprimento de onda do segundo fóton?

SOLUÇÃO
A Eq. 2.3.12, usada para o cálculo do comprimento de onda da radiação emitida pelo elétron pode logicamente ser
usada para o cálculo da energia absorvida pelo elétron, isto é:

, ,,, .„ . 12400 / p p / E- 12400de 2.3.12: /L = - — — , onde n > m => IEn - Em l = Efóloll = —~~
En-Em Ã

isto porque a energia do fóton deve ser a necessária para levar o elétron a um nível permitido. Desse modo, um fóton
de comprimento de onda 972,55 Â possui uma energia:

12400
= 12,75 eV

Pela Fig. 2.3.5-b verifica-se que o elétron move-se para o nível 4 de energia, visto que seu estado inicial é o nível l,
isto é, a diferença entre as energias dos níveis é: £"4 - E\ 12,75 eV, Se, ao voltar para o nível l, são emitidos dois
fótons, isto pode-se dar de duas maneiras diferentes, conforme as Figs. 2.3.6-c e d. O fóton de comprimento de onda
4844 Â possui, então, a energia: ^

A 0 1 n r u r 1240° 1240° i « r/de 2.3. 12: En ~ Em = E „ = - = - = 2,55 eV
4844A À, 4844

Observando-se a Fig. 2.3.5-b nota-se que esta energia é a diferença de energia entre os níveis 4 e 2 (£4 - E2 = E ̂ 44 A =

2,55 eV). O caminho percorrido foi então correspondente à Fig. 2.3.6-c. Assim' o segundo fóton foi emitido na
passagem do nível 2 para o nível l , tendo um comprimento de onda:

= 12400 = J2400_ = *.
11 E2 - E, 10,2 - O

2.5.2) A DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA DA MATÉRIA

Como visto, a luz possui natureza dual, isto é, se comporta como onda ou COMO partícula. Em 1924, Louis De
Broglie propôs a existência de ondas de matéria, isto é, lançou a seguinte hipótese:'será que partículas não podem se
comportar como ondas, ou seja, será que o comportamento dual onda-partícula *a radiação também se aplica à
matéria? Assim como um fóton tem associado a ele uma radiação que governa c seu movimento, também uma
partícula material (por exemplo, um elétron) tem associada a ela uma onda de matéria que governa o seu movimento.
Como o universo é composto por matéria e radiação, a sugestão de De Broglie é essencialmente uma afirmação a
respeito da grande simetria da natureza.

De Broglie propôs, então, que os aspectos ondulatórios da matéria fossem relacionados com seus aspectos
corpusculares exatamente da mesma forma quantitativa com que esses aspectos são relacionados para a radiação. De
acordo com De Broglie, tanto para a matéria como para a radiação, a energia total E está relacionada à frequência/da
onda associada ao seu movimento, isto é, E = h_£_Em$tein formulou a equivalência massa-energia, tanto para a
matéria quanto para a radiação, através da relação: E = m v*_ (m ~ massa da matéria, v = sua velocidade). A relação
entre frequência e comprimento de onda (Ãf= v) pode agora ser aplicada também à matéria. Agrupando-se estas três
ideias chega-se, então, ao seguinte resultado?



E ~ m v2 = h f ~-
Á ^

m v — p
h

(2.5.3)
A /j^_

onde p é a quantidade de movimento da partícula.
A Eq. 2.5.3 é chamada relação de De Broglie. Ela prevê o comprimento de onda de De Broglie (Á) de uma onda

de matéria associada ao movimento de uma partícula material que tem uma quantidade de movimento p. Portanto,
conceitos relativos a partículas (energia E e quantidade de movimento/?) estão ligadas através da constante de Planck h
aos conceitos relativos a ondas (frequência/e comprimento de onda A). Logo, na Eq. 2.5.3 tem-se novamente uma
expressão que une uma característica ondulatória (À) com uma característica corpuscular (m).

Como o comprimento de onda é inversamente proporcional à massa da partícula, quanto maior massa, menor
será o comprimento de onda e, portanto, mais difícil comprovar o comportamento ondulatório da partícula. Por outro
lado, para massas bem pequenas, como a dos elétrons, o comportamento ondulatório será bem acentuado. De fato, em
1927, Thomson e Davisson descobriram experimentalmente a difracão do eletron (difração é a capacidade de contornar
obstáculos e é um comportamento estritamente de onda) e mostraram que o eletron se comporta como uma onda,
comprovando assim a natureza dualística das partículas.

Exemplificando: o comprimento de onda de De Broglie para:
a) uma bola de golfe de massa 45g movendo-se a uma velocidade de 40 m/s será:

3 - h h 6,626 x 1Q-34A = — = = = 3,68 x 10 m
p m v 45x10 x 40

b) um eletron movendo-se com uma velocidade de 2 x IO6 mis será:
h 6,626 x 10~34

= 3,68 x 10 -24

À =
m v

= 3,64x10 ' m = 3,64 A
9 , l l x l O ~ J l x 2 x 10C

Conclusão: como o comprimento de onda do eléíron é da mesma ordem de grandeza do átomo, pode-se verificar
o comportamento ondulatório do elétron pois estas medidas são possíveis de serem feitas. Já para a bola de golfe, seu
comprimento de onda é muito* pequeno, não sendo possível de ser detectado.

Retomando à discussão inicial sobre o modelo do átomo, imaginado-se agora o elétron se propagando em tomo
do núcleo como uma onda em vez de partícula, para ele permanecer numa órbita estacionária distante r do núcleo, seu

comportamento ondulatório deve ser o de uma onda estacionária, isto é, sua órbita deve
conter um número inteiro n de comprimentos de onda (Fig. 2.5.4), para que não haja perda
de energia na propagação do elétron em torno do núcleo. Do exposto acima, conclui-se que
o comprimento de onda X do elétron é igual a um submúltiplo do comprimento do círculo de
raio r (2 n r). Logo, com a ajuda do resultado 2.5.3, tem-se:

2nr _ h . h

• comprimento de
onda do eléíron

Fig. 2.5.4: O eletron
visto como onda.

Inr - n

m v r = n
2n

2nr = n

n = 1,2,3,...

m v

Pode-se ver então que a expressão final obtida corresponde ao 2Q postulado de Bohr.
Assim, este postulado pode também ser enunciado da seguinte maneira: o comprimento da
órbita percorrida pelo eletron é um múltiplo inteiro do comprimento de sua onda (2nr = nX).

Logo, teorias novas vão assim complementando as outras em total harmonia.

2.5.3) FOTOEXITAÇAO E FOTOIONIZAÇAO

No item 2.3 foi dito que um eletron, ao absorver energia, move-se para um nível de energia superior. Pôde-se ver
que uma maneira de ceder energia a um eletron é incidindo fótons através de iluminação sobre ele.

Quando um fóton se choca com um eletron, este só absorve a energia do fóton se esta for a quantidade exata para
ele se mover para um outro nível de energia superior. Neste caso, o fóton transfere toda sua energia para o eletron,
deixando portanto de existir, e o eletron se move para o nível correspondente à nova energia por ele possuída. Diz-se
então que ocorreu umafoíoexcitação.

Quando o eletron absorve um fóton com energia igual ou superior à energia de ionização deste eletron (por
exemplo, 13,6 e V para o elétron do átomo de hidrogénio), o eletron será "arrancado" do átomo, isto é, o átomo será
ionizado e diz-se que ocorreu uma fotoionização. Neste caso, se houver um excesso de energia além da energia de
ionização do eletron, esta energia excedente aparecerá na forma de energia cinética do elétron, o que vem a ser o Efeito
Fotoelétrico, assunto que será visto novamente no Capítulo 3.

No caso em que a energia do fóton não é o valor exato para transferir o elétron para outro nível, nenhuma
energia será absorvida pelo elétron. O fóton não transfere fração de energia: ou transfere toda energia ou não transfere
nenhuma, pois sua energia é quantizada.

Comentários: dentre outras maneiras de fornecer energia a um átomo isolado ou a um material, de modo a provocar
excitação ou ionização de seus elétrons, pode-se destacar as seguintes:
1) Energia Térmica: ao ser levado a uma temperatura absoluta T, as partículas de um material absorvem uma energia

térmica KB T (este termo tem unidade de energia e é chamado energia térmica associada a uma partícula à
-23temperatura T}, onde KBé a constante de Boltzmann (KB = 1,38 x 10' J/K— 8,62 x 10" eV/K). Essa energia pode

transferir um elétron do material para um nível maior de energia ou ainda ser suficiente para ionizar o átomo. Ce a
energia térmica fornecida for ainda suficiente para arrancar o elétron do material, ocorre um efeito denominado
Emissão Termoiônica, assunto que será abordado no Capítulo 3.
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2) Colisões de elétrons com átomos: um elétron pode ser acelerado por influência externa, por exemplo, um campo
elétrico ou uma partícula ínjetada no material. O elétron acelerado pode colidir com um outro elétron, transferindo
energia a ele e fazê-lo mudar de nível ou mesmo arrancá-lo, ocorrendo a ionização do átomo ou do material. Tais
efeitos são chamados de emissão de campo e emissão secundária, assuntos do Capítulo 3.

2.5.4) PRINCÍPIOS DA COMPLEMENTARIDADE E DA INCERTEZA

Viu-se anteriormente que um comportamento dual onda-partícula ocorre tanto à matéria quanto à radiação. No
entanto, é importante observar que apenas se aplica um modelo em qualquer medida feita, isto é, os dois modelos,
ondulatório e corpuscular, não são aplicados sob as mesmas circunstâncias. Quanto o ente é detectado por algum tipo
de interação (por exemplo, um choque), ele atua como partícula no sentido que é localizado. Quando se movendo, age
como uma onda no sentido que se observa fenómenos de interferência, pois uma onda tem extensão e não é localizada.

Neils Bohr resumiu a situação em seu Princípio da Complementaridade que diz: os modelos corpuscular e
ondulatório são complementares, isto é, se uma medida qualquer prova o caráter ondulatório da radiação ou da matéria
então é impossível provar o caráter corpuscular na mesma medida e vice-versa. Portanto, radiação e matéria não são
apenas ondas ou apenas partículas, mas a escolha de que modelo usar é determinada pela natureza da medida.

Em 1927 surgiu um outro princípio, referente à precisão nas medidas experimentais. Como consequência da
teoria de De Broglie surgiu a seguinte pergunta: pode-se determinar, por meio de uma experiência, a posição
(comportamento de partícula) e o momento (comportamento de onda) reais no in;smo instante, da matéria ou da
radiação? A resposta dada pela Teoria Quântica é: não com a precisão maior do ^ue a permitida pelo Principio da
Incerteza de Heisenberg ou Princípio da Indeterminação.

O Princípio da Incerteza afirma, então, que não é possível determinar símil aneamente o valor exato de uma
componente do momento de uma partícula e também o valor exato da coordenada da posição correspondente. Em vez
disso, a precisão está limitada pelo processo de medida em si. Cada coordenada da pusição da partícula e os respectivos
momentos possuem incertezas que são inversamente proporcionais, de maneira que, qualquer experiência que for feita
para melhorar a medida de uma grandeza, maior será a incerteza na medida da outra grandeza envolvida, ou ainda, se
uma medida é totalmente precisa, nada se sabe sobre a outra medida. Portanto, a restrição está relacionada na medida
exata e simultânea de duas grandezas ao mesmo tempo.

A explicação da existência de um limite na precisão com que se pode conhece duas medidas simultaneamente é
que uma medida feita para determinar uma quantidade sempre perturbará a partícula ide tal maneira que o valor da outra
quantidade se tornará mais incerto. Portanto, no processo de realizar observações, c >bservador perturba o sistema. O
Princípio da Incerteza diz respeito ao processo de medida em si e expressa o fato d>; que sempre existe uma interação
entre o observador e o observado e nada pode-se fazer para evitar esta interação ou para corrigir seus efeitos.

QUESTÕES

1) Como era o modelo de "pudim de passas" para o átomo? Explique as suas deficiências.
2) Comente os três postulados de Bohr.
3) O que são níveis de energia? Cite suas características.
4) O que é um poço de potencial?
5) O que são bandas de energia?
6) Defina material isolante, semicondutor e condutor com base na sua estrutura de bandas de energia.
7) Explique as deficiências do modelo corpuscular da luz de Newton.
8) Comente sobre o comportamento ondulatório da luz.
9) Explique o que é o Efeito Fotoelétrico.
10) Comente sobre o comportamento corpuscular da luz.
11) Explique o que é o fóton.
12) Comente sobre as várias formas de fornecer energia a um átomo.
13) Comente sobre a dualidade onda-partícula da matéria.
14) O que é a fotoexitação e fotoionização?
15) Comente sobre os Princípios da Complementaridade e da Incerteza. *

PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA 1: Um fóton de comprimento de onda 972,55 Â é absorvido por un 'tomo de hidrogénio. Se um dos
dois fótons emitidos no retorno do elétron ao seu nível fundamental possuía um co i primento de onda de 1025,65 Â,
qual o comprimento de onda do outro fóton? Entre que níveis de energia ocorre a trar^ção para produzir estes fótons?

! En(eV} SOLUÇÃO
4 ! 12 75 ^ enerêia d° fóton será dada por:

F - I24QO _ 1240Q n7S v
12,09 ^ fôion ~ , - Q_~ - _ ^ 'A'-J cK

*•fóton 7/£,JJ

10,20 Esta Energia corresponde a diferença de energia =< -ntre os níveis l e 4. Portanto, o
elétron se deslocou para o 4a nível de energia - figura a. No retomo do elétron ao l -

0,0 nível (seu nível fundamental), a energia dos fótons -mitidos corresponde à diferençaa
átomo de hidrogénio de energia dos níveis.
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A energia do fóton emitido conhecido é dada por:
12400p

fólon conhecido
12400

fóton conhecido

= 12,09 eV = E,-E<
1025,65

ou seja, o valor obtido é a diferença de energia entre os níveis 3 e l e assim o outro fóton foi emitido na passagem do
elétron do nível 4 para o nível 3 - figura b. Logo, o comprimento de onda do fóton emitido desconhecido será:

12400 12400 °
= 18787,8 A"4-3 - Fc 12,75 - 12,09

PROBLEMA 2: Um elétron situado no 1° nível de energia de um certo átomo pode absorver fótons de 857 Á, 1000 Â
e 1360 Â. Determine quais os comprimentos de onda que poderão ser emitidos por este elétron no retorno ao seu nível.

SOLUÇÃO
Se um elétron situado no 1° nível de energia do átomo pode

n En(eV) absorver 3 tipos de fótons então este átomo possui pelo menos 4
4 i——i 1447 níveis de energia porque, desse modo, tem-se 3 combinações

possíveis de diferenças de energia entre o l" nível e os 3
5,35 restantes. Isto significa também que o elétron poderá emitir até 6

tipos diferentes de fótons (vide figura). Como já discutido em
teoria, fótons absorvidos podem ser também emitidos porque
suas energias representam exatamente diferenças de energia entre
níveis do átomo (figura a, b e c). Logo, o elétron poderá emitir
fótons com comprimentos de onda 857 Ã, 1000 Â e 1360 Â.

Lembrando-se agora que, quanto maior a energia do fóton, menor o seu comprimento de onda, e ainda arbitrando O c? í7
como a energia do 1Q nível (referência), tem-se então que o fóton de menor comprimento de onda corresponderá ao
nível de maior energia, como pode-se observar pelos cálculos a seguir:

—» fótons absorvidos:

paraA = 857Ã => E357A = 12400/857 => E3 S7A = 14,47 e V -> energia do 42 nível - figura a
para A =1000 A => E ] O O OA= 12400/1000 => E1000A= 12,40 e V -> energia do 32 nível - figura b
paraA-1360Â => E1 3 6 0A= 12400/1360 => E I360A = 9,12 eV -> energia do 22 nível - figura c

ou seja, as energias dos fótons são exatamente a energia dos níveis (vide figura). Logo, os outros 3 fótons restantes que
podem ser emitidos pelo elétron são então calculados a seguir (figuras d, e e f, respectivamente):

•S",

>r
A A

T 2,07 '
^ P (10*

vT Í3.28
n ,-, * ^

i n nn

2,07
= 5990,34

5,35
- 2317,76 A

12400

E3 ~ E2

12400

3,28
= 3780,5 A

0,0

-4

PROBLEMA 3: As energias de ionização de elétrons situados no ls, 2e e 32 níveis de um certo átomo são 10 eV, 6 eV
e 4 eV, respectivamente. Para um elétron situado no l2 nível, determine quais os comprimentos de onda que podem ser
emitidos pelo elétron na passagem do 32 nível para o seu nível fundamental?

SOLUÇÃO
n E»(eV\a a energia de referência no nível n = co (£"«, = O eV). Se a energia de

ionização de elétrons situados no l2, 22 e 3a níveis do átomo são 10 eV, 6 eVç
4 eV, respectivamente, então pode-se dizer que a energia dos 3 primeiros
níveis do átomo serão: E\ -10 eV, E2 = -6 eV e E3 - -4 eV (vide figura).
Como o elétron poderá emitir 3 tipos de fótons quando se desloca do 3a para
o l2 nível (vide figura), então os comprimentos de onda destes fótons serão:

fai =12400/6 = 2066,67 Á ~> figura a
4w = 12400/2 = 6200 Á -> figura b
.̂, = 12400/4 = 3100 Á -> figura c

PROBLEMAS PROPOSTOS

PROBLEMA 1: Determine a expressão da velocidade de um elétron num átomo de hidrogénio e mostre que a mesma
não pode .assumir qualquer valor.

> PROBLEMA 2: Calcule a força eletrostática entre o núcleo e o elétron do átomo de hidrogénio.

3: Um méson é uma partícula 207 vezes mais pesada do que um elétron. Seja um átomo constituído por
unínúcleo contendo 2 prótons e um méson capturado (preso à estrutura de níveis de energia deste átomo). Determine o
comprimento de onda do fóton emitido na passagem do méson do nível 2 para o nível fundamental.

PROBLEMA 4: A energia de ionização de um elétron situado no 3fi nível de energia de um átomo é 5 eV. Este elétron
absorve um fóton de comprimento de onda 6200 Ã e se desloca para o 5a nível de energia. Adote um nível de energia
de referência conveniente e determine a energia deste 5° nível.
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PROBLEMA 5: Um certo átomo possui um elétron situado no l2 nível de energia. Este elétron absorve um fóton de
comprimento de onda Â{ e se desloca para o 4e nível. Com base nos dados fornecidos* determine:
a) quantos tipos de fótons o elétron poderia emitir no retorno ao seu nível fundamental? Explique e esquematize sua

resposta. ,(

b) quantas combinações de etapas diferentes o elétron poderá percorrer no reíprno ao seu nível fundamental?
Esquematize sua resposta.

c) se o elétron emitir apenas um fóton de comprimento de onda Ã ç , qual o seu valor ? Explique sua resposta.
d) a afirmação: "o elétron emite continuamente energia ao retornar ao seu nível fundamental, de forma a obedecer a

teoria quântica", está correta? Explique sua resposta.
e) a afirmação: "o elétron emite radiações eletromagnéticas ao retornar ao seu nível fundamental, que podem se

comportar como partículas", está correta? Explique sua resposta.

PROBLEMA 6: A equação dos níveis de energia de um certo átomo é dada por:

En = ~ ~ , n =1,2,3,..., «
n

Um elétron situado no 2° nível de energia deste átomo absorve um fóton de comprimento de onda /lf e se desloca para o
6° nível de energia. Determine:
a) o comprimento de onda Ãf do fóton absorvido.
b) o maior e o menor comprimento de onda de radiação que o elétron pode emitir no retorno ao seu nível fundamental.
c) a energia de ionização do elétron. Explique sua resposta.
d) ao retornar ao seu nível fundamental, o elétron emite 2 fótons. Sabendo-se que os comprimentos de onda dos fótons

emitidos são menores que 5000 Á, qual o comprimento de onda destes fótons?
e) se incidisse um fóton de comprimento de onda 2000 Â sobre o elétron, para qual nível de energia o elétron se

deslocaria? Explique sua resposta.
f) se o elétron absorvesse um fóton de comprimento de onda 1240 Â, o que aconteceria com ele? Explique

PROBLEMA 7: A energia dos sete níveis de energia mais baixos do vapor de sódio são;
O ; 2,1 ; 3,19 ; 3,60 ; 3,90 ; 4,10 e 4,26 eV.

Um fóton de comprimento de onda 3024 Á é absorvido por um elétron de um átomo do vapor. Se 4 fótons são emitidos
no retomo do elétron ao seu nível fundamental e o de maior comprimento de onda c. 30244 Â, quais os comprimentos
de onda dos outros fótons? Observação: considere o 1° nível como o nível fundamental do elétron.

PROBLEMA 8: Um elétron pertencente à estrutura de níveis de energia de ci-'to átomo, absorve um fóton de
comprimento de onda 1240 Â e, ao retomar ao seu nível fundamental, emite 3 fótoi; Sabendo-se que o comprimento
de onda de um dos fótons emitidos era 24800 Â e que a energia de outro fóton emitido era 2,5 eV, determine o
comprimento de onda do 3° fóton emitido.

PROBLEMA 9: Seja um elétron situado no 1° nível de energia de um certo átomo. Este elétron absorve um fóton de
comprimento de onda Ãf e se desloca para o 4Q nível de energia. Ao retornar ao seu nível fundamental, o elétron emite
seguidamente três fótons, na seguinte sequência: 24800 Á, 3100 Á e 1550 Ã. Adote jum nível de energia de referência
conveniente e determine:
a) a energia dos níveis pelos quais o elétron passou no retomo ao seu nível fundamenta ;
b) o comprimento de onda /l, do fóton absorvido.
c) se /lf = 2480 Â, para que nível de energia o elétron se deslocaria? Explique sua resposta.
d) se A f= 1240 Â, para que nível de energia o elétron se deslocaria? Explique sua resposta.



CAPÍTULO 3: MATERIAIS CONDUTORES

3.1) INTRODUÇÃO

Como definido no Capítulo 2, materiais condutores são, em termos de estrutura de bandas de energia, aqueles
que apresentam uma superposição entre as Bandas de Valência e de Condução, isto é, a energia de gap entre estas
bandas é nula (Eo - 0). Assim, os eletrons pertencentes à Banda de Valência podem, com pequeno ou nenhum ganho
de energia, facilmente se tornarem eletrons livres na Banda de Condução e se deslocarem facilmente pelo condutor
quando no mesmo for aplicado um campo elétrico.

Materiais condutores podem, então, ser definidos como toda matéria que permite o estabelecimento de um fluxo
ordenado de eletrons em seu meio, compatível com a diferença de potencial aplicada ao mesmo. A eletricidade e a
eletrônica utilizam-se destes meios materiais para veicular suas correntes e desenvolver ações de monitoração,
comando e controle. Assim, em aplicações eletrotécnicas, os materiais condutores são usados principalmente para o
transporte de energia na forma de corrente elétrica.

Este capítulo tem como objetivo fazer um breve estudo dos materiais condutores, de suas aplicações em
componentes elétricos, de suas características, efeitos de emissão eletrônica e tópicos complementares sobre o assunto.

3.2) MATERIAIS E DISPOSITIVOS CONDUTORES

Os materiais condutores possuem, como único tipo de portador de carga, uma grande quantidade de elétrons
livres dotados de grande liberdade para se movimentarem por entre os íons fixos da estrutura do material, o que se
constitui no chamado gás de eletrons. Sem a aplicação de um campo elétrico no material, os movimentos destes
eletrons são randômicos, com valor médio de corrente resultante nulo no interior do material.

A corrente eletrônica é proporcional à quantidade de portadores de carga elétrica livres disponível no material
para constituir a corrente. Em eletrotécnica, a qualidade condutora de um material reside na sua capacidade de conduzir
correntes utilizáveis, o que se resume a não considerar como efetivas ou válidas correntes da ordem de picoampéres ou
nanoampéres. A aplicação de um campo elétrico sobre a estrutura dos materiais condutores determina, então, um
movimento preferencial para o gás de eletrons, com consequente surgimento de uma corrente elétrica, que pode ser
bastante substancial devido ao grande número de eletrons livres e, portanto, utilizável.

Assim, os materiais condutores se caracterizam por uma elevada condutividade elétrica. Alguns, tais como os
metais, possuem também grande capacidade de deformação, moldagem e condutividade térmica. Com exceções do
mercúrio e dos eletrólitos, que são condutores líquidos, e dos plasmas (gases ionizados) que são gasosos, os materiais
condutores são geralmente sólidos e, neste caso, se incluem os metais, suas ligas e o grafite.

Este item tem como objetivo, então, um estudo geral de materiais e componentes condutores.

3.2.1) OS METAIS E SUAS CARACTERÍSTICAS

Os metais e suas ligas constituem-se nos materiais de maior emprego para a condução e a dissipação de energia
elétrica. Apresentam também propriedades para executar funções como estruturas de sustentação e proteção mecânica.
Dentre as suas várias características, pode-se citar:
a) elevada condutividade elétrica e térmica: diferentemente dos não-metais (metalóides), todos os metais são bons

condutores de eletricidade e calor, e apresentam elevação da resistência com o aumento da temperatura;
b) são geralmente sólidos a temperatura ambiente: a exceção é o mercúrio, que é um metal que se solidifica apenas à

temperatura de -39 °C;
c) estrutura cristalina: os metais caracterizam-se por apresentarem seus átomos em uma disposição regular, ordenada

e repetida em todas as suas dimensões, chamada arranjo cristalino;
d) formação de ligas: os metais possuem grande capacidade de se combinarem entre si para formar ligas metálicas;
e) capacidade de deformação e moldagem: os metais são facilmente moldados perante elevação de temperatura e

aplicação posterior de esforços mecânicos;
f) brilho e opacidade: os metais possuem elevada capacidade de reflexão à luz e mantêm-se opacos até uma

espessura superior a 0,001 mm;
g) encruamenío; os metais deformados a frio endurecem e reduzem a sua condutividade. Tal característica é chamada

encruamento;
h) transformam-se em derivados metálicos perante certos ambientes: nos metais, em contato com o oxigénio do ar.

formam-se óxidos e, sob a ação de ácidos, formam-se sais. Como regra geral, todos os derivados metálicos são
menos condutores que os metais de origem.

A seguir são descritos alguns dos metais mais utilizados pelas suas características de interesse em eletrotécníca,
Observação: as resistividades dadas são à temperatura de 20 °C.
1) COBRE: o cobre é um dos metais mais importantes nas aplicações elétricas, que advém de várias propriedades,

dentre as quais se destaca: baixa resistividade (somente a prata têm valor inferior, porém esta possui custo
proibitivo), boa flexibilidade, fácil manuseio a frio (trifilação) e a quente (por exemplo, facilidade em ser reduzido a
fios, ou seja, o cobre é bastante dúctil), alta condutividade térmica, facilidade para laminar, soldar e emendar,
facilidade de capeamento por outros metais por processo eletroquímico, resistência à ação dos agentes químicos
mais comuns (o cobre resiste bem à ação da água, fumaças, sulfates, carbonatos e o ar atmosférico), baixa dureza,
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média resistência à tracão, médio ponto de fusão (1083 °C) e existência considerável. A condutividade do cobre é
muito influenciada pela presença de impurezas por que esta reduz acentuadamente a mobilidade dos elétrons.

A forma pura do cobre determina suas aplicações. O cobre encruado ou duro é usado nos casos em que se exige
elevada dureza, resistência à tracão e pequeno desgaste (uso em barramentos, peças de contato e anéis coletores) e o
cobre mole ou recozido nos demais casos (uso em fios telefónicos, enrolamentos, i'os e cabos isolados, etc.).

Depois do ferro, o cobre é o metal de maior uso na indústria elétrica. É empregado em estado puro ou em ligas,
conhecidas como bronzes e latões. É usado em fios e cabos elétricos de baixa e alta tensão, barramentos, barras e
malhas de aterramento, enrolamentos, peças de contato, anéis e lâminas coletoras tm motores, etc.

O cobre padrão internacional é o cobre recozido com 99,97% de purei'^, que, a 20 °C, apresenta uma
resistividade de 1,72 x IO"8 Q m.

2) ALUMÍNIO: o alumínio também é um dos metais mais importantes para uso em aplicações elétricas, sendo o
segundo metal mais usado na eletricidade. É inferior ao cobre, tanto elétrica quanto mecanicamente, mas, devido a
sua abundância, é bem mais barato que o cobre, tornando-se viável economicamente.

O alumínio é um metal dúctil, maleável, de pequena resistividade (maior, norém, que do cobre), de grande
estabilidade e longevidade no ar (têm alta resistência à corrosão), alta condutivic ade térmica e baixo ponto de fusão
(659 °Q. É um metal mole e leve, porém mais frágil mecanicamente que o coure (pouco resistente a esforços de
traçào). É empregado como cabo condutor com alma de aço (para aumentar a resistência à tracão) em linhas de
transmissão de alta tensão, por ser mais barato e ter menor massa específica que •*: cobre, o que diminui os esforços
mecânicos a que as estruturas de sustentação dos cabos estarão sujeitos. É usado também em instalações de baixa
tensão (desde que a queda de tensão possa ser desprezada), em enrolamentos de transformadores, em barras
condutoras injetadas nas ranhuras de motores de indução, em barramentos e placas e em lâminas para capacitores.
Para finalidades eletrotécnicas usa-se o alumínio com teor máximo de 0,5% de impurezas e, para aplicações em
folhas e eletrodos de capacitores, um alumínio mais puro, com 99,95% de pureza. Resistividade: 2,8 x 10"s Q m.

A superfície do alumínio exposta ao ar sofre rapidamente oxidação, formando uma fina camada de óxido de
alumínio, material altamente isolante (apresenta elevada resistividade e rigidez dielétrica), que, por sua vez, impede
a corrosão evitando que a oxidação se amplie. O alumínio^ de difícil soldagem (a solda comum de liga de estanho e
chumbo não solda o alumínio) e a camada isolante de óxido de alumínio agrava este problema, além de tornar
também difícil a emenda de condutores de alumínio. Para sua soldagem deve-se limpar a superfície a ser soldada
com um material antioxidante e empregar pastas especiais (como o óxido de acetileno), ou mesmo solda elétrica
(fundição do próprio alumínio para efetuar as emendas). Pode-se usar também braçadeiras metálicas nessas
emendas, empregadas particularmente em Unhas de transmissão,

O alumínio e o cobre estão separados eletroquimicamente por 2V. Esta diferença de potencial é responsável pela
predisposição de uma junção cpj?r£^âlumínío_à^ corrosão galyânica (tendo a umidade do ar como eletrólíto e o
alumínio como ânodo, isto é, o metal que sofre a corrosão), o que pode provocar a deterioração do contato ôhmico
entre os dois metais. Por essa razão, este tipo de junção precisa ser i solado .contra a influência do ambiente.

3) PRATA: é o condutor de menor resistividade a temperaturas normais (1,62 x IO"8 D m), mas sua aplicação está
limitada a casos especiais devido ao alto custo. Por ser o melhor condutor, é o metal nobre de maior uso industrial,
utilizado como camada de contato ôhmico em cristais osciladores e semicondutores, em peças de contato elétrico e
como elo fusível (nos casos em que a constante de tempo para a proteção do aparelho seja importante), Suas ligas
são utilizadas como resistência de aparelhos de precisão. É utilizada ainda para recobrir, por banho eletroquímico,
fios de bobinas para melhorar o fator de qualidade das mesmas. Devido à sua grar^le resistência à corrosão, é usada
também para proteger peças de metais mais sujeitos a este problema (prateação). Ponto de fusão: 960 °C.

4) OURO: o ouro é o condutor elétrico de uso mais especial. Metal nobre, de elevydo preço e médio ponto de fusão
(1063 °C), possui resistividade elétrica baixa (2,4 x IO"8 Q m, maior que do cobre a prata, e menor que do alumínio)
e destaca-se pela sua grande estabilidade química devido a sua resistência à oxidav-io e sulfatação, e pela sua grande
maleabilidade e ductilidade. E dotado, então, de excelentes propriedade para a útil. ação no ramo eletrônico.

O ouro é usado eletricamente em peças de contato na área de correntes muito baixas (casos em que qualquer
oxidação poderia levar à interrupção elétrica do circuito), como é o caso de peças de contato em telecomunicações e
eletrônica, sendo seu uso na forma pura para aproveitar as propriedades vantajosas que apresenta. É ainda utilizado
em chaves e relês de baixa corrente e alta precisão e confiabilidade, em películas condutoras e instrumentos
especiais de medidas tais como os eletroscópios (aparelhos para verificar a presen }í de carga elétrica estática).

5) FERRO: o ferro é um material condutor de grande resistência à tracão, compressão, cisalhamento e fadiga, grande
tenacidade, alto ponto de fusão (1530 °Q, é ferromagnético (fa em torno de 8000) e possui ainda resistividade baixa
(10 x IO"8 Qm). Dentre os materiais metálicos, o ferro e suas ligas (aços) ocupam i r i lugar de destaque na produção
de equipamentos elétricos. Suas propriedades elétricas e magnéticas, aliadas à grar.^e resistência mecânica, dureza e
plasticidade, tornaram-no o material ideal para lâminas de núcleos de transformadores e relês, ferragens de suporte
para equipamentos e instalações elétricas, produção de cabos com alta resistência à tracão (exemplos: para
estaíamento e como alma de aço para cabos de alumínio), em trilhos condutores, barramentos, etc. O grande
empecilho à utilização do ferro como condutor em maior escala é sua rápida e fácil corrosão, e elevado Efeito
Pelicular na condução de correntes elétricas mesmo em frequências industriais (50 ou 60 Hz).

6) CHUMBO: o chumbo é um metal mole e plástico, de baixa resistividade (21 x l O'8 Q m\o sua resistividade é
considerada elevada se comparada a outros metais) e de fácil soldagem. Apresenta elevada resistência contra a ação
da água potável, sal e ácidos, mas não resiste à água destilada, vinagre, materiais orgânicos em decomposição, cal e
ainda é venenoso. É utilizado em painéis protetores contra a ação de raios-X, ern acumuladores de chumbo-ácido,
em ligas de solda (devido ao seu baixo ponto de fusão: 327 "Q, como camadas ou placas protetoras contra corrosão
(blindagem de cabos) e elos fusíveis.

7) ESTANHO: o estanho é um metal mole (sendo porém mais duro que o chumbo) c de resistividade considerada
baixa perante outros metais (l 1,4 x IO"8 n m), À temperatura ambiente normal, o estanho não se oxida, a água não o
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ataca e os ácidos diluídos o atacam lentamente. Por isso, o estanho é um metal muito utilizado como ingrediente de
ligas. Ele se liga ao cobre para produzir os bronzes, ao chumbo para produzir a solda (o estanho também possui
baixa temperatura de fusão: 232 °Q, e é usado largamente como revestimento an ti corrosivo.

8) PLATINA: a platina é um metal nobre bastante estável quimicamente e de alto ponto de fusão (1774 °C). É
relativamente mole, o que permite uma fácil deformação mecânica, bem como sua redução a folhas e fios muito
finos. Devido às suas propriedades antipxi dantes, o seu uso elétrico é encontrado particularmente em peças de
contato, ânodos e fios de,aquecimento. A platina é o metal mais adequado para a fabricação de termómetros
resisti vos até 1000 °C (na faixa de -200 a 500 °C, a platina permite a leitura mais precisa da temperatura do que
outros metais), pois até essas temperaturas não sofre deformações estruturais, fazendo com que a resistividade varie
na mesma proporção da temperatura. Resistividade: 10,5 x 10 "8 £} m.

9) MERCÚRIO: o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. Possui comparativamente elevada
resistividade (95 x IO"8 O m), mas, por ser líquido, é usado como condutor em contatos de relês e como cátodo
líquido. É usado também em termómetros comuns (devido ao seu alto coeficiente de dilatação térmica), em
termómetros resistivos e lâmpadas (vapor de mercúrio). Os vapores de mercúrio são venenosos.

10) NÍQUEL: o níquel é um metal de elevada dureza e temperatura de fusão (1450 °Q, pode ser magnetizado
fracamente (possui propriedades ferromagnéticas) e é um metal de grande importância elétrica em razão das
excelentes características físicas que confere às ligas de que participa. É resistente a sais, gases, materiais orgânicos,
sendo, porém, sensível à ação do enxofre. É usado em ligas magnéticas, em ligas de aço (aço inoxidável), em ligas
termoestáveis, em ligas sensoras termoelétricas, em ligas para resistências elétricas, em revestimentos
anticoirosivos, fios de eletrodos, ânodos (baterias de níquel-cádmio), parafusos, etc. Suas ligas são recomendados
para contatos elétricos por serem resistentes mecanicamente, por apresentarem grande resistência à corrosão e por
suportar bem o calor. Por exemplo, nas lâmpadas incandescentes, fios de níquel são usados como alimentadores do
filamento de tungsténio devido ao seu bom comportamento térmico. Fios de níquel podem ser soldados aos de cobre
sem problemas. O seu elevado coeficiente de temperatura da resistividade o recomenda também para termómetros
resistivos. Resistividade: 9,0 x 10"s Q m.

11) ZINCO: o zinco é um metal de grande coeficiente de dilatação térmica, possui baixo ponto de fusão (420 °Q, é
estável quimicamente no ar (forma-se, no mesmo, uma fina película de óxido ou carbonato de zinco que impede sua
corrosão). É atacado rapidamente por ácidos e bases. Em contato com outros metais e na presença de umidade, têm
facilidade de sofrer corrosão galvânica e assim é usado como eletrodo negativo (ânodo) em baterias elétricas e em
processos de recobrimento (galvanização) de metais em tanques de armazenamento para protegê-los da corrosão. O
zinco é um importante ingrediente em muitas ligas, tais como os latões (zinco + cobre). Resistividade: 6 x IO"8 Q m.

12) CROMO: o cromo é um metal extremamente duro, possui elevada resistividade em comparação a outros metais
(80 x IO"8 O m) e elevada temperatura de fusão (1920 °C). Ele não se modifica em contato com o ar, permitindo bom
polimento, sofre oxidação somente a temperaturas superiores a 500 °C, sendo mais sensível à ação do enxofre e de
sais. O cromo é, porisso, usado para proteger outros metais que se oxidam com maior facilidade. Aliado a sua baixa
oxidação, elevada estabilidade térmica e comparativamente elevada resistividade, tem-se ainda que o cromo é
amplamente usado na fabricação de fios resistivos na forma pura ou como liga.

13) TUNGSTÉNIO: o tungsténio é um metal de tejn^eratura de;_fusão muito elevada (3380 °Q, possui resistividade
baixa a temperatura ambiente (5 x IO"8 O m) e todo o seu processo de manufatura e obtenção de produtos elétricos é
extremamente difícil e de custo elevado. Sua disposição cristalina é modificada para uma disposição linear de modo
a torná-lo menos quebradiço e possibilitar a fabricação de fios e filamentos de lâmpadas incandescentes, pois o
tungsténio não permite usinagens ou furacões convencionais devido a sua elevada dureza e por ser quebradiço.
Estas lâmpadas operam a temperaturas em torno de 2000 °C (situação em que sua resistividade se eleva para um
valor 20 vezes superior à temperatura ambiente) e porisso é introduzido nos mesmos um gás inerte (por exemplo,
argônio) para reduzir a vaporização do filamento de tungsténio. Este metal é ainda usado em ligas'sujeitas a
temperaturas elevadas, como, por exemplo, contatos em,arcos voltaicos .intensos.

14) CÁDMIO: o cádmio é um subproduto do zinco, pois ocorre naturalmente em pequenas quantidades associado com
o mesmo. O cádmio é _venen_os,Q e mais mole e caro que o zinco, porém, no mais, suas propriedades são bem
semelhantes a este (tal como a facilidade de sofrer corrosão galvânica). É, às vezes, utilizado, no lugar do zinco,
como metal de recobrimento na proteção contra oxidação. Seu maior uso fica condicionado à fabricação de baterias^
tal como as de níquel-cádmio. Resistividade: 7,5 x IO'8 O m. Temperatura de fusão: 321 0Q

Comentários: dentre os processos de acabamento dos materiais, têm-se:
a) Extrusão: método de moldagem dos metais que consiste em saída forçada a frio na forma desejada para o material.

Provoca endurecimento (encruamento) do material.
b) Trifilação: processo de_fabric.açãp por deformação_a__frip, que consiste em forçar o material a passar por uma matriz

sob esforço de tração, sofrendo deformação plástica por compressão resultante da reação da matriz sobre o material.
Tem por objetivo reduzir a seção ck)_ma.terial e.aumentar seu comprimento. Este processo aumenta substancialmente
a resistência à tração e à fadiga do material, tornando-o, entretanto, mais duro (encruamento).

c) Recozimento: tratamento térmico que consiste num aquecimento seguido de resfriamento lento para jilíviq das
tensões internas do material e diminuição de sua Hnreya devido, por exemplo, ao encruamento.

3.2.2) CARVÃO E GRAFITA

Carvão e grafita são materiais não-metálicos mas que apresentam qualidades condutoras. A grafíta apresenta
uma baixa resistividade para um não-metal (1,5 x IO"5 Qm), e, diferentemente dos metais, sua resistividade varia
inversamente proporcional à temperatura, o que se constitui num comportamento favorável em altas temperaturas para
algumas aplicações elétricas.
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Ajjrafíta é um material constituído pelo elemento químico carbono num arranjo cristalino, conhecida como
carvão para fins elétricos. Sua matéria prima pode ser a grafita natural (contém impurezas e é de difícil obtenção em
peças) ou o antracite (forma amorfa de carvão, caracterizada pelo agrupamento caótico e aleatório de seus átomos).
Estes materiais são reduzidos a pó e compactados (por prensagem ou extrusão) na forma desejada, podendo conter
ainda o acréscimo de um aglomerante, e submetidos em seguida a um tratamento térmico que consiste em longos ciclos
de aquecimento sob elevadas temperaturas (em torno de 2200 °C), geralmente através da passagem de corrente elétrica
através da própria peça. A esse processo, no qual o carvão passa à graflta, é chamado, grafítização. Essa graflta
apresenta muitas facilidades para a usinagem e esmerilhagém (processo de desgaste e polimento de peças).

A. graflta é muito utilizada na tecnologia dejEsisíores, de potenciômetros de carvão e na produção de eletrodos
para fornos elétricos ou para descargas luminosas (tais como em fontes luminosas de arco de carbono, utilizados em
projetores de cinema).

Além disso, a graflta apresenta prorjri.ed.ades lubrificantes porque oferece um baixo coeficiente de atrito em
contatos de peças deslizantes. Assim, a graflta é também utilizada como comutador em escovas coletoras de motores.
Nesta aplicação, a grafíta do comutador, em contato elétrico com o cobre, reage coi)i o mesmo formando um filme de
material condutor chamado patina (carbonato de cobre) sobre os contatos de cobre,
que protege o mesmo contra corrosão e permite um baixo coeficiente de atrito entre
as escovas (estáticas) e o rotor (girante), resultando num bom contato elétrico.

A resistência do pó de carvão depende do tamanho do grão, do tratamento
térmico e da compactação do pó. Q carvão na forma de grãos é bastante utílizadc
em cápsulas de microfone (transdutores eletro-acústicos), nas quais uma ondí.
sonora provoca perturbações em uma película flexível que pressiona o carvão, o que
altera o grau de compactação do mesmo, alterando, então, sua resistência. Estas
variações de resistência são, assim, utilizadas na modulação de uma corrente
contínua polarizante que circula pelo microfone (Fig. 3.2,1). O carvão geralmente
usado nesta aplicação é o antracite.

microfone de carvão

ondas sonoras

Fig. 3.2.1: Uso do microfone
de carbono para modular
uma corrente.

3.2.3) LIGAS METÁLICAS

Em geral, todos os materiais elétricos sofrem simultaneamente uma série <* defeitos, tais como mecânicos,
térmicos, magnéticos, etc, com os quais o material não pode, pelo menos sensi. jlmente, ter prejudicada as suas
propriedades iniciais. Por estas razões, a escolha do material condutor mais adequado nem sempre recai naquele de
características elétricas mais vantajosas, mas sim sobre um outro metal ou liga que, apesar de ser eletricamente menos
vantajoso, satisfaz às demais condições requeridas.

Por estas razões, são muito frequentes em eletrotécnica e eletrônica o emprego de ligas metálicas. As ligas
metálicas são utilizadas quando se necessita de características diferentes dos materiais originais. Nas ligas, o metal que
aparece em maior massa pode influenciar as propriedades físicas, mecânicas e elétricas do conjunto, deslocando-as
para as condições desejáveis. Isso permite que propriedades como dureza, maleabilidade, ductilidade, condutividade
elétrica e térmica, resistência à tração e corrosão, etc., possam ser alteradas de forma a atender às especificações dos
projetos de engenharia. As ligas metálicas são largamente aplicadas em eletricidade, não só como condutores elétricos,
mas também em fusíveis, contatores, resistências, terminais de contato, barramentos, etc.

As ligas metálicas podem ser divididas basicamente em dois tipos: condutoras'e resistivas.
1) LIGAS CODUTORAS: são ligas de grande condutividade elétrica e são, então, utilizadas para o transporte de

energia com mínimas perdas. Exemplos:
1.1) Ligas de cobre: o cobre, ligando a alguns metais, fica mais duro e com pior condutividade e ductilidade, mas

adquire, entretanto, melhor resistência mecânica. Algumas ligas de cobre são:
1.1.1) Bronzes: liga binária de cobre e estanho, possui boa condutividade, elevada resistência à corrosão e à

fadiga, resistente ao desgaste por atrito, é de fácil usinagem e são elásticas. E utilizado como condutor
em terminais e particularmente como fio condutor. Com o acréscimo de fósforo, o bronze torna-sc mais
flexível e é utilizado em locais onde se desejam materiais bastante flexíveis, como fios utilizados em
terminais telefónicos. E usado também em contatos de chaves. ;

1.1.2) Latão: liga binária de.cobre e zinco (30%), possui conduíividade_ relativamente baixa, boa resistência à
-CXUIQSÍQ, grande resistência àjraçjío. É empregado em barramento?, varas de subestações, bornes e
barramentos de equipamentos. É também usado como condutor. Não t ndicado para trabalhar ao tempo
devido a formação de rachaduras. Uma solução para diminuir este problema é submeter o material a um
recozimento para alívio das tensões internas.

1.1.3) Outras ligas: .cromo (0,5 a 3%) e berílio (0,4 a 0,9%) são adiciona ias ao cobre quando se necessita
obter uma maior resistência à tração para o mesmo. Pode-se obte ~ste resultado também com um
condutor de cobre com núcleo de aço, chamado Copper-weld, que combina a alta condutividade do cobre
com alta resistência mecânica e tenacidade do aço. Usos: cabos condutores e barras para aleitamento.

1.2) Ligas de Alumínio: a baixa tensão, o alumínio puro é usado apenas nos casos em que as solicitações
mecânicas são pequenas (capacítores, barras condutoras em ranhuras de motores, etc.). Entretanto, é grande o
emprego de suas ligas para fins elétricos. Ligas de alumínio são construiYd; para se aproveitar a sua baixa
massa específica, o que possibilita estruturas de sustentação mais leves. S u ^ s ligas são, via de regra, de fácil
usinagem. Algumas destas ligas são: ''
1.2.1) Duralumínio: (4% Cu + 0,5 % Mg + 0,5 % Mn + Al) - liga leve cor-, elevada resistência mecânica. É

aplicada em fios, cabos, tubos, barras e chapas condutoras e na confet ç ' • • > de dissipadores térmicos.
1.2.2) Alumoweld: é o fio de alumínio com núcleo de aço, que lhe aumenta a resistência à tração. É usado

como cabo pára-raios nas linhas de transmissão e fio neutro em circuitos rurais.
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1.2.3) Aldrey: (0,3% Mg + 0,7% Si + Fe + Al) - liga de boas propriedades mecânicas. É utilizado em linhas
aéreas, fios trólei, fios de enrolamento de motores e transformadores e na construção de cabos leves.

1.3) Liga de chumbo e estanho: são ligas resistentes à corrosão e possuem baixo ponto de fusão (60 a 200 °Q. São
utilizados largamente na produção de elementos fusíveis e fios de solda (60% Pb + 40% Sn). São utilizados
também para o revestimento de fios e malhas de cobre ou latão, melhorando a soldabilidade e proteção à
corrosão. São usados ainda como condutor em circuitos impressos, onde seu baixo ponto de fusão protege os
componentes elétricos de possíveis superaquecimentos.

2) LIGAS RESISTIVAS: diferentemente da preocupação de se ter metais ou ligas de pequenas perdas para condução
de corrente, há aplicações eletrotécnicas em que se necessita transformar energia elétrica em energia térmica
(dissipação de calor através de Efeito Joule), ou provocar quedas de tensão, ou ainda controlar o nível de corrente
elétrica. Estes são casos para o emprego de ligas resistivas. Assim, resistividade elevada para um condutor e boas
características a altas temperaturas devem ser propriedades exigidas nestas ligas.

Ligas deste tipo têm resistividade elétrica variável entre 20 x IO"8 e 150 x l O"8 Qm e devem atender certas
condições em função de seu emprego, que pode ser para fins térmicos (aquecimento), para fins de medição e para
fins de regulação. Por exemplo, ligas para aquecimento devem ter elevada resistência à corrosão na temperatura de
trabalho do ambiente de serviço e características favoráveis em suas capacidades de dilatação e irradiação. Por outro
lado, ligas resistivas para medição (tal como resistores em instrumentos de precisão) e regulação devem ter variação
linear (ou praticamente constante em alguns casos) de sua resistividade com a temperatura.

Alguns dos empregos industriais das ligas resistivas são: potenciômetros de fio, resistores de alta dissipação,
resistências para aquecimento (fornos em siderúrgicas, fomos em geral, ferro de soldar e passar, estufas, fogões
elétricos, eletrodomésticos, etc.), reostatos (potenciômetros de potência) para controle de correntes, reostatos para
partida e controle de velocidade de motores, resistências de aparelhos de precisão, reostatos de campo para
máquinas elétricas (motores e geradores de corrente contínua), reostatos para carga de baterias, etc.

A seguir são comentadas algumas ligas resistivas de maior interesse:
2.1) Ligas de níquel-cromo: é uma liga de alta resistividade, resistência mecânica elevada a frio e a quente, grande

resistência à oxidação em altas temperaturas e sua resistividade varia pouco com a temperatura. Estas
propriedades conferem a estas ligas ótimas características para aplicações em fornos elétricos e aquecimento
em gerai. Exemplos: Nicromo V (80% Ni + 20% Cr), Cromax (30% Ni + 20% Cr + 50% Fe), outras
composições de Ni + Cr + Fe. São fabricados em fios ou fitas (simples ou espiraladas) para resistências de
aquecimento em fornos de indústrias siderúrgicas, câmaras térmicas, ferro de soldar e passar, estufas, fogões
elétricos e artigos eletrodomésticos (por exemplo, chuveiros, aquecedores de água, etc.). São usados também
na construção de reostatos e termopares. Outros tipos: Níquel - Cromo 65/15, Nikrothal, Kromore, Alloy A.

2.2) Ligas de níquel-cobre: a principal característica destas ligas é que as mesmas são termoestáveis, isto é, sua
resistência praticamente não varia com a temperatura e por isso são usados em termopares, resistências de
precisão e resistência para reostatos em máquinas de precisão. Exemplo: Constantan (40% Ni + 60% Cu).
Outras ligas: Prata alemã (18% Ni + 64% Cu + 18% Zn) - liga de boa condutividade e resistência mecânica, é
utilizada como material de contato para chaves e contatores; Cuprothal (44% Ni + 55% Cu + Mn) - liga
bastante utilizada na tecnologia de resistores de fio para altas dissipações com limites de temperatura de até
600 "C; outras ligas comerciais de níquel-cobre: Afloy 45, Constanloy, Cupron, Advance e Copei

2.3) Outras ligas de Níquel: Invar (36% Ni + 63,5% Fe + 0,4% Mn) - liga de baixa dilatação, é usada em guias de
medidas em aparelhos de precisão; Alumel (94% Ni + 3% Mn + 2% Al + Si) - liga dúctil de alta resistividade,
empregada como material para fios resistivos..

2.4) Ligas de cromo-ferro: constituem-se em ótimas ligas para utilização em aquecimento elétrico em geral, tais
como fornos industriais, ferro de solda, chuveiro, placas de cozinha, etc. Composição: Cr + Fe + Al + Co.

2.5) Ligas de cobre-manganês: liga de elevada estabilidade térmica, sendo porém recomendada para aplicações até
400 °C. Exemplos: Manganina (86% Cu + 12% Mn + 2% Ni) - liga termoestável, é usada em shunt de
medidores e na fabricação de resistores de precisão para instrumentos de medição; Novo Konstatan (82,5% Cu
+ 12% Mn + 4% Al + 1,5% Fe) - liga de baixa variação da resistividade com a temperatura e usada para
resistores de medição, reostatos e, eventualmente, para aquecimentos até 400 °C.

2.6) Ligas de prata: ligas de resistividade elevada, apresenta variação inversa da resistividade com a temperatura, o
que justifica o seu uso em circuitos de compensação dependentes da temperatura, como resistores de regulação.
Exemplos: ligas de Mg + Ag + Sn com, às vezes, acréscimo de germânio.

2.7) Ligas de ouro-cromo: o ouro, com pequeno acréscimo de cromo, tem sua resistividade bastante aumentada,
que através de adequado tratamento térmico, varia inversamente com a temperatura. Estas ligas são utilizadas
em resistores de precisão e em padrões. Exemplo: liga de 2% Cr + Au.

3.2.4) PEÇAS DE CONTATO

Todos os dispositivos de comando, controle e regulação, com exceção daqueles que baseiam seu funcionamento
nos dispositivos semicondutores, possuem um sistema de peças de contato. Estas últimas são dispositivos mecânicos
formados de partes fixas e móveis, de mesmo material ou não, empregados nos contatos elétricos de fechamento de
circuitos dos disjuntores, relês, contatores, chaves em geral, terminais, interruptores, seccionadores, conectores,
betoneiras, conjuntos plug-íomadas, fusíveis e escovas.

Os materiais usados na fabricação de peças de contato devem satisfazer, por um maior tempo possível, as
condições de perfeito funcionamento do dispositivo nos quais as peças são empregadas. Tais condições variam de
função para função e de ambiente para ambiente. Assim, os problemas que surgem em seccionadores não são os
mesmos que aparecem em disjuntores, nem iguais são os que são básicos para peças de contato destinadas à telefonia e
às aplicações industriais. Em geral', os problemas à que peças de contato estão sujeitas são descritas a seguir:
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1) No contato elétrico, sendo feito por peças distintas, ocorre o problema dajesistêrtcia_de contato para a passagem de
elétrons de uma peça à outra. Logo, todo contato elétrico em si gera calor p g.1 Efeito Joule porque não há um
perfeito acoplamento elétrico entre as partes constituintes do contato. Desse 'jnodo, os materiais para peças de
contato devem possuir uma boa condutividade elétrica para se obter o melhor aconlamento elétrico possível.

2) As peças de contato podem estar sujeitâ£La_manobras (abertura e fechamento cos contatos) continuas ou muito
frequentes, que sujeitam as peças a demasiadas solicitações mecânicas que podt.ii danificá-las estruturalmente. Os
materiais das peças de contato devem, então, possuir elevada resistência, dureza, tenacidade e rigidez para resistir às
deformações e aos desgastes mecânicos. As boas propriedades mecânicas dos materiais usados em peças de contato
estão, portanto, relacionadas ao número de manobras que estas peças são capazes de realizar.

3) A manobra de um contato elétrico está sujeita ao aparecimento de arcos voltaicos. Um arco voltaico pode apresentar,
no seu setor central, temperaturas de ordem ate 6000 °C, suficientes para fundir ou mesmo criar condições à
oxidação dos metais dos contatos. Os arcos voltaicos podem aparecer em dois momentos:
3.1) na abertura dos contatos: sempre que um circuito pelo qual circula corrente é interrompido, forma-se um arco

voltaico entre os contatos fixos e móveis devido à presença de indutores no circuito (exemplo, motores) e/ou à
indução dos fios, o que provoca uma tendência dos elétrons em movimento de manter fechado o circuito no
ponto de abertura. Dessa forma, a intensidade do arco é uma função da tensão e da corrente de desligamento;

3.2) no fechamento dos contatos: quando o contato móvel se choca com o fixo, pode ocorrer uma repulsão devido
ao choque entre as partes. Tal repulsão é chamada^ cochete! O ricochete é um fator de ordem construtiva, pois
depende das massas de metal empregadas, da velocidade e da pressão de fechamento.

Neste caso, é importante a capacidade térmica dos materiais para peças de contato, que é sua capacidade de suportar
grandes elevações de temperatura sem se alterar. Devem ter, assim, alto ponto de fusão, boa condutividade térmica,
baixa tendência a oxidar-se em temperaturas elevadas, e pequena tendência a soldagem (para resistir à erosão do
arco elétrico e ao perigo da soldadura dos contatos). Quanto ao problema do ricochete, para reduzir a um mínimo o
número de repulsões há a necessidade de um cálculo aprimorado da velocidade de fechamento e das massas das
peças, que devem ser as menores possíveis, além de garantir uma pressão adequada (quanto maior a pressão do
contato, maior o acoplamento elétrico).

4) As peças de contato podem estar sujeitas a ambientes corrosivos (ácidos, salinos ou mesmo o ar), que atuam
diversamente sobre os materiais das peças, oxidando-os ou sulfatando-os. A co-vosão deteriora o contato elétrico
das peças e, desse modo, os materiais devem resistir ao meio ambiente em que cperam, isto é, devem ser o mais
inerte possível, ou com baixa tendência à corrosão no ambiente de trabalho.

5) Em peças deslizantes (tais como em escovas de motores) podem ocorrer o proble-ra de desgaste das mesmas devido
ao atrito entre as partes fixas e móveis. Assim, as peças deslizantes, e mesmo se-js contornos físicos, devem ser de
material e aspecto o menos abrasivo possível.

6) No contato de metais diferentes pode haver predisposição à corrosão galvânica devido à diferença de potenciais
eletroquímicos entre as partes. Logo, as componentes das peças de contato devem preferencialmente ser do mesmo
material ou, pelo menos, de pequena diferença entre seus potenciais eletroquímicos.

Os materiais usados em peças de contato são normalmente ligas metálicas. Para contatos de melhor qualidade
são usados geralmente metais nobres (prata, ouro e platina) em ligas com paládícír tungsténio e molibdênio. Cobre,
ferro, níquel, irídio, cádmio e rutênio são também usados na forma de ligas, mas paia contatos de menor qualidade, A
seguir são descritos alguns desses materiais no emprego de peças de contato:
A) Metais nobres: estes materiais são os que apresentam melhor resistência à cot: >são e são, então, utilizados em

aparelhos sensíveis, onde envolve pressões de contato extremamente baixos e ccrrj ites reduzidas. A prata apresenta
os inconvenientes de ser muito dúctil e ter tendência a rachar-se. Este problema é contornado acrescentando-se à
mesma cobre, níquel, cobalto, tungsténio, ferro, molibdênio e carbono, com a finalidade de melhoria de qualidades
como dureza e resistência mecânica ao desgaste e erosão produzidos pelo arco elétrico. Estas ligas têm maior
resistência de contato, exigindo assim maior força de fechamento no seu emprego em relês. Outros usos;
interruptores, disjuntores, betoneiras, contatores, contatos fixos, etc. O ouro é ligado à prata e a outros metais para
aumentar sua dureza e resistência à corrosão elétrica. É utilizado em contatos de relês, chaves especiais e contatos
para pequenas correntes (condutor banhado a ouro). As ligas de platina com prata, irídio e rutênio aumentam sua
dureza e resistência ao desgaste. São utilizadas em relês especiais e instrumentos de precisão em geral.

B) Tungsténio: por ser bastante duro, é utilizado como liga em contatores, chaves, betoneiras, relês e disjuntores.
C) Paládio: suas ligas com prata, irídio e rutênio aumentam sua resistência mecânica. É utilizado em relês.
D) Cobre: o cobre para contatos é usado em forma de ligas que aumentam sua resistência mecânica e à corrosão. É

utilizado em interruptores, plugues, tomadas, fusíveis (cobre prateado), chaves interruptoras, etc.
E) Aço: liga de alta resistência mecânica, é usada no contato fixo de chaves seccionadoras com porta fusíveis ou não.
F) Carvão: usado em escovas de motores devido ao seu baixo coeficiente de atrito.

3.2.5) RESISTORES

Como visto, os materiais empregados como elementos condutores de corrente elétrica são classificados em dois
grandes grupos: materiais de elevada condutividade e materiais de elevada resistividade. Destinam-se os do primeiro
grupo a todas as aplicações em que a corrente elétrica deve circular com as menores perdas de energia possíveis (tal
como em elementos de ligação entre aparelhos, dispositivos, etc.), ou ainda, como elementos de circuitos que devem
dar origem a uma segunda forma de energia por transformação elétrica (tal como em h binas eletromagnéticas).

Os materiais do segundo grupo destinam-se, por um lado, à transformação d ? energia elétrica em térmica (tal
como em fornos elétricos) e, por outro lado, para criar, num circuito elétrico, certas condições destinadas a provocar
quedas de tensão e limitação de corrente para se obter um ajuste às condições mais adequadas ao circuito. Estes dois
últimos casos são desempenhados por componentes de circuitos chamados resistores. •
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Resistor é o componente eletrônico mais simples, mais comum e mais barato de um circuito. Este componente
não armazena energia, apenas a dissipa na forma de calor. Dependendo de como estão conectados a um circuito, são
elementos destinados à queda de tensão ou ao desvio de corrente. O valor de sua resistência, dado em Ohms (Q), e sua
tolerância (erro percentual mínimo e máximo) são indicados no seu corpo através de duas maneiras:
1) Código de cores: este sistema utiliza faixas pintadas no corpo do resistor a partir de uma extremidade, com as

equivalências numéricas dadas na Tab. 3.2.1. As duas primeiras faixas (X e Y na Tab. 3.2.1) formam uma dezena,
sendo a primeira (X) correspondente ao algarismo de maior ordem do valor ôhmico (1° dígito da dezena) e a
segunda (Y) correspondendo ao 2° dígito da dezena. A terceira faixa indica o número de zeros, isto é, corresponde a
multiplicar a dezena formada pelas duas primeiras cores por 10 , sendo Z o número correspondente à cor dada na
Tab. 3.2.1. Desse modo, o valor ôhmico do resistor será dado por: XY x 10Z H. A quarta cor corresponde à
tolerância do resistor: cor ouro para 5%, cor prata para 10% e incolor para 20%, sendo que os de maior precisão,
de 1% ou menos, vem geralmente impresso. A potência destes tipos de resistores refere-se ao tamanho físico dos
mesmos (maior tamanho, maior potência), variando de 1/8 a 2 W..

Exemplo: para a sequência de cores a partir de uma extremidade: amarela-violeta-laranja-prata, corresponde ao
valor ôhmico 47 kCi, com tolerância de 10% (para se saber sua potência, deve-se observar o seu tamanho e
determiná-la com auxílio de uma tabela que descreva a relação tamanho-potência).

Cores
preto

marrom
vermelho

laranja

X,Y
0
1
2
3

Z
0
1
2
3

Cores
amarelo
verde
azul

violeta

X,Y
4
5
6
7

Z
4
5
6
7

Cores
cinza

branco
ouro
prata

X,Y
8
9
-
-

Z
-
-

-1
-2

isolação

solda

metalizaçâo

terminal

camada de material resistivo suporte cerâmico

Fig. 3.2.2: Corte axial de um resistor.

Tab. 3.2.1: Código de cores para leitura do valor de resistores

2) Direlamente impresso: este sistema utiliza a impressão direta do valor ôhmico no corpo do resistor e é usado
geralmente em resistores de maior potência (>2W), Consiste na impressão de dígitos numéricos combinados com
uma letra (R para ohms, K para quiloohms, e M para megaohms) para indicar um multiplicador, sendo que a
posição da letra pode indicar a posição da vírgula no valor ôhmico. Exemplos: 470R = resistor de 470Q; 4K7 =
resistor de 4,7 &Q; 47K = resistor de 47 kCl. A potência (até 50 ff) e a tolerância (até 20%) deste tipo também vem
impressa no corpo do resistor. São geralmente fabricados com fios de ligas metálicas resistivas.

Os resistores são produzidos comercialmente nas especificações de 1/20, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, l, 2, 3, 5, 10, 15, 20,
25 e 50 W. As tensões máximas de trabalho são geralmente 250, 450, 600, 750 e 1000 F ou mais, dependendo das
características dos isolamentos utilizados.

A Fig. 3.2.2 mostra o corpo de um resistor em corte. Os
resistores são compostos de1 um corpo cilíndrico de material de
baixa constante dielétrica, que recebe a cobertura resistiva que
determinará o valor do resistor. Este conjunto é solidamente ligado
a terminais metálicos e a cobertura recebe ainda uma metalizaçâo
para a realização de uma solda de alto ponto de fusão (-300 °C)
com os terminais do resistor (isto para que os ferros de soldar
comuns, que têm pontos de fusão de 180 °C, não provoquem
qualquer abalo nesta ligação). O conjunto é coberto externamente
por um material isolante (esmalte, material epoxi, cimento, silicone,
etc.) para acabamento e proteção do usuário.

Os resistores são normalmente construídos pelas seguintes tecnologias:
1) pela variação da densidadc-.de um composto de carbono e grafite (resistor de composição): são resistores baratos,

comuns, pequenos, de valor até megaohms, com potência de dissipação até 1W, faixa de operação até 70 °C, baixo
Efeito Pelicular (visto mais adiante) e com tensão de ruído elevada.

2) pela deposição de película de carbono (resistor de extrato de carbono): são resistores mais precisos e menos,
ruidosos que os de composição e são obtidos com dissipação também superior. São fabricados em tolerância de 1%,
de kiloohms até megaohms, e limitados para uso abaixo de 10 MHz. Apresentam Efeito Pelicular desprezível.

3) pela deposição de película de óxido metálico: são fabricados com precisão de até 1%, em valores até megaohms,
com faixa de uso até 70 °C (ou mais com uso de dissipadores). São bastante precisos e estáveis, apresentam Efeito
Pelicular desprezível e são pouco indutivos. São obtidos em todos os valores comerciais, com dissipações até 7 W.

4) pela deposição de película metálica (resistores metalizados): são altamente estáveis, precisos, de baixo ruído e alta
dissipação térmica. São indicados para altas frequências e para circuitos de alta confíabilidade.

5) pela utilização de fio ou fita metálica resistivos: utilizados também para a construção de reostatos e potenciômetros
de fio precisos, possuem dissipações até 1000 W, Apresentam grande efeito indutivo e por isso são utilizados
somente em baixas frequências.
Quanto à estabilidade térmica, os resistores de fios ou película metálica aumentam sua resistência com o aumento

da temperatura (visto mais adiante), enquanto que os de composição e película de carbono ou grafite diminuem a
resistência com o aumento da temperatura. Os metais puros e ligas resistivas apresentam estas variações de resistência
com a temperatura de fornia praticamente linear, mas nos resistores esta pode se dar de forma quadrática.

Os resistores se dividem basicamente em três tipos:
1) Resistor fixo: é o resistor com dois terminais, de valor ôhmico fixo, cujo valor é dado pelo código de cores ou

escrito no corpo do resistor, vistos anteriormente.
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\\) Resistor variável: possui trê&Jerminais, dois fixos-euim móvel (cursor) ajustado por botão, o que permite um ajuste

da resistência entre o terminal móvel e um ou os dois terminais fixos. Os resistores variáveis são utilizados para
controle externo de um determinado parâmetro do circuito. São conhecidos • como potenciômetros e reostatos
(reostatos são potenciômetros de potência usados para altas dissipações). Exemplos: potenciômetros de carbono, de
fio e reostatos de fio ou fita. Existem diversos tipos, formatos e tamanhos, dependendo das características do
circuito em que será aplicado, dissipação máxima permissível, etc. Podem ser lineares e não lineares (logarítmicos).
Usos: circuitos divisores de tensão, limitadores de corrente, atenuadores resistivos, acopladores resistivos, carga de
circuitos amplificadores de sinal c de aquecimento, etc.

3) Resistor ajustável: possui três terminais, dois fixos e um terminal central móvel (cursor) por parafuso ou
dispositivo semelhante, o que permite o ajuste da resistência entre um terminal fixo e o móvel. São normalmente
utilizados para fazer certos ajustes finais na operação dos circuitos (ajuste do ponto de funcionamento do circuito),
ajustes estes que não sofrem controle externo ao circuito. São conhecidos como trimpots.

Comentário: tensàxLd_e_ ruíd_o_é o ruído de causa térmica injetado no sinal de tensão sobre o resistor. É gerado devido à
agitação de sua estrutura atómica com a passagem da corrente. A potência do ruído é, desse modo, proporcional à
elevação da temperatura.

3.2.6) FUSÍVEIS

Todo sistema ou equipamento elétrico está sujeito e deve ser protegido de eventos fora de suas especificações
nominais de corrente elétrica. Tais eventos são a soprecorrente e a corrente de curto-circuito. Sobrecorrente ocorre
quando um circuito elétrico passa a requerer, por alguma razão, uma corrente maior que sua especificação normal,
evento que pode ocorrer por um tempo prolongado. Chama-se corrente de curto-ciicuito a especial e elevada corrente,
cuja duração é inferior ao segundo, e que é originada por um defeito em alguma parle de um circuito elétrico.

Fusíveis são os componentes de proteção de circuitos contra sobrecorrentes £/ou de curto-circuitos de uso mais
intenso dentro da eletricidade. São empregados na proteção de instalações elétricas "onofásicas e trifásicas, quadros de
controle, além dos próprios circuitos alimentadores (fios ou cabos elétricos de ligação). Os fusíveis são dimensionados
para suportar continuamente a corrente máxima do circuito ou aparelho protegido.

O elemento principal dos fusíveis é o chamado elo fusível, que, pela fusão do seu corpo, interrompe a corrente
elétrica do circuito protegido, evitando que os componentes do mesmo se danifiquem. Os elos fusíveis são, em geral,
feitos de ligas de chumbo e estanho, e ainda cobre, bismuto, cádmio e mercúrio. Para melhor dimensionamento, os
catálogos de fabricantes apresentam gráficos do tempo de fusão do elo em função dp corrente.

Como são elementos que executa uma manobra de desligamento, os fusr/ies estão sujeitos ao problema da
formação de arcos voltaicos... Assim, podem ser constituídos ainda de corpo protetor, janela de inspeção, terminais
metálicos de fixação ou encaixe e material e câmaras para extinção de arco. O elo fusível deve ter normalmente um
elemento isolante ao seu redor para que o arco que surge durante sua fusão não sejí t.apaz de danificar os elementos a
sua volta. Assim, alguns fusíveis são providos de grãos de areia na câmara de extinção para atenuar o efeito do arco. O
invólucro isolante deve ser suficientemente forte para aguentar pressões resultantes do arco elétrico e a elevação da
temperatura no elo fusível. Os invólucros normalmente utilizados são cerâmicos, de vidro ou de papelão.

Algumas das especificações dos fusíveis são:
a) o valor eficaz da corrente nominal, que é o valor da corrente continuamente suportável pelo mesmo, normalmente

impresso no corpo do componente;
b) tensão nominal de trabalho, que é o valor máximo de tensão de isolação do fusível, estando diretamente relacionado

com a natureza do material isolante empregado;
c) ação rápida ou lentaJjetardado): expressa sua rapidez na queima do elo fusível. Esta característica permite que o

fusível atue imediatamente (ação rápida) à detecção da elevação de corrente indesejável no equipamento ou circuito
a proteger, ou suportar por um determinado tempo (ação lenta), elevações transitórias de corrente necessárias ao
funcionamento do equipamento ou circuito protegido, vindo a atuar somente se a referida elevação de corrente
persistir além de seu tempo de espera.

Alguns dos tipos de fusíveis são descritos a seguir:
1) Fusível de rolha: é o mais comum nas instalações domiciliares, utilizado normalmente em circuitos de iluminação e

força. Valores de corrente nominais: 6-10-15-20-25-30 A. Tensão máxima de trabalho: 250 V.
2) Fusível de cartucho: possuem elo fusível laminar ou cilíndrico. É utilizado em circuitos de correntes mais elevadas,

principalmente de iluminação e força. Valores nominais de corrente: 10-15-20-25-30-40-50-60-100 A. Tensão
máxima de trabalho: 250 V.

3) Fusível tipo faca: usado principalmente em circuitos de força, para correntes muito elevadas. O elo fusível é em
forma de lâmina e apresenta redução de seção em alguns lugares para localizar a área de fusão. São apresentados
produtos comerciais com elo descartável. Valores nominais de corrente: 80-100-J50-200-250-300-400-500-600 A.
Tensão máxima de trabalho: até 500 V.

4) Fusível Diazed: o elo fusível é uma chapa vasada com furos. É um fusível comercial de fabricação Siemens,
utilizado tanto em circuitos de força como iluminação e produzidos tanto do tipo fusão rápida como fusão lenta.
Apresentam areia em seu interior para atenuar os efeitos da pressão, temperai: .TU e arco durante a fusão do elo.
Apresentam uma pedra colorida que se desprende de sua posição quando o fusível é queimado, chamada espoleta.
São bastante precisos e fabricados em dois tipos:
4.1) de capacidade média - valores: 6-10-15-20-25-30-60 A (rápidos) e 80-100-125-160- 200 A (retardados). Tensão

máxima de trabalho: até 500 V.
4.2) de alta capacidade (tipo NH) - utiliza esteatite (cerâmica) como isolador e é.fabricado nas capacidades de 6 a

1000 A com tensão máxima de trabalho de 500 V.
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5) Fusível cartucho para altas tensões: empregado para correntes elevadas e em circuitos de alta tensão. É utilizado
junto a disjuntores magnéticos nos circuitos de proteção. É construído com invólucros isolantes de alta rigidez
dielétrica, como a porcelana. Elo fusível: fio metálico.

6) Fusíveis para circuitos eletroeletrônicos: são fusíveis em formato de cartucho com invólucro de vidro ou cerâmico
contendo um filamento de liga de cobre ou prata. São usados para proteção de aparelhos eletroeletrônicos. São de
baixos valores de corrente e podem ser rápidos ou lentos.

Comentários:
1) A fórmula de Preece estabelece a relação matemática entre o diâmetro de um elo fusível e a corrente necessária à sua

fusão. Seja um fio condutor de diâmetro d (mm), a corrente I (A) de fusão do fio é dada por:

/ = a.dít2~\)
onde a é um parâmetro tabelado (Tab. 3,2.2 para alguns metais).

Seja 5 (mm2) a área da seção transversal de um elo fusível, submetido
a uma diferença de temperatura AT = 7} - Ta , onde 7} é a temperatura de
fusão do metal e Ta a temperatura ambiente, ambos em °C, e percorrido por
uma corrente I (A). O tempo t (s) de fusão do elo é dado por:

Material
cobre

alumínio
estanho
chumbo

a
80,0
59,3
12,83
10,77

k
0,005
0,011
0,070
0,140

Tab. 3.2.2: Parâmetros a e k de
alguns materiais A7

k

ís]2

U
(3.2,2)

onde k é uma constante do material (Tab. 3.2.2 para alguns metais).
2) Em projetos, os fusíveis são normalmente dimensionados para suportar até 150% da corrente máxima do circuito (ou

corrente nominal), onde, atingido este limite, deverão se fundir entre l e 15 min, dependendo da corrente nominal.
Na proteção de uma instalação elétrica, o fusível deverá ter uma especificação máxima igual ao limite de condução
de corrente dos condutores de alimentação.

3) No caso de um condutor neutro ligado à terra, este não deverá ter, em série, nenhum fusível ou qualquer dispositivo
capaz de causar interrupção da corrente que passa no mesmo.

4) Os fusíveis rápidos são recomendados para cargas resistivas e os retardados para cargas indutivas (motores) e
capacitivas. Este último caso se justifica pois pode-se ter sobrecorrentes previstas no momento da partida, ou
mesmo periódicas e transitórias, mas que não se constituem, portanto, em motivo para a interrupção do circuito.

3.2.7) BIMETAIS

O bimetal é um artefatp empregado como sensor térmico-íia construção de termorelés, termostatos, disjuntores
térmicos, etc., para aplicação em circuitos de controle, proteção e regulação. Compõe-se de duas lâminas de metais ou
ligas com diferentes coeficientes de dilatação térmica e superpostas por sinterização (lâminas A e B, Fig. 3.2.3).

Quando um bimetal é submetido, por exemplo, a uma elevação de temperatura,
ocorre uma dilatação diferencial entre os dois metais devido à diferença de coeficientes
de dilatação térmica, e o metal de maior coeficiente (metal A na Fig. 3.2.3), por se
dilatar mais que o de menor coeficiente (ou se contrair mais, no caso de diminuição de
temperatura), provoca um encurvamento no bimetal, vindo o mesmo, então, a realizar
um trabalho devido a este movimento. Assim, a energia térmica converte-se em um
movimento e/ou força, e este trabalho é, então, aproveitado, por exemplo, para abrir ou
fechar contatos elétricos nos dispositivos de controle, proteção e regulação.

A medida do encurvamento e da força em um bimetal depende, portanto, da
diferença entre os coeficientes de dilatação e da diferença de temperatura.

\
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Os bimetais são normalmente fabricados em lâminas retas, espirais, encurvadas e espiraladas em hélice. Alguns
exemplos: Kanthal números 115, 125, 135 e 155.

Comentário: .Sinterizaçào. é o processo de aglutinagem de corpos sólidos através do aquecimento a uma temperatura
inferior à de fusão dos corpos, mas suficientemente alta para possibilitar a difusão dos átomos de suas redes cristalinas.

3.2.8) FIOS E CABOS CONDUTORES

Fios e cabos elétricos são os dispositivos utilizados como meio condutor para o transporte de energia elétrica
entre dois pontos de um circuito ou equipamento elétrico. Em eletrotécnica, usa-se normalmente a denominação fio
elétrico para apenas um meio de seção transversal (bitola) maciça ou um conjunto de fios de pequena seção transversal
(o chamado "cabinho"), e a denominação cabo elétrico para um conjunto de fios de maior seção arranjados por
encordoamento, ou mesmo por um conjunto de cabos. Condutor elétrico é o termo genérico para ambos.

O aumento da seção transversal de fios condutores para comportar maior capacidade de condução de corrente
elétrica (chamada ampacidade) acarreta maior rigidez mecânica e dificuldade em seu manuseio, razão pela qual os
cabos condutores são uma opção para contornar estes problemas, isto é, o agrupamento de fios condutores possibilita
ao cabo o mesmo aumento ria capacidade de corrente, mas maior flexibilidade, melhoria na sua manipulação e, em
alguns casos, oferece melhor isolação e blindagem contra ruídos externos devido a fatores construtivos.

O regime de trabalho de fios e cabos elétricos está relacionado com as características dos materiais utilizados
na sua fabricação. Alguns dos critérios para o dimensionamento de fios e cabos são: ampacidade, tensão de isolaçào
{grau de isolação), temperatura máxima de trabalho suportada pela isolação, condições ambientais mínimas de trabalho
(poluição, raios solares, umidade, etc.), capacidade de blindagem, resistência mecânica a choques, etc.
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CAPITULO 3: Materiais condutores
b

Os materiais mais utilizados como condutores são principalmente o cobre;) alumínio, prata e suas ligas. Como
material isolante tem-se PVC, polistireno, borracha EPR, neoprene, polietileno ,;rl,iculado e borracha butílica. Em
aplicações especiais tem-se ainda: amianto, teflon, as cerâmicas, náilon, gás SF6 e as fibras orgânicas.

A seguir serão vistas algumas denominações sobre fios e cabos:
(a) fio e cabo nu: condutores sem revestimento isolante (não isolados entre si, no caso do cabo)
(b) fio isolado: fio revestido de material isolante
(c) cabo singelo: grupo de fios não isolados entre si e com revestimento isolante \) cabo múltiplo: cabo formado por vários fios ou grupos de fios isolados entre si, sob uma mesma capa isolante

(e) cabo compactado: cabo singelo com alto grau de compactação para eliminar todrs os vazios entre os fios
(f) cabo setorial e segmentado: cabo formado por múltiplos cabos singelos isoladoo entre si
(g) cabo anular: cabo singelo que apresenta o seu núcleo central oco ou preenchido com material isolante
(h) cordel flexível: fio singelo ou par singelo de pequena bitola e bastante flexht;!. Exemplos: par telefónico, fios

usados para fiação de circuitos em placa, fios de diversas cores para rádio, TV í parelhos em geral, etc.
(i) cabos telefónicos: cabos formados por pares de fios, dispostos em camadas concêntricas, devidamente isolados
(j) cabo coaxial: cabo composto de um condutor axial de cobre envolvido por outro condutor de cobre estanhado em

forma de malha (para blindagem e referência), separados por um isolante sólido (polietileno) e cobertos por um
revestimento isolante (PVC, neoprene ou polietileno). Pode ser do tipo rígido ou flexível.

Comentários:
1) O cabo nu tem sua aplicação principal em linhas de transmissão de energia. É usado ainda como cabo terra, mas

apenas em locais onde não fira a segurança ambiental.
2) A grande vantagem dos cabos coaxiais reside no fato de não apresentarem perdas de potência por indução ou

irradiação (recebimento de indução de sinais ou ruídos externos), porque os sentidos das correntes são contrárias
nos condutores interno e externo, de forma que induções nestes condutores por campo magnético externo se anulam
mutuamente. São aplicados em radio frequência, audiofreqtiência, telefonia, cabos submarinos, etc.

3) Alguns cabos são construídos com um revestimento em fita metálica para distribuir uniformemente o campo elétrico
no interior do cabo a fim de evitar concentrações desuniformes que tenderiam a danificar o material de isolamento,
e ainda atender a necessidade de manter o campo elétrico restrito ao interior do cabo para não perturbar
eletricamente um condutor vizinho. Esta fita não tem a função de condução de corrente.

5) Condutores metálicos utilizados em aterramentos requerem cuidados especiais para evitar a corrosão galvânica. Sua
proteção consiste basicamente em um princípio: fornecer elétrons ao metal, para que o mesmo se torne catódico e as
reações de corrosão deixem de existir. Isto pode ser conseguido de duas maneiras: unir ao longo do material placas
de magnésio que servirão como ânodo de sacrifício ou utilizar uma fonte decorrente contínua que, ligada ao
material e à terra, fornecerá os elétrons necessários ao material para evitar sua corrosão.

3.3) CONDUTIVIDADE E RESISTÊNCIA ELETRICAS

Como visto, os materiais condutores se caracterizam por apresentarem uma grande quantidade de elétrons livres
com disponibilidade de se moverem facilmente pelo material. Em temperaturas normais, o movimento destes elétrons
são desordenados e não se constituem num fluxo de cargas elétricas resultante em determinada direção. Para orientar
estes elétrons livres é necessário, por exemplo, um campo elétrico aplicado ao material condutor. O movimento
ordenado de portadores de carga (elétrons livres, lacunas ou íons) é, então, denominado corrente elétrica, sendo o
movimento de cargas positivas o chamado sentido convencional da corrente elétrica.

Correntes elétricas que dependem de um campo elétrico aplicado ao meio ó'ira poderem fluir no mesmo são
chamadas corrente de deriva, de condução ou de campo. Condutividade elétrica e a propriedade que quantifica a
facilidade com que portadores de carga livres podem fluir por um material, quando r1 > mesmo é submetido a fluxo de
campo elétrico, resultado da aplicação de uma diferença de potencial. A condu Jvidade elétrica define, então, a
capacidade do material em conduzir correntes de condução.

Densidade de corrente J (A/m2) é definida como a corrente / (A) que flui por um condutor através da área A (m")
de sua seção transversal ao fluxo dos portadores. O sentido do vetor densidade de corrente não depende do sinal do
portador de carga (Fig. 3.3.1-a e Eq. 3.3.4) porque este tem sempre o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Logo, o
desenvolvimento a seguir será feito para o sentido convencional da corrente ou das cargas positivas (Fig. 3.3.1-b).

sentido da
densidade
corrente

sentido da
densidade
corrente, pois
e<Q e v < O

A'
cargas

(a)
sentido convencional da corrente

(b)

Fig. 3.3.1: (a) o sentido da corrente de deriva não depende do sinal do portador de carga; (b) condutor usado
para o cálculo da condutividade.

Seja um campo elétrico E (V/m) aplicado a um material condutor (Fig. 3.3.1-b). Este campo elétrico movimenta
os portadores livres, resultando em corrente elétrica. Sendo e (C) Q m (kg) a carga e a massa do portador de carga,
respectivamente, os portadores constituintes da corrente elétrica sofrem, então, uma aceleração e E/m (F = e E = ma =>
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:. a = e E/m) e só não aumentam indefinidamente suas velocidades por causa das colisões com os íons da rede.
Devido a estas colisões, pode-se considerar os portadores livres como tendo um livre caminho médio ou uma
velocidade média v (m/s), chamada velocidade de deriva ou de arrastamento.

Definindo //„ (m2/Vs) como a mobilidade dos elétrons livres (os portadores de carga livres do material condutor),
ou ainda como a velocidade média dos elétrons por unidade de campo elétrico, tem-se, então, que a velocidade de
deriva é proporcional ao campo elétrico através da mobilidade das cargas, ou seja:

(3.3.1)v = t* n E

Considere agora um condutor de comprimento / (m), dado na Fig. 3.3.1-b, contendo jV (admensional) portadores
livres, cada um com carga elétrica e e velocidade média v. A corrente elétrica / (A ) no condutor será, então, dada por:

(3.3.2)

(3.3.3)

f dq

dt
Ac?

Aí
N e

t

N e v

1
pois

/
v

Logo, com auxílio da Eq. 3.3.2, tem-se que a densidade de corrente y no condutor será dada por:

f I
A

N

l A
e v

Seja n a concentração de portadores de carga livres no condutor, definido como o número de elétrons livres por
unidade de volume (unidades: m'3 ou cm'3). Como o produto IA é o volume do condutor e há TV portadores livres, a
concentração n será dada por: n = N /IA e, assim, a densidade de corrente J(Eq. 3.3.3) pode ser representada por:

(3.3.4)/ N
l A

Substituindo a Eq. 3.3.1 na Eq. 3.3.4, tem-se então que:

J = n e v = n e (J,n E = a E (3.3.5)

onde o valor a é chamada condutividade elétrica do material e sua unidade é o S/m (S~ Siemens), definida então por:

(3.3.6)O - n e fjn

Desse modo, a Eq. 3.3.5 é chamada densidade de corrente de condução, de deriva ou de campo.
A resistividade p (Qm) é o parâmetro que representa a oposição ou dificuldade imposta por um material à

circulação de corrente pelo seu meio. Define, portanto, a propriedade inversa à condutividade, isto é:

p = i = (3.3.7)

Como visto no Capítulo l, a avaliação quantitativa da resistividade de um material é chamada resistência
elétrica, que depende da geometria do material. Assim, um material condutor a uma certa temperatura, quando
percorrido por uma corrente elétrica constante, dita corrente contínua (CC), apresenta uma resistência Rcc à passagem
desta corrente, que é proporcional à sua resistividade nesta temperatura e ao comprimento / do percurso percorrido pela
corrente no condutor, e inversamente proporcional à área A total da seção transversal ao fluxo desta corrente, isto é:

p T(°Q
Rcc

l
= P~A

(n) , ou Rcc - E (^]
A [m J

(3.3.8)

onde a segunda equação é utilizada no cálculo da resistência CC quando se deseja obtê-la por unidade de comprimento.
Para o caso do condutor ser um cabo encordoado, no valor da resistência elétrica de cada fio condutor do cabo

deve-se levar em conta o fato de que estes fios estão trançados helicoidalmente, possuindo, portanto, comprimento
maior que o cabo. Desse modo, o valor encontrado pela Eq. 3.3.8 para o cálculo da resistência elétrica de um cabo
deve ser corrigido. Convencionalmente, este aumento na resistência será:
• para cabos com até 3 fios, o valor será 1% maior, ou seja, deve-se multiplicar a resistência do cabo por l ,01.
• para cabos com mais de 3 fios, o valor será 2% maior, ou seja, deve-se multiplicar a resistência do cabo por 1,02.

Contudo, o valor da resistência elétrica dos materiais depende de alguns fatores, que influenciam no valor de sua
resisti vidade ou diretamente no valor da resistência à passagem de corrente elétrica. Tais fatores serão vistos a seguir.

Comentários:
1) Como já mencionado, a concentração n de portadores de carga livres nos materiais condutores é aproximadamente

IO23 elétrons livres/cm3, enquanto que nos isolantes, de IO6 a IO7 elétrons livres/cm*. Nos semicondutores ditos
puros (intrínsecos), n situa-se entre esses valores (em torno de IO10portadores de carga/cm*);

2) Corrente de deslocamento (corrente iônica) também resulta da aplicação de um campo elétrico no meio material,
mas é mais evidente em materiais isolantes porque resulta da polarização das moléculas de sua estrutura. Assim, a
corrente total em um meio submetido a uma ddp seria, então, a soma das correntes de deriva e de deslocamento,

EXERCÍCIO 3.3.1: Sabe-se que a concentração de elétrons livres nos materiais condutores é da ordem de IO23 c/?/"3.
Seja, então, um fio condutor de bitola 2,5 mm2 conduzindo uma corrente contínua de 16 A . Determine a velocidade de
deriva dos elétrons neste fio. Comente o resultado.

SOLUÇÃO

Da Eq. 3.3.3 e 3.3.4 tem-se que: J - — = n e v
A

I
n e A

onde: /= 16 A
Logo:

v =

A = 2,5 mm2 = 2,5 x IO'6 m2

16

-19~ 1,6 x 1(TVC

1291(TV x 1,6x10-" x 2,5 x 10
v = 4 x 10 -4 m
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A esta velocidade, um elétron necessitaria de 2500 s, ou aproximadamente 42 min, para percorrer l m de fio. Assim, a
velocidade de deriva é muito pequena comparada com a velocidade da onda de propagação de um campo elétrico ao
longo do fio (propagação de um sinal de tensão), que é de cerca de 3 x IO8 mis.

3.4) FATORES QUE INFLUENCIAM NA RESISTÊNCIA ELETRICA

Temperatura, pureza e deformação influenciam na resistividade (ou condutivídade) de um material condutor e,
consequentemente, na sua resistência elétrica. A frequência do sinal de corrente elétrica aplicada ao condutor influencia
diretamente na resistência elétrica do mesmo. Estes fatores são vistos a seguir:

3.4.1) TEMPERATURA

r, T2 7TQ

Como visto anteriormente, a condutividade dos materiais depende da
concentração e da mobilidade dos elétrons livres dentro do material (Eq. 3.3.6).
Em um metal à temperatura ambiente, praticamente todos os elétrons de
valência estão ionizados, isto é, a concentração n de elétrons livres é constante,
mas a elevação de temperatura provoca um aumento na vibração dos elétrons de
toda a rede cristalina. Isto acarreta no aumento das colisões entre os elétrons
livres em movimento e os elétrons fixos da rede, ocasionando perda nos
deslocamentos dos elétrons livres, com consequente aquecimento do corpo
condutor (Efeito Joule). Logo, há uma diminuição no livre caminho médio dos
elétrons livres, isto é, há uma redução na velocidade e, por conseguinte, na
mobilidade destes portadores. Como a concentração n se mantém constante,
consequentemente, ocorre uma redução da condutividade do metal (Eq. 3.3.6).

O aumento da temperatura acarreta, assim, no aumento da resistividade do metal e, consequentemente, de sua
resistência elétrica, isto é, esta é dependente da variação de temperatura do metal (Fig. 3.4.1). Esta variação é não
linear para algumas faixas de temperatura, mas praticamente linear na faixa que compreende a temperatura ambiente
(Fig. 3.4.1), normalmente considerada como sendo 20 °C, onde são tabelados a resistividade dos materiais.

Assim, pela Fig. 3.4.1 tem-se que a declividade do segmento linear da curva de variação da resistência elétrica
com a temperatura pode ser dada por:

^\S 3.4.1: Variação da resistência
elétrica com a temperatura.

tgQ =
AR

ÃF

RT2 RTl

DÍvidindo-se ambos os lados dessa equação pela resistência elétrica à uma temperatura de referência qualquer,
por exemplo T{ C#TI), obtém-se uma constante independente da geometria do material que, portanto, descreve uma
característica intrínseca deste material, isto é, o comportamento de sua resistividade com a temperatura. Logo:

1
= CfLA Tl (3.4.1)

onde OTI (unidade °C ) é o parâmetro que descreve a proporcionalidade entre resistência elétrica e temperatura e é
chamado coeficiente de variação da resistividade com a temperatura ou coeficiente de temperatura da resistividade.
Este parâmetro é definido, portanto, para uma determinada temperatura de referência T} .

Logo, conhecidos a resistência elétrica e o coeficiente a de um metal à temperatura T\o é, RT\ aT,,
respectivamente), pode-se, então, obter a resistência elétrica do metaljt uma temperatura qualquer T2 (/?-n)> ou seja:

(3.4.2)

onde T] é a temperatura de referência.
Como dito, os coeficientes a dos materiais são normalmente tabelados a 20 °C ou seja, T} = 20 °C. Logo, para a

temperatura de referência 20 °C, da Eq^ 3.4.2, tem-se gue a resistência elétrica Rr a i*uia temperatura qualquer T será:
(3.4.3)

l RT2-RTl R (r T)
^ /ZTl T^T, aTl T](2 l)

íi
\ L I 14 1 1 L «Tl (7*2 -- T}]

1})\ _ D

«T - K20 [1 + «20 (T - 20)]

Supondo desprezíveis as alterações nas dimensões físicas do condutor quando o mesmo sofre um aumento de
temperatura, para uma temperatura qualquer T a resistividade do material a esta temperatura (/?r) pode ser obtida por:

p, a

PT = P20 t1 + a20(T -20)] (3.4.4)

A Tab. 3.4.1 a seguir mostra a resistividade e o coeficiente de variação da resistência com a temperatura de
alguns condutores para a temperatura de referência 20 °C.

Condutor
cobre

alumínio
prata
ouro

mercúrio

Ao (Hm)
1,7 x IO'8
2,8 x IO'8
1,6 x IO'8
2,4 x IO'8
95 x IO-8

a20(°C-í)
3,9 x IO'3
4,0 x IO'3
3,8 x IO'3
3,4 x IO'3
0,9 x IO'3

Condutor

tungsténio
níquel
platina
grafite

Constantan

Ao (Hm)
5,0 x 10^8

7,2 x IO"8

10,5 x IO'8
1,4 x IO-5

50 x IO'8

aaofC"1)
5,2 x IO'3
6,0 x 10°
3,0 x IO'3
-5,0 x IO'4
2,0 x IO'4

Tab. 3.4.1: Resistividade e coeficiente de temperatura a a 20 °C de alguns condutores
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Comentários:
1) Pela Tab. 3.4.1 pode-se observar que existem basicamente dois tipos de materiais, classificados de acordo com o

valor*do seu coeficientes de variação da resistividade com a temperatura:
1.1) positivos (a > 0), conhecidos como tipo PTC, isto é, a resistividade (resistência) elétrica destes materiais

aumenta com o aumento da temperatura. É o caso dos metais puros em geral;
1.2) negativos (a < 0), conhecidos como tipo NTC, isto é, a resistividade (resistência) elétrica destes materiais

diminui com o aumento da temperatura. É o caso do grafite, algumas ligas resistivas, semicondutores puros e
dos isolantes. Um uso particular para esta propriedade é compensar elevações de resistência em um circuito.

2) Pela Tab. 3.4.1 nota-se também que as ligas, tal como o Constantan, possuem um coeficiente a menor em relação
aos metais puros. Dependendo da composição, certas ligas podem apresentar até coeficiente a praticamente nulo,
como é o caso da manganina, isto é, a resistividade da mesma é invariante com a temperatura (termoestável).

3.4.2) FREQUÊNCIA

Quando uma corrente contínua percorre um material condutor, a mesma se distribui uniformemente pela seção
transversal ao fluxo da corrente no material. Assim, tomando-se como exemplo um condutor de seção transversal
circular, a densidade de corrente J ocupa toda a área A do condutor (Fig. 3.4.2-a). Sendo o valor da resistência elétnca
dependente da área pela qual flui a corrente elétrica, o cálculo da resistência à passagem de corrente contínua (Rçç] é,
como visto, dada pela Eq. 3.3.8. Tal fato, no entanto, é diferente para o caso de uma corrente alternada.

J

(a)

película

material
isolante

condutor
externo

condutor
interno

Fig. 3.4.2: (a) distribuição da densidade de corrente num condutor percorrido por corrente contínua; (b) Efeito
Pelicular em um condutor percorrido por corrente alternada; (c) profundidade de penetração Ô em um condutor
circular de raio r ; (d) cabo coaxial.

Quando uma corrente variante no tempo (por exemplo, corrente alternada, dita CA) flui por um material
condutor, a mesma estabelece, em cada instante, um fluxo de campo magnético <j> (Fig. 3.4.2-b) também variante no
tempo, que envolve o próprio material. Devido às Leis de Faraday e Lenz (v - - d$dt\e fluxo magnético provoca,
então, uma força eletromotriz auto-induzida no próprio material (força contra-eletromotriz - fcem), que induz uma
corrente elétrica em oposição à própria corrente original. Como as linhas de corrente distribuídas mais internamente à
seção transversal do condutor estão sujeitas a um maior enlace de linhas do campo magnético (Fig. 3.4.2-b), estas
sofrerão uma maior diminuição na sua intensidade do que as linhas de corrente distribuídas mais externamente à seção
do condutor. Assim, a densidade de corrente em um condutor percorrido por uma corrente variante no tempo diminui
gradativamente da seção externa para a interna à área transversal ao fluxo de corrente (Fig. 3.4.2-b, para um condutor
de seção circular). Este efeito é chamado Efeito Pelicular ou Skin e é, portanto, tanto mais acentuado quanto maior é a
frequência do sinal da corrente variante no tempo (consequência da Lei de Faraday),

Assim, devido ao Efeito Pelicular, a área que efetivamente é ocupada por uma corrente alternada é menor do que
a utilizada pela corrente contínua. Como a resistência elétrica depende inversamente da área pela qual flui a corrente, o
Efeito Pelicular acarreta em um aumento da resistência do condutor à passagem de correntes alternadas, com o
consequente aumento no aquecimento do condutor por Efeito Joule. Logo, devido à desuni formidade da densidade de
corrente, a resistência elétrica à passagem de corrente alternada (RCA) não pode ser calculada tal como feito para a
corrente contínua (Eq. 3.3.8), podendo ser consideravelmente maior quanto maior for a frequência da corrente.

Análises têm demonstrado que, quando a dimensão de uma seção transversal de um condutor é muito maior
que a área efetiva ocupada pela corrente, a densidade de corrente varia exponencialmente a partir da superfície. Para
altas frequências e a partir de certos valores de área de seção transversal, considera-se, então, que a corrente alternada
praticamente se concentra em uma fina película na superfície do material, cujo alcance, denominado profundidade de
penetração ô, corresponde ao decrescimento em 63% da densidade de corrente em relação à superfície e é dada por:

ô = P

f
(m) (3.4.5)

onde p é a resistividade do material (íím),/é a frequência da corrente alternada que percorre o material (Hz) e // é a
permeabilidade magnética do material (H/m). Através da Eq 3.4.5 observa-se, então, que o Efeito Pelicular será menos
pronunciado quanto mais resistivo for o material, pois maior é a profundidade de penetração, e também que, quanto
maior a frequência do sinal de corrente e mais permeável magneticamente for o material, menor será a profundidade
que a corrente percorre o condutor, isto é, menor é a película de corrente pois maior é o Efeito Pelicular.

Seja o caso simples de um fio condutor isolado de seção transversal circular de raio r (Fig. 3.4.2-c), percorrido
por uma corrente alternada de frequência tal que a profundidade de penetração da corrente seja muito menor que o raio
da seção do fio (5 « r). Se o campo magnético criado pela corrente alternada for uniforme, pode-se considerar uma
distribuição também uniforme desta corrente na película e o cálculo da resistência efetiva RCA do fio condutor à
passagem de corrente alternada poderá ser aproximado à resistência CC da película, cuja área será dada, então, por:

A = x[r2 -(r -â)2 }= n ( r2 - r**+2rõ -S2) = n (2râ - ô2) = 2nrô
pois, para Ô « r, pode-se desprezar o termo S2. Assim, a resistência efetiva RCA que um condutor de seção circular de
raio r (m) e comprimento / (m) representa à passagem de uma corrente alternada se resume a:
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Para fios de bitola de maior diâmetro, o Efeito Pelicular é observado até nas frequências comerciais de potência
(50 e 60 Hz). Para se atenuar a ação deste efeito costuma-se utilizar o cabo segmentado (múltiplos fios). Como em altas
frequências a parte central de um condutor sólido é de pouco uso, este efeito é ainda aproveitado na construção de
cabos anulares para transmitir sinais de altas frequências (áudio e rádio frequências), chamados coaxiais (Fig. 3.4.2-d),
formado por um condutor interno e outro externo. Tem-se ainda que, por possuírem permeabilidade magnética elevada,
nos condutores ferromagnéticos o Efeito Pelicular pode ser observado mesmo nas frequências industriais (comerciais
de potência) e, assim, a alma de aço de cabos de alumínio tem a função apenas de oferecer resistência mecânica.

EXERCÍCIO 3.4.1: Seja um cabo constituído de 19 fios de cobre isolados entre si e de seção circular, com 0,1784 cm
de diâmetro cada um. Pede-se:
a) a resistência CC por metro, de um fio do cabo, a 20 °C;
b) a resistividade do cobre para a temperatura de 50 °C;
c) a resistência CC por metro, de um fio do cabo, a 50 °C;
d) a resistência CC do cabo por quilómetro, a 50 °C ;
e) a resistência CA do cabo por quilómetro, a 50 °C, para uma corrente CA de frequência l M ff z.

SOLUÇÃO
Da Tab. 3.4.1 tem-se que a resistividade e o coeficiente de variação da resistência cqm a temperatura a 20 °C do cobre
são: pcUi2Q = 1,7 x 10"8nm e aCu, 20 = 3,9 x IO"3 °C"' . Logo: !

a) Rcc de um fio do cabo, em Q/m, a 20 °C :
-> raio de um fio do cabo = r = 0,1784/2 cm = 0,0892 cm = 0,892x10° m
—» Pela Eq. 3.3.8 tem-se que:

Pr -m",- Pr- ™<V l 7 x 10~8 íí„ ^Cu, 20 C ^Cu, 20 C l,/ x 1U 3 M
— 'í,o x l U —

flo - n S ",(0,892> A

b) resistividade do cobre a 50 °C :
-> Da Eq. 3.4,4 tem-se que:

PO..STC = PC..VC t1 + «C..20-.C (5°-2°)] = ''7 « 10~8 t1 + 3'9 * l°" * ̂  => '." /V,,5rc = l'89S9 « 10" «'"
c) RCC de um fio do cabo, em Q/m, a 50 °C :

-» Da Eq. 3.4.3 tem-se que:

3«0,20-0 (50-20)] = 6,8*1<T [l + 3.9»l<r3 ,30] = 7,596 * 1<T O/m

„ _ Pçu.5o»c _ /W'c _ 18989x10-' _ 3

' = = = = '

Ou ainda, pela Eq. 3.3.8 e com o resultado obtido no item b):

1,89

(o,892 x
d) RCC do cabo, de 19 fios, em Q/km, a 50 °C :

Sabendo-se a resistência CC de um fio do cabo a 50 °C, obtido no item c), e relembrando que deve-se fazer uma
correção em 2% na resistência do cabo (mais de 3 fios) devido ao encordoamento, tem-se que:

n R
r^/-.. c/v'/^ ( C fio 50 "C

fator de encordoamento = '•—: x 1,02
'cc.«to,5o"c nwtt. de fios x Afn J 19

«^ ,.«„.,* - * 102 = 0,4078 x 10~3 — - 0,4078CC,MA*M c 19 m km

e) RCA do cabo, de 19 fios, em Q/km, a 50 °C, para um sinal de corrente de l MHz (IO6 Hz):
Como os fios do cabo estão isolados, o Efeito Pelicular ocorrerá em cada fio individualmente. Logo, deve-se
calcular inicialmente a resistência CA para um fio e, a seguir, estender o cálculo para o cabo. Tem-se então:
—> O cobre é um material não ferromagnético e pode-se considerar que iucobrí, = /^ = 4n x IO"7 H/m. Da Eq. 3.4.5

tem-se que a profundidade de penetração no cobre a 50 °C será, então:

ô -
P.Ci/,50" f 1,8989 x 10'

= 6,935 x IO'5 m
V 7t f //„ \J[ x IO6 X 47Tx 10~7

onde se observa portanto que Ô « r (r = 0,892 x IO"3 m).
Da Eq. 3.4.6, tem-se então que a resistência efetiva RCA de um fio do cabo de cobre será:

R = PC"'SO"C = 1,8989 x IO'8
CA,flo,s0"c 2K r ô ~ 2jt xO,892x lO- 3 x 6 ,935xtO~ s

Rr. r < n « r - = 0,04886 — = 48,86 —CA , fio. 50 c m ' k m

Logo, a resistência efetiva do cabo em Q/km, a 50 °C será:
/V _ _ „ „ / l O O í C

n _ CA, fio ,50" C n_ 4O,OO

CA, cabo ,50"C ~ ^9 ' ~~ j£ X ' {

K - 262T "" f A . ma f — tiMtiJCA, capo ,50° C ' t.
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3.4.3) GRAU DE PUREZA E IMPERFEIÇÕES DO MATERIAL

Um aumento de resistividade nos materiais ocorre também quando
se realiza a liga de dois metais. Assim, dois metais de determinados
valores próprios de resistividade, quando entram na formação de uma
liga, esta apresenta uma resistividade maior que a de seus componentes.
Tal fato é devido às alterações na disposição cristalina do produto
resultante, cuja irregularidade dificulta a passagem dos elétrons. Conclui-
se então que, quanto mais puro o metal, menor será sua resistividade.

A Fig. 3.4.4 mostra a variação da resistividade da liga de cobre e
jvKjuel, onde nota-se que a resistividade do Constantan é maior que a do
cobre e do níquel puro, tal como apresentado na Tab. 3.4.1.

É comum a existência de defeitos na rede cristalina de um material,
originados no momento da cristalização ou pela ação de uma energia
externa aplicada sobre a estrutura. A atuação de forças mecânicas, tais
como as laminaçoes a frio e a trifílação, levam a deformações cristalinas
no material, com consequentes alterações na resistividade. Esses efeitos

alteram ainda as características mecânicas do material (por exemplo, aumento da dureza), podendo ser amenizados
mediante um tratamento térmico posterior (recozimento). Por exemplo, o cobre fundido apresenta uma resistividade
menor que o cobre laminado a frio e recozido.

,
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K
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//

10'8Q.m)
; sentidos de

/v
/^ kxss
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7,2
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0 80 60 40 20 0 % Cu
20 40 60 80 100 %Ni

^ Constantan

Fig. 3.4.4: Variação da resistividade de
uma liga de cobre e níquel com a
percentagem da mistura.

3.5) FENÓMENOS DE EMISSÃO ELETRONICA

Como visto, os elétrons livres, notadamente nos materiais condutores sólidos (metais), são facilmente acelerados
quando absorvem pequenas quantidades de energia, tais como as fornecidas por campos elétricos para formar uma
corrente de condução. Mais ainda, a energia fornecida a estes elétrons pode ser suficiente para tirá-los da estrutura
física do condutor e movê-los para o meio exterior a sua superfície, o que é chamado Emissão Eletrônica. No entanto, a
energia adicional que o elétron receber precisa ser suficiente para ultrapassar um "obstáculo" na fronteira do material,
chamado Barreira de Potencial de Superfície. Se a energia recebida for mais que suficiente para vencer esta barreira,
então o restante é convertida em energia cinética e o elétron é ejetado do material com certa velocidade inicial.

Essa energia capaz de "arrancar" um elétron de um material condutor é chamada Função Trabalho de Superfície,
expressa em eV, e representa, por definição, a energia que deve ser fornecida ao elétron mais energético da estrutura do
metal (elétron livre) à temperatura de O K, para que ele possa ultrapassar a barreira de potencial de superfície e sair do
material. Essa energia pode ser fornecida mais usualmente de duas maneiras: pela luz, através da função trabalho
fotoelétrica (Efeito Fotoelétrico) e pelo calor, através da função trabalho termoiônica (Efeito Termoiônico).

Nos cristais isolantes, em razão da predominância das ligações covalentes rígidas, o valor da função trabalho é
muito superior à dos metais e a energia necessária aos elétrons mais energéticos para arrancá-los destes materiais é
superior aos níveis capazes de danificá-los. Desse modo, não se observam estes efeitos nestes tipos de materiais.

A emissão eletrônica pode ainda ocorrer através do bombardeamento de elétrons sobre um material sólido, o que
é chamado de Emissão Secundária, ou através de um campo elétrico bastante intenso, a chamada Enjissãa de Campo.

Há ainda um outro efeito de deslocamento de elétrons entre dois materiais em contato, chamado Potencial de
Contato, mas que não se constitui propriamente em um fenómeno de emissão eletrônica porque não ocorre por
fornecimento de qualquer tipo de energia aos elétrons do material. Como este efeito é produzido pelo deslocamento de
elétrons livres, não se observa o mesmo em junção de materiais isolantes e semicondutores puros.

Para o entendimento destes efeitos, será necessária uma breve visão microscópica dos materiais, estudando a
distribuição de energia dos elétrons, visto que existem elétrons com as mais diversas energias dentro do material. Para
isso, serão estudados, além do conceito de Barreira de Potencial de Superfície, também os de Nível de Energia de
Fermi (através da Função Probabilidade de estados ocupados), JFunção Trabalho e Carga Espacial.

3.5.1) BARREIRA DE POTENCIAL DE SUPERFÍCIE ~

No Capítulo 2 foi visto que a energia potencial elétrica de um elétron num ponto qualquer da estrutura atómica
refere-se a energia necessária para levá-lo através do campo elétrico do núcleo até a esse ponto. No estudo do átomo de
hidrogénio, observa-st que a energia potencial (Eq. 2.3.5) é inversamente proporcional à distância r do elétron ao
núcleo, onde a referência zero de energia foi escolhida para r ~ oo. O gráfico da Fig. 3.5.1-a mostra, então, a variação
bidimensional (na realidade, tridimensional, gerado pela revolução da hipérbole em torno do eixo do núcleo) do campo
de energia potencial em tomo do núcleo de um átomo isolado, resumindo o chamado "poço .de potencial".

Em um material (Fig. 3.5.1-b), a energia potencial em qualquer ponto do interior é a soma das energias
potenciais produzidas neste ponto por todos os íons de rede cristalina. O núcleo l, situado na superfície do material, só
tem vizinhos de um lado e, portanto, seu gráfico de energia potencial se apresenta diferente dos demais. À esquerda do
núcleo l, sua curva se soma à correspondente do núcleo 2 e disso resulta um abaixamento da curva de energia
potencial. À direita do núcleo l (superfície do metal) observa-se que a curva de energia potencial não se altera e atinge
todos os níveis de energia do interior do metal. A Fig. 3.5.1-b mostra, então, a associação da energia potencial
resultante segundo um eixo de vários núcleos atómicos (l, 2, 3, etc). Pode-se dizer, então, que os elétrons situados em
níveis de energia acima dos poços de potencial praticamente não sofrem influência dos átomos e seus núcleos. Estes se
constituem, assim, nos elétrons livres do metal, sendo, então, os aptos a serem ejetados do material.
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Seja, então, um elétron livre situado no interior de um metal isolado. Devi Io a sua liberdade de movimento, o
elétron pode, assim, transitar livremente acima dos poços de potencial com unui 'certa velocidade v (Fig. 3.5.1-b).
Logo, além de energia potencial referente aos íons da rede cristalina, o elétron pot .. .i ainda uma componente cinética
devido ao seu movimento. Se este elétron alcançar a superfície do metal, atingirá um ponto do poço de potencial de um
átomo da superfície do material (Fig. 3.5.1-b), tornando-se preso a este átomo e não conseguindo prosseguir para o
meio exterior ao material, ou seja, atingirá um ponto em que sua energia cinética, e portanto sua velocidade, deve ser
nula e, assim, o elétron tem que retomar ao material. Diz-se, então, que o elétron encontra na superfície do material
uma barreira do tipo potencial elétrico, chamada Barreira de Potencial de Superfície, que o impede de sair do material.
Assim, é necessário fornecer uma quantidade AE de energia ao elétron para que o líiesmo vença esta barreira e saia do
material (Fig. 3.5.1-b), ou seja, o elétron deve ter uma energia no mínimo igual à da barreira para sair do material.

nível de
energia acima
dos poços de
potencial

elétron livre
interior cio
material

exterior do
material

• \ de <

potencial" ,7" núcleo
(a)

v-O

Fig. 3.5.1: (a) energia potencial em um átomo isolado; (b) energia potencial no interior de um metal.

Para simplificar os gráficos para estudos, considerar-se-á os poços de potenciais como sendo uma equipotencial
(pontos de mesma energia potencial), havendo apenas a barreira de potencial na superfície (Fig. 3.5.2-a). Esta
consideração é baseada no fato de que os poços de potencial no interior dos metais representam uma parcela muito
pequena do volume do material. A Fig. 3.5.2-b é derivada da Fig. 3.5.2-a, onde a barreira de potencial de superfície
passa a ter a energia total EB em relação à equipotencial, que assume o referencial zero de energia.

Deve-se ressaltar que esta definição da energia Es da barreira refere-se a um material isolado. No entanto, se o
material é submetido a um campo elétrico externo, retardador ou acelerador, a energia da barreira se modificará.
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Fig. 3.5.2: (a) Barreira de Potencial para um elétron no interior de um metal; (b) os eixos foram mudados
para que os montantes de energia ficassem positivos.

3.5.2) NÍVEL DE ENERGIA DE FERMI

1

1
E - E f

+ e KH T i

l
i£

+ e«* T

Para se determinar a possibilidade de que certa função trabalho forneça energi)1 suficiente a um elétron livre para
tirá-lo de um metal é necessário determinar sua energia na estrutura atómica .t!este material. Para isso, serão
introduzidas as noções de Função Probabilidade de estados ocupados e de Nível de Energia de Fermi.

Em Estatística Eletrõnica, a probabilidade de uma certa partícula ter energia E tem a notação f[E), chamada
Função Probabilidade de Fermí-Dirac. Esta função J[E) representa a probabilidade de que um estado quântico de
energia E esteja ocupado por um elétron, sendo portanto admensional, e é dada por:

(3.5.1)

onde E (eV) é a energia do nível onde se encontra o elétron, KB é a constante de Boltzmann (ATB = l ,38 x IO"23 JIK =
8,62 x 10* eVIK), Té a temperatura absoluta do material em Kelvins (K), Ef (eV) é um nível de energia hipotético,
característico do material, conhecido como Nível de Energia de Fermi, e A£ representa, portanto, a diferença de
energia entre o nível E do elétron e o nível de Fermi EF do material.

A energia de Fermi EF de um material tem um significado físico especial. Analisando-se a Eq 3.5.1, pode-se
fazer alguns comentários sobre a Função Probabilidade e definir o significado do nível de Fermi:
1) se a probabilidade de um estado estar ocupado é /(E), então a probabilidade de que esteja vago é l - /(E).
2) Supondo T = O K a temperatura do material. Tem-se então que:

2.1) se E < Ef => E - Ef < O, então A£ é negativo. Logo:

f (E) = __ = _ = i , ou probab. 100%

l + 8 K H . Q l + e~

ou seja, todos os níveis de energia abaixo do nível de Fermi estão ocupados a O K;
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2.2) se E > EF => E - Ef > O, então A£ é positivo. Logo:

= o ou probab. 0%

ou seja, todos os níveis de energia acima do nível de Fermi estão desocupados a O AT.
Conclusão 1: portanto, Ef é o nível de energia que separa os níveis ocupados dos níveis vagos em um cristal a O AT.
Logo, o nível de Fermi representa o maior nível que pode estar ocupado a O AT.

3) Supondo agora T> O K a temperatura do material. Tem-se então que:
3.1) para níveis E « EF , ou seja, os níveis mais próximos do núcleo, com o aumento da temperatura, estes níveis

continuam a ter probabilidade igual a l, pois seria necessário uma energia muito grande para remover os
elétrons destes níveis e o material não suportaria uma temperatura que fornecesse tal energia.

3.2) para elétrons com energia E próximas a £F, tal que E < EF, devido ao aumento de temperatura, estes elétrons
podem absorver energia suficiente para se moverem para níveis acima de EF e, quanto maior a temperatura,
mais elétrons migram para níveis acima de EF. Logo, níveis imediatamente abaixo de Ef passam a ter
probabilidade menor que l de estarem ocupados e níveis acima de £Fuma probabilidade maior que zero, sendo
o número de elétrons que passam a ocupar os níveis acima igual aos que deixaram os níveis abaixo de Ef.

4) Para E = Ef , isto é, A£ = O, para qualquer temperatura T tem-se que :

/(£) = —_ = i , ou probab. 50%
l ~r t^ ^

Conclusão 2: pode-se dizer, então, que o nível de Fermi £F representa o nível médio de energia do material, isto é, o
nível com 50 % de probabilidade de estar ocupado a qualquer temperatura. Logo, pode-se dizer que, para um
material a uma temperatura T> O, seus elétrons mais energéticos possuem uma energia média £>.

De acordo com as discussões e conclusões feitas acima, a Fig. 3.5.3-a mostra um gráfico do comportamento da
Função Probabilidade _/(£) em função da distribuição de energia E do material e com relação ao aumento da
temperatura. Na Fig. 3.5.3-b O: mesmo gráfico é apresentado com a troca dos eixos.

Como já mencionado, o Nível de Energia de Fermi é hipotético. Ele pode coincidir com um nível de energia
existente na BC, como que é o caso dos metais (Fig. 3.5.3-c). Para
o caso dos semicondutores intrínsecos e os isolantes, como visto
no Capítulo 2, estes possuem a O AT a BV totalmente preenchida e
a BC totalmente vazia. Como o nível de Fermi, por definição,
deve estar acima de todos os níveis ocupados a Q K, para estes
materiais o nível de Fermi se situa na Banda Proibida entre a BV e
a BC (gap de energia EG). A Tab. 3.5.1 mostra o valor do nível de
energia de Fermi para alguns materiais.

Material
cobre
ouro
prata

tungsténio

EF (eV)
7,10
5,50
5,50
8,95

Material
lítio

potássio
sódio
cálcio

E F (eV)
4,70
2,10
3,10
4,70

Tab. 3.5.1: Nível de Fermi de alguns materiais
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Fig. 3.5.3: (a) gráfico da função probabilidade/{£) para várias temperaturas; (b) mudança dos eixos do gráfico;
(c) distribuição de estados ocupados em um metal para T=Q Ke T>0 K.

3.5.3) FUNÇÃO TRABALHO DE SUPERFÍCIE
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Fig. 3.5.4: Definição da função trabalho Ew.

Material
cobre
ouro
prata

tungsténio

Ew(eV)
4,10
4,80
4,70
4,52

Material
lítio

potássio
sódio
cálcio

Ew(eV)
2,30
2,10
2,30
3,20

Sabe-se agora que, a O Ã~, o nível de maior energia de um
metal que contém um elétron é o nível de Fermi. Seja a Fig. 3.5.4,
onde são redesenhadas as Figs. 3.5.2-b e 3.5.3-b (para T-Q K). Por
esta figura nota-se que, para um elétron sair do metal, ele deve
possuir uma energia no mínimo igual ou maior que a energia £B da
barreira de potencial. Como os elétrons mais energéticos a O AT
possuem uma energia Ef, então, para escapar do metal estes elétrons
necessitam adquirir no mínimo a energia:

(3.5.2)Ew - EB EF

Tab, 3,5.2: Função trabalho de alguns materiais

onde Ew é a chamada Função Trabalho de Superfície do metal.
Assim, a função trabalho de superfície é definida com a energia
mínima necessária para retirar um elétron da estrutura de um
material a Q K. Pode-se dizer, agora, que a energia EB da barreira de
potencial de superfície é igual a Ew + Ef ,

A definição da função trabalho a O A' é conveniente porque,
para temperaturas maiores (ambiente, por exemplo), pode-se
considerar que os elétrons mais energéticos na estrutura do metal
possuem, em média, uma energia Ef (ou uma probabilidade de 50%
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de estar ocupado). Isto simplifica as equações dos efeitos de emissão eletrônica, visto que seria necessário um cálculo
integral que envolvesse todos os níveis ocupados, pois podem ser fornecidos múltiplos valores de energia que podem
arrancar qualquer dos elétrons acima e imediatamente abaixo do nível de Fermi.

A Tab. 3.5.2 dada mostra o valor da Função Trabalho de Superfície para alguns materiais.

3.5.4) CARGA ESPACIAL

Para o entendimento do que é carga espacial, é conveniente um breve estudo sobre campo e potencial elétricos.
O meio campo elétrico é um sistema conservativo, isto é, as energias envolvidas neste campo não se dissipam,

apenas se convertem em uma ou outra forma e seu montante se mantém constante. A um ponto qualquer imerso em um
campo conservativo pode-se associar um potencial em relação a uma determinada referência.

Assim, da Eletróstática sabe-se que um ponto qualquer em um campo elétrico E (Vim) e distante x em relação a
uma referência, tem associado a ele um potencial elétrico Vx (V) em relação a esta referência. Se neste ponto for
colocado uma carga elétrica qualquer q (Q, a mesma passa a adquirir uma energia potencial elétrica Epolí (J) dada por:

(3.5.3)
pó! X

pois esta carga q fica sujeita a uma força elétrica Feí (N) dada por: Fet = q Ex , onde Ex é o valor do campo no ponto x.
O vetor campo elétrico é definido como a variação do potencial elétrico ao longo do campo, isto é, o gradiente de
potencial (dV/dx), Como estes vetores têm sentidos contrários, o campo elétrico é definido por: E = - dVídx.

Supondo, então, que elétrons são emitidos de uma superfície condutora (que recebe, assim, o nome de emissor
ou cátodo), por qualquer dos processos de emissão eletrônica. Quando elétrons são emitidos de um emissor, este torna-
se positivamente carregado devido à ausência dos elétrons ejetados e, conseqúentemente, um campo elétrico é formado
por estas cargas positivas. Seja, então, uma placa emissora isolada, num certo instante positivamente carregada devido
à emissão de elétrons de sua superfície (Fig. 3.5.5-a), onde a carga positiva gera um campo elétrico E no sentido
positivo do eixo x (e um gradiente de potencial no sentido negativo de x). Supondo a placa emissora a um potencial de
referência O V, como o maior potencial está no emissor e vale O V, num ponto qualquer x distante da placa há um
potencial elétrico de módulo Vx e valor -Vx em relação ao emissor (Fig. 3.5.5-a). Sej'a um elétron ejetado do emissor
com velocidade inicial v0. No ponto x, a energia total ET do elétron é correspondente a soma de suas energias cinética,
com respeito à sua velocidade vx neste ponto, e potencial (onde q = - e), devido ao potercial -Vx do ponto, isto é:

.1
= E. + E

m vv m vv

poi x + e
2 ^ ' ^ •*' 2

Como mencionado, o campo elétrico é um sistema é conservativo e, portanto, -f energia total Er é constante para
qualquer ponto x distante do emissor. Logo, para o ponto x = O (placa emissora), a -nergia total ET é igual a energia
cinética do elétron ao sair da placa emissora, visto o potencial ser considerado nulo neste ponto, ou seja:

.2

Cf T — E
m v.

pot O (- e) x O
m v.

e, assim, a energia cinética no ponto genérico x pode ser calculada por:
m vr

'pot x - e V.

O gráfico da Fig. 3.5.5-b mostra a variação da energia potencial em relação ,", distância x da placa. Para um
ponto x\e da placa, observa-se então que a energia potencial se iguala à enrrph total ET, o que significa, pelo
resultado acima, que a energia cinética, e conseqúentemente a velocidade do elétron, se anulam neste ponto. Logo,
neste ponto o elétron atinge momentaneamente o repouso e depois inverte seu movimento para regresso à placa
emissora. Diz-se, então, que o elétron atingiu uma barreira de potencial (similar à barreira de potencial de superfície
vista anteriormente) da qual não poderá ultrapassar, pois, para um ponto x2 > x} (Fig. 3.5.5-b), obtém-se que Efin < O e
sua velocidade seria, portanto, imaginária, o que não pode ocorrer. O campo elétrico criado é, portanto, retardador.

emissor
e v0 e- vx

barreira de
"*" potencial

v = 0

Ecin <0

0 K
(a)

Xt X2 X
\ barreira de

w) potencial

Fig. 3.5.5: (a) emissão de um elétron; (b) gráfico de sua energia potencial.

Dessa forma, os elétrons que escaparam da superfície condutora são atraídos pelo condutor porque a distribuição
de potencial a partir do emissor é de retardamento. Como elétrons são emitidos e absorvidos, forma-se na vizinhança
do emissor uma "nuvem" de carga negativa, chamada Carga Espacial.

Comentários:
1) Um campo é dito uniforme em uma determinada região se sua intensidade e orienta ?*io são constantes nesta região.
2) Um campo magnético também influencia no movimento de cargas elétricas. Quando uma carga q (C) com certa

velocidade v (m/s) penetra em um campo magnético de vetor indução B (Wbhn), i mesma fica sujeita a uma força
Fmas (AO denominada Força Magnética, proporcional à carga e ao produto vetorial th v Q B, tal que:
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F = a
1 mag H

-> ->

v * 5 (3.5.4)

isto é, a força magnética é perpendicular ao plano formado por v e B. Desse modo, esta força
não altera a energia cinética da carga pois Fmag e v são sempre perpendiculares. No caso de
um campo magnético uniforme, o módulo da força magnética se resume a: Fmag -qvB senG.
Se 0 — 90°, a carga passa a executar um movimento circular uniforme de resultante centrípeta
e, se diferente, passa a executar um movimento helicoidal.

3.5.5) EMISSÃO TERMOIONICA

*

*
•

*

superfície emissora

energia
térmica

e e"
• carga
e espacial
e "

Fig. 3.5.6: Emissão Termoiônica.
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Uma das maneiras de fornecer energia aos elétrons mais energéticos da
estrutura de um metal para que os mesmos vençam a barreira de potencial de
superfície e sejam emitidos do metal é na forma de calor (energia de agitação
térmica), o que é chamada Função Trabalho Termoiônica.

Com o aumento de temperatura, a distribuição dos elétrons nos estados
de energia disponíveis dos metais começam a se estender até níveis bem acima
do de Fermi destes materiais. Assim, em temperaturas suficientemente altas,
alguns destes elétrons podem adquirir energia no mínimo igual ou maior que a
energia da barreira de potencial do metal e em consequência sair do material.
Tal efeito é chamado Emissão Termoiônica (Fig. 3.5.6).

O número de elétrons emitidos pelo efeito termoiônico, por unidade de tempo, é chamado corrente termoiônica.
Portanto, a corrente termoiônica emitida por um metal é uma função dependente da temperatura e sua determinação se
baseia em quantos elétrons chegam à superfície do metal com energia suficiente para escapar. A emissão termoiônica
depende de vários fatores, tais como o tipo do material e sua função trabalho, sua temperatura e a área da superfície
emissora. Considerando uma energia média EP para os elétrons, a emissão termoiônica em um metal aquecido à
temperatura T foi demonstrado por Richardson e Dushman, e é dada por: __

Es_
_ " (3-5.5)

onde: /,/, é a corrente termoiônica; S é a área de emissão da superfície (m ); A0 é uma constante característica da
superfície emissora e depende do material (A!m2K2)\ é a temperatura absoluta do material (K); KB é a constante de
Boltzmann (KB = 8,6 x IO"5 eVIK}\ Ew é a função trabalho do material. A corrente termoiônica I,h é, então, o número
de elétrons que deixa a superfície emissora por unidade de tempo, de modo a formar uma carga espacial.

Experimentos têm mostrado que a constante A0 pode variar entre IO5 e 3 x IO6 A/m2K2 para vários materiais.
O efeito da Emissão Termoiônica é empregado na emissão de elétrons num filamento aquecido de uma válvula,

por meio de corrente elétrica (Efeito Joule), e ainda na produção de nuvens de elétrons num tubo de raios catódicos
(CRT), elemento usado na construção de monitores de vídeo e osciloscópios.

Seja, agora, uma segunda superfície condutora, inicialmente isolada, colocada na vizinhança de uma superfície
emissora. Suponha que elétrons emitidos pelo emissor tenham energia suficiente para atingir esta superfície, isto é, a
superfície está a uma distância menor que a barreira de potencial da placa emissora. Essa superfície é, então, chamada
de coletor ou ânodo. A medida que mais elétrons atingem a superfície do coletor, mais negativo ficará o potencial deste
em relação ao emissor. Como consequência desta deposição de elétrons na superfície coletora, cria-se, então, um
campo elétrico retardador (Fig. 3.5.7-a), que repele os elétrons vindos do emissor. Isto faz com que a corrente
termoiônica diminua exponencialmente até se atingir um equilíbrio, quando esta não mais consegue atingir o coletor,
isto é, a barreira de potencial passa a se localizar na superfície da placa coletora. Sendo Vr a diferença de potencial final
entre o coletor e o emissor (Fig. 3.5.7-a), pode-se dizer então que, para um eletron agora sair do emissor será
necessária uma energia adicional do tipo potencial, visto o eletron ter de vencer também o campo elétrico retardador
externo ao emissor. Logo, a presença do coletor aumentou a barreira de potencial de superfície do emissor para o valor
E w + s Vr (onde e =^carga do eletron). Portanto, esta nova corrente termoiônica I, no equilíbrio será dada por:

(3.5.6)I,

(EW + e yf

= S AQ T2 € KeT

Ew

= S A0T2 e KBT

e Vr

e K»T =>
vr

r 7" f~l VT

t t n

onde o termo VT ( V ) é chamado tensão equivalente de temperatura ou potencial termodinâmico, dado por:

energia
térmica

Vr

(a)

Fig. 3.5.7; (a) criação do potencial retardador;
(b) esquema de um conversor termoiônico.

VT =
T

(3.5.7)

pois e = 1,6 x IO'1* C e KB = 1,38 x IO"23 J/K e Té dado em
Kelvins. Como mencionado no Capítulo 2, o termo KB T é uma
quantidade com dimensão de energia e pode ser interpretado
como a energia térmica aproximada que se acha associada a uma
partícula à temperatura T. O potencial termodinâmico VT pode
ser, então, interpretado como a quantidade média de energia que
um portador de carga possui num material à temperatura T.

A ddp entre o emissor e o coletor obtida através do efeito
termoiônico originou um transdutor de energia que converte
energia térmica em elétrica, chamado conversor termoiônico
(Fig. 3.5.7-b), usado, por ex., para controlar um relê pelo calor.

Seja, agora, o caso em que o coletor é colocado a um potencial maior que o emissor. Neste caso, a ddp entre o
emissor e o coleíor gera um campo elétrico acelerador e os elétrons da carga espacial são atraídos para o ânodo. Este
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0.44 -TÉ

í A ~ 1 Q T

campo acelerador neste caso diminui a energia da barreira de potencial de superfície,';'>odendo toma-la bastante estreita
se a referida ddp aplicada for muito intensa. Se for mantida a ddp, haverá um deslocamento contínuo de elétrons do
cátodo para o ânodo, Assim, há um aumento na corrente termoiônica, cujo novo valor IA é dado por:

(3.5.8)
onde E (Vim) é o campo elétrico acelerador na superfície do emissor (cátodo) e T (K) sua temperatura.

Um tubo termoiônico em que o cátodo e o ânodo são encerrados dentro de um vaso de vidro ou metal é chamado
diodo a vácuo (símbolo na Fig. 3.5,8-a). A Fig. 3.5.8-b mostra um circuito para medir a corrente /A (através do
amperímetro A) do diodo a vácuo, e a ddp VAK entre o ânodo e o cátodo (medida pelo voltímetro V), ajustado através
do potenciômetro Rh. A Fig. 3.5.8-c mostra o comportamento de /A com relação a VÃK (conhecida como característica
tensão-corrente), para três temperaturas diferentes do cátodo (7*3 >T2 >T\). Pela característica V-l observa-se que:
- a medida que VAK aumenta, mais e mais elétrons chegam ao ânodo. Para potenciais suficientemente elevados, o ânodo

se satura e a corrente se torna um valor constante Is, isto é, maior aumento de VAK não aumenta a corrente no ânodo,
- a corrente no ânodo não se anula para VAK = O ̂ porque os elétrons mais rápidos podem atingir o ânodo mesmo sem o

campo acelerador. Logo, é necessário um potencial retardador para evitar que eles atingem a placa (Fig. 3.5.8-c). Este
comportamento pode ser utilizado para medir as velocidades de emissão de elétrons.

- pelo comportamento da curva V-I, observa-se que este dispositivo permite condução de corrente considerável apenas
no sentido catodo-anodo (sentido do movimento dos elétrons). Tal característica é chamada função retifícadora.

cátodo (K)

aquecedor
do cátodo

circuito de
aquecimento
do cátodo

(a)
V
(b)

U-J
potencial ^J potência!
reínt-dador acelerador

Fig. 3.5.8: Diodo a vácuo: (a) símbolo; (b) circuito; (c) característica V+I do diodo a vácuo.

cátodo grade

ânodo

A9 *•

Seja agora o caso em que no diodo a vácuo é inserida uma terceira superfície r letálica entre o cátodo e o ânodo,
chamada grade, tal que o potencial nesta superfície seja ainda mais negativo que u cátodo (ou seja, cria um campo
retardador entre o emissor e a grade). Esta superfície retira apenas uma parcela desprezível da corrente termoiônica,
porque possui usualmente furos em sua superfície, o que permite à maioria dos elét v,ns vindos do emissor passar por
estas aberturas e se dirigir ao coletor. Porém, devido ao campo retardador emissot-^ade, o potencial da grade exerce
um controle muito maior sobre a corrente para o ânodo do que o próprio potencial do ânodo. Este efeito, descoberto

Lee de Forest em 1907, pode ser resumido assim: uma
pequena corrente na grade controla uma grande corrente
entre o cátodo e o ânodo. Tal dispositivo é conhecido
como triodo, ou genericamente como válvula, cujo
símbolo é dado na Fig. 3.5.9-a. Este dispositivo, além de
manter a função retifícadora do diodo a vácuo, apresenta,
assim, uma função de fonte de corrente controlada por
corrente^ jjelo fato de uma pequena corrente na grade
controlar uma grande corrente catodo-anodo (no sentido
dos elétrons). Este comportamento é explorado em
circuitos de amplificação de sinais. Um exemplo de
circuito de polarização do triodo é dado na Fig. 3.5.9-b.

Fig. 3.5,9: Triodo: (a) símbolo; (b) circuito básico.

Para melhorar a sensibilidade, a maioria dos tubos a vácuo usa cátodos de materiais compostos porque a função
trabalho pode ser reduzida consideravelmente pela presença de impurezas. Por exemplo, a função trabalho do
tungsténio reduz em cerca de 50 % com uma pequena quantidade de tório.

3.5.6) EMISSÃO FOTOELETRICA

Uma outra maneira de fornecer energia aos elétrons mais energéticos da estrutura de um metal, mesmo a baixa
temperaturas, para que os mesmos vençam a barreira de potencial de superfície e sejam emitidos do metal é na forma
de radiação eletromagnética, o que é chamado Função Trabalho Fotoelétrica.

Como visto no Capítulo 2, a luz consiste de pequenos "pacotes" de energia ca-imados fótons, cuja energia Efé
proporcional à sua frequência/ ou inversamente proporcional ao seu comprimento de onda X, isto é:

(3.5.9)

onde h é constante de Plank (h = 6,63 x 10"J4 J s) e v a velocidade da onda de radiação (no vácuo, v = c = 3 x IO8 mis}.
Quando um fóton colide com um elétron na superfície de um metal, ele pode transferir sua energia ao elétron,

deixando de existir. Se a energia obtida for suficiente para vencer a barreira de potencial, ela pode permitir ao elétron
escapar da superfície do metal. Esse fenómeno é chamado Emissão ou Efeito Fotoelétrico (Fig. 3.5.10-a).

Ef = h f • * i • onde v = -*/
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Portanto, pela Eq. 3.5.9 observa-se que, para ocorrer a emissão
fotoelétrica em uma superfície emissora, a frequência da radiação incidida
deve ser suficientemente grande (ou ainda, deve ter comprimento de onda
suficientemente pequeno), tal que seu fóton tenha energia suficiente para
que um elétron da superfície o absorva, vença a barreira de potencial e
seja, assim, ejetado do material emissor. Logo, para cada material existe
uma radiação de frequência mínima, chamada frequência de corte,
requerida para que um elétron consiga sair do mesmo. Novamente tem-se
que, se a energia entregue pelo fóton ao elétron for maior que a necessária
para vencer a barreira de potencial, a energia restante será convertida em
cinética. Os elétrons assim emitidos são chamados fotoelétrons.

Supondo, então, que fotoelétrons ejetados de um metal tinham uma
energia média £> do nível de Fermi do metal, logo, um elétron de massa
m que absorve um fóton de frequência/e energia £/, perderá, assim, uma
quantidade de energia Ew referente a função trabalho de superfície do

metal para vencer a barreira de potencial, e abandonará o mesmo com uma velocidade inicial média v0 devido ao
restante da energia ser convertida em cinética. Logo, o valor desta energia cinética será dado por:

(3.5.10)

Como visto anteriormente, em um metal a O K os elétrons mais energéticos possuem a energia de Fermi £F do
material e a função trabalho Ew é a energia mínima para o elétron sair do metal a O K. Logo, se for incidido no metal a
O K uma radiação cuja frequência/,,,/,, corresponde à frequência de corte da superfície do metal a O AT, então a energia
do fóton desta radiação corresponderá à função trabalho Ew de superfície do metal, ou seja, da Eq. 3.5.9, tem-se que:

(3.5.11)

Fig. 3.5.10: (a) emissão fotoelétrica;
(b) esquema de uma fotocélula.

—s f - h f - F
^ ^cin ~ "J ^

1 2
*• = T m yo2

-^W - " /min

Para a maioria dos metais/^,, está na faixa da radiação ultravioleta.
Assim como na emissão termoiônica, os fotoelétrons formam uma nuvem de carga espacial em torno do cátodo

(Fig. 3.5.10-a). Colocando-se na vizinhança do mesmo uma superfície coletora a um potencial mais alto que o cátodo,
os elétrons da carga espacial podem, então, serem acelerados para esta superfície (ânodo) devido ao campo acelerante
formado. Encerrando-se o cátodo, recoberto com óxido de potássio ou cálcio, e o ânodo em um recipiente contendo
uma janela para a entrada de radiação, obtém-se a chamada fotocélula (Fig. 3.5.10-b). A fotocélula é, portanto, um
detector de radiação, pois se comporta como um dispositivo que converte energia luminosa em elétrica. Ela pode ser,
então, aplicada como um gerador fotoelétrico e para operar um relê (Fig. 3.5.10-b) em circuitos de controle por luz.

3.5.7) POTENCIAL~DÊ CONTATO

Seja agora dois metais A e B inicialmente separados, de diferentes funções trabalho e a mesma temperatura,
cujos gráficos das barreiras de potencial são mostradas na Fig. 3.5.11-a, sendo a energia dos elétrons fora dos metais
considerada O eV. Neste exemplo, observa-se que a função trabalho do metal B (£WB) é maior que do metal A (EWA}-

Ao serem colocados em contato (Fig. 3.5.11-b), verifica-se, então, que o nível de Fermi do metal A (£FA} está
numa posição acima em relação ao nível de Fermi do metal B (EFB). Logo, os elétrons situados acima do nível de Fermi
de metal A podem, então, migrar para níveis de energia acima do nível de Fermi do metal B (Fig. 3.5.11-b), porque
estes níveis possuem comparativamente menor probabilidade de estarem ocupados (Fig. 3.5.3). A medida que os
elétrons passam de A para B, esvazia-se os níveis superiores do metal A, que torna-se positivamente carregado, e
preenche-se os níveis superiores do metal B, que se torna negativamente carregado. O processo continua até que os
níveis de maior energia preenchidos de A e B sejam os mesmos, atingindo-se um equilíbrio. Outra explicação para este
equilíbrio é que, devido ao acúmulo de carga negativa no material B, surge um campo elétrico retardador de A para B
(Fig. 3.5.11-b), que reduz a zero os deslocamentos de elétrons de A para B quando certo valor do campo é atingido. O
resultado é o surgimento de uma ddp entre os dois metais devido ao referido campo elétrico criado.

O fenómeno do aparecimento de uma diferença de potencial na fronteira entre dois metais conectados é chamado
de Potencial de Contato. Como esta ddp é resultado apenas do deslocamento de elétrons de um metal de menor para um
de maior função trabalho, este efeito não se constitui propriamente, portanto, num fenómeno de emissão eletrônica.
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Fig. 3.5,11: Diagrama de barreiras de potencial, função trabalho e níveis de Fermi, mostrando o surgimento de
um potencial de contato entre dois metais diferentes.

Uma terceira explicação para o aparecimento desta ddp é que, no contato entre os dois metais, os mesmos podem
ser considerados como um único material. Como para cada material há apenas um nível de Fermi, os níveis de Fermi
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tendem a se uniformizar no conjunto dos dois metais (Fig, 3.5.11-c), o que faz sur^J a referida ddp. Analisando-se, a
Fig. 3.5.11-c, observa-se, então, que o potencial de contato pode ser determinado^pela diferença de energia entre as
funções trabalho dos dois metais, isto é:

(3.5.12)w B W A

onde Vc é a ddp do potencial de contato, obtido em volts, entre os metais A e B. Na Eq. 3.5.12 as unidades de EWB e
EWA são em eV. Contudo, esta equação se justifica dimensionamento pois sabe-se que l eV é a energia adquirida por
um elétron quando submetido a uma ddp de l Ke, assim, a energia em eVé numericamente igual ao potencial em volts.
Exemplo: colocando-se uma barra de cobre (Ew = 4,1 eV) em contato com uma barra de ouro (Ew = 4,8 e K), tem-se
uma ddp de contato Vc = 4,8-4,1 - 0,7 V, tomando o cobre positivamente e o ouro -negativamente carregados.

3.5.8) EMISSÕES SECUNDARIA E DE CAMPO

Emissão Secundária é a ejeção de elétrons de um material como resultado ao bombardeamento e choque de
outros elétrons sobre o material. Quando elétrons, chamados primários, atingem a superfície de um material, chamado
emissor secundário, alguns destes elétrons podem refletir com um choque elástico eioutros podem penetrar no sólido.
Neste último caso, os elétrons primários podem dissipar parte de sua energia para a estrutura e elétrons do material,
modificar sua trajetória e retornar ao meio exterior ao sólido, ou ainda, permanecer no sólido e dissipar toda a sua
energia no material. Esta energia dissipada pode ser, então, entregue a outros elétrons da estrutura do mesmo e ser
suficiente para que estes últimos vençam a barreira de potencial de superfície, converta o restante em energia cinética e
sejam ejetados do material. Estes elétrons ejetados e os primários refletidos são, então, chamados de elétrons
secundários e a sua quantidade depende da energia cinética e ângulo de incidência dos elétrons primários, limpeza da
superfície do emissor, propriedades físicas e químicas (função trabalho) do material emissor, e outros fatores.

„ .A emissão secundária pode ser quantitativamente descrita pela relação entre o número de elétrons secundários,
n-2, e o número de elétrons primários, n\, chamada razão de emissão secundária <j, dada por: a = «2/«i- Quanto maior a
energia do elétron primário, maior será a quantidade de elétrons que poderão absorver esta energia. Porém, maior será
o aprofundamento do elétron primário e maiores as distâncias que os elétrons secundários terão que percorrer antes de
sair do material, o que provoca perda de energia por colisões. Logo, a razão de emissão secundária não é constante e
esta possui um valor máximo amax quando elétrons de determinada energia cinética são incididos. Para muitos metais e
semicondutores, o valor de am(U é um pouco maior que l e materiais isolantes como vidro e mica possuem amax entre 2
e 3. Já materiais compostos contendo materiais de pequena função trabalho, como o césio, possuem amax acima de 10.

Emissão de Campo ocorre quando um campo elétrico acelerante muito intenso é aplicado a um cátodo (mesmo
a baixa temperatura), tornando sua barreira de potencial tão fraca que os elétrons do material são acelerados por este
campo, difundem-se pela barreira e conseguem ser ejetados, sendo este efeito denominado Efeito. Túnel. Experimentos
têm observado que campos da ordem de IO8 Vim podem ser suficientes para a ocorrência deste efeito, dependendo
ainda da rugosidade da superfície do cátodo. Emissão de campo tem sido usada pá r, se conseguir correntes elétricas
bastante elevadas em tubos de raios-X, usados em radiografias de alta velocidade.

3.6) TÓPICOS COMPLEMENTARES

3.6.1) TERMOELETRICIDADE

Termoeletricidade é a capacidade de se produzir tensões e correntes elétricar em metais, por meios puramente
térmicos. Ela se manifesta através dos efeitos Thomson, Peltier e Seebeck, que iransformam energia térmica em
elétrica, vindo os metais a se constituírem em um transdutor tipo termoelétrico. Tais efeitos são descritos a seguir:
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Fig. 3.6.1: Demonstração dos efeitos : (a) Efeito Thomson; (b) Efeito Peltier; (c) Efeito Seebeck.

a) Efeito Thomson: se um metal isolado é submetido a um gradiente de temperatura (Fig. 3.6.1-a), isto é, se uma de
suas extremidades é mantida a uma temperatura Tr e a outra a uma temperatura T, > Tr, observa-se o aparecimento
de um fluxo de carga elétrica da extremidade quente (T,) para a fria (T,.). A explicação para este efeito reside no fato
de que a temperatura de um material expressa o estado de agitação de suas moléculas. Se uma extremidade está
mais quente que a outra, então os elétrons vibram mais na extremidade quente que na fria, o que implica num
aumento da densidade de elétrons livres na extremidade quente, ocorrendo, assim, uma corrente de difusão, pois os
elétrons de um material tendem a fluir para a região de menor densidade de carga, neste caso, menor temperatura.
Essa corrente é instantânea, visto que não há condições de se mante-la indefinidamente, e só dura enquanto a
tendência de deslocamento causada pela diferença de temperatura é maior que o campo elétrico que irá surgir no
interior do metal, que se forma devido ao acúmulo de cargas negativas na extremidade de menor temperatura. O



conautores

resultado é o aparecimento de uma ddp entre as extremidades do metal, chamada fem de Thomson, que depende
apenas da diferença de temperatura entre as extremidades (Fig. 3.6.1-a). Tal efeito é chamado Efeito Thomson.

O metal submetido a uma diferença de temperatura funciona, então, como uma fonte de tensão. Tem-se ainda
que, se for mantida uma corrente neste metal, ocorre liberação de calor se a corrente for no sentido Tr -> T, ou
absorção de calor se no sentido T, -> Tr, em todos os pontos do material para se manter a conservação de energia.

b) Efeito Peltier: sejam dois metais diferentes A e B a mesma temperatura e formando apenas uma junção, com o
respectivo aparecimento de um potencial de contato na junção. Supondo uma corrente elétrica / fluindo do meta! A
para o metal B (Fig. 3.6.1-b). Se as condições no metal A permitem que se mantenha a corrente / com uma energia
de natureza elétrica EAt enquanto que no metal B é necessária uma energia EB < EA para manter a mesma corrente
(isto é, o metal A tem o maior potencial do contato), ocorrerá na junção uma absorção de energia do meio na forma
de calor (junção se aquece), pela aplicação direta do princípio da conservação de energia (Fig. 3.6.1-b). Esta energia
inverte seu sentido (há dissipação de calor para o meio) se a corrente for invertida (junção se esfria). Isso se dá pela
diferença de entropia entre os dois metais (a difusão de elétrons nas junções ocorre a taxas diferentes), isto é, a
diferença de energia envolvida na transmissão de corrente elétrica em cada material. Estas condições referem-se à
estrutura cristalina, densidade e mecanismo de dispersão dos elétrons e outras características intrínsecas do material.

O fenómeno que consiste na liberação ou absorção de calor quando uma corrente elétrica passa de um material
para outro diferente a mesma temperatura, é chamado de Efeito Peltier. Uma única junção é, assim, uma fonte de
tensão (chamada/em de Peltier, que é, afinal, o potencial de contato), dentro da qual se converte energia elétrica em
calor ou calor em energia elétrica quando da passagem de uma corrente elétrica através da junção.

c) Efeito Seebeck: sejam dois metais diferentes A e B unidos em duas junções mantidas a temperaturas diferentes T, e
Tr < T, (Fig. 3.6.1-c). Como resultado dos efeitos Thomson e Peltier, surge uma ddp resultante entre os dois metais,
chamada fem de Seebeck, (ou força termoeletromotriz) e ainda, como as duas junções formam um circuito fechado,
surge uma corrente elétrica no conjunto. O aparecimento de uma ddp e de uma corrente elétrica entre dois metais
(chamados de par termoelétrico ou termoelementos) com junções a temperaturas diferentes é chamada de Efeito
Seebeck. Q valor da fem de Seebeck depende dos materiais usados, da diferença entre as temperaturas das junções e
da qualidade do contato entre os metais. É independente, porém, do comprimento e da área da.seção transversal dos
condutores metálicos, bem como da área e da forma das junções.

Todos os efeitos estudados são reversíveis e o calor proveniente de cada um deles se soma ao calor gerado pelo
Efeito Joule na circulação de corrente.

No caso do Efeito Seebeck, desconectando-se a junção fria do par termoelétrico (junção a temperatura Tr),
desenvolve-se, assim, uma ddp (fem de Seebeck) nestes terminais. Embora as fem'?, obtidas sejam bem pequenas
(exemplo: o par cobre-constantan produz um fem de cerca de 60 m K), o Efeito Seebeck pode ser explorado como fonte
de tensão através de pares termoelétricos associados em série, formando as chamadas pilhas termoe lê tricas
(termopilhas), e também como sensor de temperatura, constituindo-se nos chamados termopares. Esta última aplicação
está baseada no fato de que, se a temperatura 7", nestes terminais é mantida constante e conhecida (temperatura de
referência), a fem de Seebeck é função da temperatura T, da junção (temperatura de teste), e assim, a fem de Seebeck
desenvolvida nos terminais desconectados é convertida para medir-se a temperatura T,.

O termopar é utilizado como sensor nos instrumentos de medição de temperatura (termómetros e pirómetros)
mais largamente utilizado na indústria. Seu uso principal é na verificação e no controle de temperatura de fornos e
sistemas de aquecimento em geral. Esses pares termoelétricos são usados em medições até aproximadamente 1700 "C,
dependo da natureza do termoelemento e sua resistência ao calor e à corrosão. A vantagem de tais termómetros é que.
sendo pequenos os calores específicos dos metais, a junção teste atinge rapidamente o equilíbrio térmico com o sistema
cuja temperatura se quer medir e assim, segue facilmente as variações de temperatura.

A Fig. 3.6.2-a mostra o termopar aplicado na exploração de uma temperatura T, num determinado local (a
tomada de temperatura é realizada por imersão, encaixe ou contato). Através de fios de compensação, as extremidades
l e 2 são mantidas bem afastadas da temperatura T, a medir, de modo a garantir que essas extremidades estejam sob
uma temperatura constante Tr, o que melhora a precisão da leitura. Desenvolve-se entre os pontos l e 2, então, uma ddp
proporcional à diferença de temperatura T, - Tr que, lida por um milivoltímetro ligado nestes pontos, fornece em seu
mostrador leituras diretamente em graus Celsius. A perna positiva do termopar normalmente consiste de uma liga de
níquel-cromo e a negativa de níquel, cobre ou platina. Outros pares: cobre (-t-)-constantan (-) e ferro (+)-constantan (-).

Termopares são também usados para medir diferenças de temperatura, através de associação série de termopares
(Fig. 3.6.2-b), e para medir temperatura média, através de associação paralela (Fig. 3.6.2-c).

fios de
compensação

perna + /
VÚK

Fig. 3.6.2: (a) termómetro de termopar; associações (b) série e (c) paralela de termopares.

3.6.2) SUPERCONDUTIVIDADE

Muitos fatores contribuem para a resistividade elétrica de um sólido, tais como imperfeições devido a defeitos
estruturais, impurezas e vibrações da rede. Alguns materiais, no entanto, quando submetidos a uma temperatura bem
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baixa, apresentam o fenómeno da Supercondutividade e são, então, chamados de supercondutores. Este fenómeno se
caracteriza pela transição brusca da resistividade de um material (Fig. 3.6.3-a) para um valor imensuravelmente
pequeno (condutividade quase infinita) quando é atingida uma certa temperatura, chamada temperatura crítica Tc do
material. Assim, num material em seu estado supercondutor pode-se manter indefinidamente em circulação uma
determinada corrente sem que se possa detectar seu decaimento.

ima

H

O TC T (K) T>TC

(b)
T<TC

superfície
supercondutora

(c)

Fig. 3.6.3: (a) variação brusca da resistividade em material com característica supercondutora; (b) Efeito
Meissner; (c) imã permanente flutuando sobre uma superfície supercondutora.

O estado supercondutor, porém, corresponde a uma mudança de fase e imp'ica propriedades qualitativamente
diferentes para as substâncias e que não podem ser explicadas somente com a hipótcíe da resistividade nula (a -> co).

Em 1933, Meissner e Oschenfeld descobriram que se uma substância supercondutora for resfriada abaixo de sua
temperatura crítica na presença de um campo magnético aplicado, a substâncr expulsa todo e qualquer fluxo
magnético em seu interior (Fig, 3.6.3-b). Se o campo magnético for aplicado "'depois de estabelecido o estado
supercondutor na substância, o fluxo magnético é excluído do mesmo. Ambos os efeitos foram denominados Efeito
Meissner. Um supercondutor age, portanto, como um material diamagnético perfeito.

A Fig. 3.6.3-c mostra que, se um pequeno imã permanente for colocado sobre uma superfície perfeitamente
supercondutora, flutuará. Se o imã for colocado sobre a superfície que posteriormente é tornada supercondutora, subirá
e flutuará. Assirn, uma força repulsiva suficientemente grande para compensar o peso do imã aparece entre o mesmo e
o supercondutor diamagnético, porque este expulsa as linhas de fluxo magnético associadas ao imã.

Segundo a Lei de Lenz, quando se varia o fluxo magnético através de um circuito aparece uma corrente induzida
numa direção tal que se oponha a variação do fluxo. Num átomo diamagnético, os elétrons orbitais modificam seu
movimento de rotação de modo a produzir um movimento magnético resultante oposto ao campo magnético aplicado.
Analogamente, pode-se dizer, então, que um campo magnético não penetra no interior de uma substância
supercondutora porque, nesta, os elétrons de condução, cujos movimentos são tão desimpedidos quanto num átomo,
ajustam seus deslocamentos de maneira a produzir um campo magnético oposto. Dentro desse prisma, o supercondutor
comporta-se como um único átomo diamagnético.

Assim, as duas características principais dos supercondutores, explicitamente, a exclusão do fluxo magnético e a
ausência de resistência a um fluxo de corrente, estão relacionadas entre si. É necessário haver uma corrente persistente
(sem resistência) para manter a exclusão do fluxo enquanto estiver ligado o campo magnético. Este fato demonstra a
incompatibilidade entre corrente e campo magnético no estado supercondutor.

Logo, numa superfície supercondutora mergulhada num campo magnético, induz-se em sua superfície correntes
de tal forma a expulsar o campo magnético de seu interior. Quando cessado o campo externo, estas correntes, por não
haver resistência aos seus deslocamentos, continuam a persistir no supercondutor. Diz-se, então, que o fluxo magnético

externo é mantido "preso" pelo supercondutor.
Para o campo magnético externo, porém, observa-se que há um limite na sua

intensidade, denominado campo crítico Hc , acima do q <al o supercondutor passa para o
estado normal. O valor desse campo crítico depende da temperatura do material
supercondutor. Exemplificação do comportamento do campo crítico Hc com a temperatura
é dado na Fig. 3.6.4, estabelecido para o chumbo Por este gráfico nota-se que a
temperatura crítica de um material dependerá do monU.nte do campo magnético externo.
Consequentemente, quando o campo magnético externe ..umenta, a temperatura crítica do
material diminui. Desse modo, quando se atinge um campo magnético externo H>HC\
O K, não se observa o comportamento supercondutor para o material também a nenhuma
temperatura. Pelo gráfico observa-se também que Hc é.nulo quando T- Tc e, portanto,
para se observar o fenómeno da repulsão de um campo magnético de seu interior, o
supercondutor deve estar abaixo de sua temperatura críUça Tc .

Os metais em geral diminuem sua resistividade com o abaixamento da teMiperatura. Nem todos os metais,
porém, apresentam a propriedade da supercondutividade, e nem sempre os melhores condutores de eletricidade e de
calor são candidatos a supercondutores. Por exemplo, o alumínio (Tc = 1,2 K) t o mercúrio (Tc = 4,2 K) são
supercondutores, mas no ouro, prata e cobre não se verifica o estado supercondut-:. Outros exemplos de materiais
supercondutores são: nióbio (Tc = 9,2 K), estanho (Tc =• 3,8 /Q, tântalo (Tc = 4,4 K), hidrogénio (Tc = 4,2 K), chumbo
(Tc = 7,2 K) e compostos intermetálicos nióbio-estanho (Tc = 18 K) e nióbio-germânio (Tc = 23 K).

Até 1986 havia uma barreira na temperatura crítica, obtida com componentes intermetálicos tal como o nióbio-
germânio, que era Tc = 23 K. Nestes ano, Mueller e Bednorz observaram que uma nova classe materiais óxidos
exibiam supercondutividade à uma temperatura muito maior que as observadas até então. A quebra da barreira foi
conseguida com o óxido de cobre (Tc = 35 K) e, desde então, novas barreiras vêm sendo estabelecidas. Nos mais
recentes vêm sendo utilizadas também as chamadas tenas raras (lantanídeos), tais como os compostos cobre-lantânio-
bário e cobre-lantânio-estrôncio. Parece razoável, então que a meta a ser atingida é a temperatura ambiente. Contudo,
uma das principais questões a ser respondidas é porque . stes materiais são supercondutores a tais temperaturas.
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i

\

O Tr

Fig. 3.6.4: Variação de
HC com a temperatura
para o chumbo.
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Apesar da supercondutividade a uma temperatura prática ser hoje uma realidade, há muitos problemas que
precisam ser resolvidos. Por exemplo, muitos destes materiais são difíceis de serem produzidos consistentemente, pois
se mostram mais resistentes em algumas direções do que em outras. Em geral, são ainda bastante quebradiços para
serem usados como fios flexíveis. Além disso, eles exibem certas anisotropias cristalinas, fazendo um fluxo de corrente
variar por um fator de 30 dependendo da direção do fluxo. Estes materiais parecem perder suas propriedades
supercondutivas quando densidades de corrente excedem certos valores críticos, da ordem de \Q5A/m2, valores, porém,
suficientes para aplicações em transmissão, geração, circuitos eletrônicos e eletromagnéticos.

Existem muitas aplicações da supercondutividade. Algumas são citadas a seguir:
• Redução da energia necessária para o transporte de cargas e passageiros através de trens levitados sobre campos

magnéticos;
• Transporte de grandes quantidades de energia com mínimas perdas, através do uso de cabos supercondutores em

linhas de transmissão;
• Construção de imãs supercondutores para utilização em motores elétricos e geradores, onde os campos provêm de

correntes que circulam sem resistência nos enrolamentos dos imãs;
• A ausência de dissipação de potência em elementos supercondutores torna possível várias aplicações eletrônicas

onde exigências de espaço e tempo de transmissão são sérias, como nos computadores;
• Como os supercondutores são diamagnéticos, podem ser usados para blindar fluxos magnéticos indesejáveis, o que

pode ser usado, por exemplo, para aumentar fortemente o poder de resolução real de um microscópio eletrônico.

QUESTÕES

1) Explique o que é um material condutor e enumere pelo menos três características de cada condutor estudado.
2) O que é a grafita? Cite algumas propriedades e aplicações.
3) Qual a razão de se fabricar ligas metálicas? Qual a finalidade das ligas resistivas?
4) Exponha os problemas que podem ocorrer em peças de contato.
5) Comente sobre os resistores (o que são, características e tipos).
6) O que são fusíveis? Quais são os seus tipos?
7) O que é um bimetal? Qual o seu princípio de funcionamento?
8) Comente sobre fios e cabos condutores.
9) O que é a condutividade? Comente sobre os fatores que influenciam na resistividade de um condutor.
10) Explique o que é a barreira de potencial de superfície de um material.
11) O que é nível de Fermi de um material? Explique o gráfico da função probabilidade.
12) Explique o que é a função trabalho de superfície de um material.
13) Como se forma uma carga espacial?
14) O que é a emissão Termoiônica? Comente sobre sua aplicação em dispositivos elétricos.
15) O que é a emissão fotoelétrica? Comente sobre sua aplicação em dispositivos elétricos.
16) O que é o potencial de contato? Como ele surge?
17) Explique o que são emissão secundária e de campo.
18) Comente sobre os efeitos da termoeletricidade. O que é o termopar? Comente sobre a supercondutividade.

PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA 1: Para o material prata, determine:
a) a probabilidade de estar ocupado a O AT e a 1000 AT o estado 0,05 eV acima do seu nível de Fermi;
b) o valor da energia £ do nível cuja probabilidade de ocupação é 92 % a 1000 K;
c) a probabilidade de estar desocupado o nível de energia do item a)
Dado: constante de Boltzmann = KB = 8,62 \5 eVIK.

SOLUÇÃO
a) Para o estado £ situado 0,05 eV acima do nível de Fermi da prata, tem-se que:

£ = £F+0,05=>A£ = £-£F = 0,05eK (figura). Logo, da Eq. 3.5.1 tem-se:
-> para T = O K : sabe-se da teoria que a O tf a probabilidade de estar ocupado

qualquer nível de energia acima do nível de Fermi é nulo (vide figura). 0,92
-»para T= 1000 tf :

l + É? " l + P8 '62* 10 * 100°

ou seja, O <J(E) < 0,5, pois, para T> O tf, um estado acima do nível de Fermi possui probabilidade de ocupação
entre O e 0,5 (vide figura).

b) Valor da energia £ onde/f£) = 0,92 a 1000 tf. Pela Tab. 3.5. l tem-se que EF = 5,5 eKpara a prata. Logo:

-'-^ l n 01 - ! -^ J7 -v,y£ - c - s. * —•* ,. c, —E,, ) £ - 5,5
l , p K a T i , x?8,62 x IO"5 x 1000

ou seja, E<Ef . Um valor menor que £F era esperado porque níveis com probabilidades de ocupação entre 0,5 e l ,0
(no caso, 0,92) estão abaixo do nível de Fermi de um material à qualquer temperatura T> O K (vide figura).
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c) Como a probabilidade de ocupação do nível é 0,359, então a probabilidade do meáino estar desocupado será:
l - j(E) = l - 0,359 = 0,641 ou 64,1 % '

PROBLEMA 2: Prove que o gráfico da função probabilidade J(E) é simétrico em ráação ao ponto (Ef, 1/2) em todas
as temperaturas. *"

SOLUÇÃO '*
Para os níveis equidistantes ± A£ do nível de Fermi EF tem-se que
as probabilidades dos níveis E? + A£ e £F - A£" de estarem
ocupados (mostrados na figura), são dados por:

i i

-» f(EF ~AE) = —

f(E

Ef - A£ - E,.-

l + e K" T

i
E. + ÁE - E &£

T£> KB ' l , o "a l
C- l T C-

Logo, para que o gráfico J{E) \ seja simétrico em relação ao
ponto (EF , 1/2), então deve ser satisfeito a seguinte condição (vide figura): l - f(EF - A£")

Ag
c.q.d.

i + e H T \ e * \ e g

Esta simetria era esperada porque a quantidade de elétrons que se situa acima do nível de Fermi corresponde aos que
deixaram níveis abaixo do de Fermi, isto é, o decréscimo na probabilidade de ocupação para um nível A£ abaixo do
nível de Fermi é igual ao acréscimo na probabilidade de ocupação para um nível A£ acima do nível de Fermi.

PROBLEMA 3: A figura dada mostra duas placas emissora e coletora paralelas, alimentadas pela fonte de tensão CC
Vs ~ 60 V, que gera um campo elétrico uniforme entre as placas. Um elétron é ejetado obliquamente do emissor, com
ângulo de 45°, e 100 eFde energia cinética. Pede-se:
a) explicar as possíveis trajetórias do elétron antes de seu choque com uma das placas.
b) o tempo gasto pelo elétron até o seu choque. ^
c) os deslocamentos finais do elétron nos eixos x e y.
d) a distância máxima alcançada pelo elétron segundo o eixo y.
e) o potencial elétrico em relação ao emissor, no ponto referente à distância obtida no item d).
t) o valor limite da fonte Vs para que o elétron atinja o coletor. Explicar o resultado.

cole for

7 cm

Dados: l eV= 1,6 x l O"19 7 ; carga elétrica elementar = e = 1,6 x IO'19 C ; massa do elétron = 9,1 x 10 3 i

SOLUÇÃO l
Antes de serem resolvidos os itens pedidos, serão feitos alguns cálculos preliminares.

—> Como l eV= 1,6 x IO'19 J, então a energia cinética inicial Erino do elétron é: Ecino -- 100 \6 x
Desse modo, a velocidade inicial v0 de ejeção do elétron será:

.2

kg

m v. 2 E, .'2 x 1,6x10
- 5,9." .10" m/s

i;

" ' " 2 V m \ 9,1*10'
e as componentes de v0 (figura) segundo os eixos x (v^) e y (voy) serão: v^ = voy -• v0 sen(45°) = 4,193 x 10" mis.

-» Da Eletrostática sabe-se que o módulo do campo elétrico E uniforme entre duas placas paralelas é a razão entre a
diferença de potencial A F e a distância d entre as placas, isto é, E = A VId. Logo, A V = constante = 60 V e d = 2 cm
= 0,02 m. Portanto, E é constante e seu módulo vale: \E\ 60/0,02 = 3000 Vim. Como o sentido de um campo
elétrico é do maior para o menor potencial, o mesmo está no sentido positivo do eixo y e é, portanto, positivo.

a) Possíveis trajetórias do elétron antes do choque?
Primeiramente serão feitos comentários com respeito ao tipo de movimento do elcíron segundo os eixos x e y:
—> eixo y: Como visto em teoria, uma carga g qualquer mergulhada num campo elétrico E fica

submetida a uma força elétrica Feí dada por: Fet = q E na direção do campo. Co : o o vetor campo y;
elétrico está na direção do eixo y então este campo submeterá o elétron a um- força elétrica na |
direção deste eixo. Sendo o campo elétrico E entre as placas positivo, então a força elétrica
aplicada ao elétron por este campo será: Fe\ - e E (q = carga do elétron = -e), ou seja, o vetor força elétrica Fc,
está orientado no sentido negativo de y (figura). Esta força é constante, visto o campo elétrico ser constante.

Da Dinâmica sabe-se que a atuação de uma força constante num corpo submete-o a uma aceleração também
constante e diz-se, então, que o corpo executa um movimento uniformemente variado (MUV). O deslocamento
inicial do elétron no eixo y é no sentido positivo de y devido ao sentido de voy, porém o mesmo
fica sujeito à força elétrica no sentido contrário (figura). Portanto, o campo elétrico atua de
modo a inicialmente retardar o movimento do elétron, pois este é atraído pelo potencial mais
positivo do emissor. Logo, o elétron executará inicialmente um movimento dito uniformemente
retardado. Além disso, se o elétron está sob aceleração a constante então no mesmo atua uma força mecânica
Fmcc = m a, onde m = massa do elétron, cuja resultante é a força elétrica, ou seja: Fe\ Fmec => - e E = m a, de
onde se obtém: a - - eE/m. O sinal negativo era esperado visto o movimento ser inicialmente retardado. Logo, no
eixo y o elétron executará um MUV, cujas equações do movimento, estudadas em Cinemática, são dadas por:

# T r- —' h F =

y= y0 -t- voy
a 2

i + - t2
2

= v. + 2 a Áy (Eq. de Torricelli)
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sendo o valor da aceleração do elétron: a = -e£/m =-1,6 x IO"19 x 30007(9,1 x IO'31) = - 5,2747 x IO1 4 m/r .
-» eixo x : como o campo elétrico está na direcão do eixo y, este não submeterá o elétron a uma força elétríca na

diíeção do eixo x. Logo, a componente v^ da velocidade inicial se mantém constante e o elétron executa um
movimento uniforme no sentido positivo do eixo x. Então, da Cinemática tem-se que a equação do deslocamento
do elétron no eixo x será: x = x0 + vOÍ t. Como x0 = O (o elétron é ejetado na origem dos eixos), então: x = v o v ; .

Como o elétron executa inicialmente um movimento uniformemente retardado no eixo y * y co/í,!(jr . 00 V
e uniforme no eixo x, este deverá, então, executar um movimento similar ao de um projétil no

£

O V

campo gravitacional (movimento balístico). Mas, apesar do movimento ser inicialmente
retardado no eixo y, o elétron pode ter energia cinética suficiente para atingir a placa coletora. e-
Logo, há duas trajetórias possíveis para o elétron, mostradas na figura ao lado. íõ^ x

Supondo o elétron executando a trajetória 2. Pela equação de Torricelli pode-se determinar a componente da
velocidade do elétron no eixo y ao atingir a placa coletora: v2ycoíe!or = voy2 + 2 a Ay onde Ay = 2 cm = 0,02 m, que é a
distância entre as placas. Logo: v2yco!e,or = (4,193 x IO6)2 + 2 x (-5,2747 x IO14) x 0,02 = - 3,52 x IO12 m2/s2, resultado
impossível visto não existir raiz quadrada de número negativo. Conclui-se então que o elétron não atingirá o coletor
e o mesmo executará a trajetória l, passando no final a ter um movimento uniformemente acelerado no eixo y.

Pode-se verificar esta conclusão também pelo cálculo das energias. Da teoria vista sabe-se que há dois tipos de
energia, cinética (Ecin) e potencial (Epot), envolvidas no movimento de um elétron num campo elétrico, cuja soma
(£7-) se mantém constante porque o campo é conservativo. Adotando o emissor como referência O F (figura), tem-se:

m vl T/ 9,lxlO"3 1 x(4,193x!06)2 , , A 0 .g
-» no emissor: ET = —— + q Vemíssor = + (-e) x O = 8x 10' J

-» no coletor: ET = 8x IO"18 J = Ecincoíelor + q Vcolelor = Ecincoletor + (-e)x(-60) => .'. Ecincoíelor = -l ,6*l<r1 8 J

Como não existe Ecin < O, percebe-se que a energia cinética inicial é convertida totalmente em energia potencial
antes do elétron atingir a placa coletora, o que pode ser observado também pelo cálculo da energia cinética inicial
do elétron no eixo y: Ecí/,0 y - 100 x (sen45°)2 = 50 eF, insuficiente para atingir a placa coletora, já que seriam
necessários 60 eV(ò£pot = q AV = -e (-60-0) = 60 eV). Conclui -se novamente que o elétron executará a trajetória l.

b) Tempo de duração do movimento do elétron?
Analisando-se a trajetória do elétron, observa-se que seu deslocamento total no eixo y é nulo. Logo:

- 2 - - 2 2voy _ 2 x 4,193xlQ6 g

°y 2 oy 2 a -5,2747 x IO1 4

c) Deslocamentos finais do elétron nos eixos x e y?
Como concluído anteriormente, o deslocamento final do elétron no eixo y é nulo. Logo: yftnat = O cm
No eixo x, sabe-se que: x-v^t. Logo: xflnai = 4,193 x IO6 x 1,59 x IO"8 - 0,0667 m = 6,67 cm. A

d) Distância máxima alcançada pelo elétron segundo o eixo y?
O ponto máximo de afastamento do elétron no eixo y corresponde à mudança no sentido da
trajetória neste eixo, o que significa que a velocidade no eixo y é nula neste ponto. Então, da
equação de Torricelli pode-se calcular o deslocamento máximo yMÁX no eixo y (figura):

v2 (4193xl0 6 ) 2
O - voy + 2 a yMAX => yMAX =--— =- ' _,^ = 0,0167 m = 1,67 cm

£ U Z x ( — ,

e) Potencial em relação ao emissor, do ponto no campo elétrico referente à distância obtida no item d)?
Como o campo elétrico tem a direcão do eixo y, da teoria tem-se que o campo elétrico E, definido como o gradiente
de potencial dVIdy, será: E- -dV/dy . Logo, a distribuição de potencial K entre as placas e ao longo do eixo y será:

E ~
dV r

= -\Edy = -Ey + A , pois £ = cte , e A = cte de integração
J

\tfnils

dy

Para y = O tem-se que F= O F (referência O F do emissor). Logo, A - O e, portanto, V=-Ey. Para y = yMAX tem-se
que o potencial no ponto mais distante do emissor alcançado pelo elétron será: VYMAX = -3000 x 0,0167 - - 50 K

í) Valor limite da fonte Vs para que o elétron atinja o coletor?
O potencial obtido no item d), -50 F, é referente ao máximo deslocamento que o elétron pode alcançar em relação à
placa emissora. Logo, este potencial representa a barreira de potencial contra o deslocamento do elétron. Para que o
elétron consiga atingir o coletor deve-se, então, deslocar essa barreira de potencial até o coletor, isto é, o potencial
do coletor em relação ao emissor deve ser de -50 F. Logo, deve-se fazer Vs ~ 50 V. Este valor é o máximo que a
fonte de tensão Vs deve ter para que o elétron consiga atingir o coletor.

PROBLEMA 4: A figura ao lado mostra duas placas condutoras paralelas alimentadas por uma
fonte de sinal senoidal de frequência l MHz e 10 F de pico, que aplica um campo elétrico l+

uniforme entre as placas. Um elétron é ejetado da placa de baixo com velocidade inicial IO6 mis
no instante t = O s para a fonte vs • Determine a posição do elétron em qualquer tempo t.

SOLUÇÃO
Ambas as direções iniciais do elétron e do campo elétrico aplicado estão na direcão do eixo y. Logo, o problema

consiste em obter a equação de deslocamento do elétron segundo este eixo, ou seja, determinar a expressão^ =/[!)•
A frequência angular co da fonte senoidal é dada por: co = 2 7 i / = 2 T C x IO6 = 6,28 x IO6 radls e, assim, o sinal

senoidal da fonte v$ será: vs = Vpíco sen(coO = 10 sen(6,28 x IO 6 / ) V.
Pela polaridade da fonte Vs sabe-se que, quando t > O s, a placa de cima estará inicialmente a um potencial maior

que a de baixo. Logo, o sentido do campo elétrico é negativo nestes instantes iniciais, pois está orientado no sentido
negativo do eixo y. Como o cárneo elétrico E entre as placas é E = AV/d = vs i d, onde d = 2 cm = 2 x IO"2 m é a
distância entre as placas, então a expressão no tempo do campo elétrico será: E = -500 sen(6,28 x IO6 /) F/m.
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No exposto da solução do problema anterior, pôde-se verificar que o módulo da aceleração a de uma carga q de
massa m imersa em um campo elétrico E é dado por: a = qElm. Neste caso, a aceleração ay do elétron segundo o eixo y
será: ay = (-e) x E / m = - eElm = 8,8 x IO13 sen(6,28 x IO6 /) m/s2, pois q = - e = carga do elétron. Logo, como a
aceleração do elétron não é constante, deve-se, então, usar as equações gerais do movimento para descrevê-lo.

Utilizando a equação geral da Cinemática para a aceleração, tem-se que a velocidade do elétron no eixo y será:
dv,,

a, vy = J8,8x IO1 3 sen(6,28 x IO 6 / ) dt = -l,4x 107cos(6,28 x IO 6 t) + A mis
dt

onde A é a constante de integração. Como mencionado no problema, para t = O s tem-se que vv = IO6 m/y. Aplicando
estas condições iniciais à equação da velocidade, obtém-se que A = 1,5 x IO7 mis.

Finalmente, usando a equação geral da Cinemática para a velocidade e as condições iniciais do problema: y = O
para / = O, tem-se que a expressão do deslocamento^ do elétron no eixo y será:

v, = -^ => y = fl,5 x IO7 -1,4 x IO7 cos(6,28 x IO6 1) dt = 1,5 x IO7 t ± 2,23 sen (6,28 * IO6 í) m
dt J

9 9 e~9v<,» «
PROBLEMA 5: Um elétron com velocidade v0 constante percorre certa região, quando na mesma é e ®*»~~» •
aplicado um campo magnético constante de indução B perpendicular ao seu desír camento, tal como J J * J J
mostrado na figura ao lado. Descreva o seu movimento a partir deste instante. , « » » « „ «

cr\ TT^ÃÍ-» 9 9 9 «°9SOLUÇÃO
Da Eq. 3.5.4 sabe-se que uma carga elétrica q, movimentando-se num campo magnético de indução B com velocidade

v, pode se sujeitar a uma força de origem magnética Fmag dada por: F -qv x B. Como é um produto vetorial entre v

e B, a força magnética é, então, sempre perpendicular ao plano formado por v e B. Logo, como durante todo o percurso
da carga dentro do campo magnético a força magnética permanece perpendicular ao yetor velocidade, conclui-se que:
- a força magnética altera a direção da carga mas não sua velocidade, isto é, a energia cinética da carga, e « ®

portanto sua velocidade, permanece constante. Como trata-se de um eíétron (q = -t:) então a equação da • ..••*

força magnética será: F =~e v x B . Como v x j? resulta em um vetor para <*ima, então, o sentido ^ « ̂ ^ «
•5 ° 9: 8 9-* 6 n9

da força magnética no instante da aplicação do campo magnético é para baixo (vide figura ao lado). * »-*» « •
- como v0 e B são perpendiculares, o módulo da força magnética será dada por: F^í = e vQB . Esta força é constante,

visto serem e, v0 e B constantes. Logo, como a velocidade do elétron não se altera e a força que age sobre ele é
constante e perpendicular ao seu deslocamento, o elétron passa, então, a executar um movimento circular uniforme
com velocidade tangencial v0, cujo plano é perpendicular às linhas de indução (figura). A força magnética se
constitui, então, em uma resultante centrípeta Fcp , isto é, Fmag = Fcp , Logo, o raio r dessa trajetória circular será:

r =

B
de onde se conclui que o raio da trajetória é proporcional à velocidade da carga. Como o elétron percorre em um
período T a distância 2 n r com velocidade tangencial v0, então:

f\ ^^ /•*

2nr = v0 T => T = r = => :. T - —;
v0 v0 e B e B

sendo a velocidade angular co do elétron: co = 2 nf = vjr - eB/m. Logo, o período de movimento e a velocidade
angular da carga não dependem de velocidade tangencial da mesma. Assim, partículas rápidas movem-se em círculos
maiores e as lentas em círculos menores, mas ambas levam o mesmo tempo T1 para executar uma volta completa.

Um outro efeito que o campo magnético poderia provocar no elétron é supor que o mesmo tivesse
penetrado em uma região onde já estivesse presente um campo magnético (figura ao lado). Neste caso, o Fm

elétron também executaria um movimento circular uniforme, mas sairia do campo deslocando-se no \r»? ®
sentido contrário ao de entrada (figura). O raio r do movimento circular seria o mesmo mas o período T ê.|. 9fi|
seria a metade (nm/eB), visto o elétron deslocar-se apenas metade de uma circunferência (figura).

PROBLEMA 6: Um cátodo cilíndrico de tungsténio, de 10 mm de comprimento, emite uma corrente termoiônica de
lOOm^l a 2650 AT. Calcule o diâmetro deste emissor em mm. Dados do tungsténio: £#--=4,52 eVeA0 = 6 x IO5 A/m' K2.

SOLUÇÃO
Da Eq. 3.5.5 tem-se que:

_ EW _ 4.52 i \'l ^urvJ1"* | s 2 n r

Ilh= SA0 T2 e K"T => 0,1 - 5 6 x l 0 5 x ( 2 6 5 0 ) 2 e 8 '62xl0"' * 265°

.-. S = 9,3079 x 10~ó m2 = 9,3078 mm2

Sejam / = 10 mm o comprimento do cátodo, r o raio e d = 2 r seu diâmetro. Tem-se, então, que (vide figura):
S 9 3078

S = 27i ri - TI d l :=> d = = — => .'. d =,0,296 mm « 0,3 mm
n l n x 10

PROBLEMA 7: Seja um cátodo cilíndrico a 2500 K, de diâmetro 0,2 mm, e um ai"-do coaxial cilíndrico de 2 cm de
diâmetro (figura). Determine a porcentagem da corrente termoiônica emitida pelo cátodo quando:
a) o cátodo é colocado a um potencial 0,5 F maior que o ânodo (VAK = -0,5 V);
b) o ânodo é colocado a um potencial 500 K maior que o cátodo (VAK = 500 V). °'2 mm

SOLUÇÃO ca!0(to

a) Como o ânodo está a um potencial menor que o cátodo, tem-se que o campo elétrico entre o ânodo e cátodo é do tipo
retardador, sendo Vr = 0,5 V = - VAK (ddp entre o cátodo e o ânodo) o potencial retardador. Logo, da Eq. 3.5.6:
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/, - '/* e
0,5 x 11600

2500 = 0,098 ou 9,8 %

ou seja, a corrente termoiônica diminuiu em 90,2 %.
b) Como o ânodo está a um potencial maior que o cátodo, tem-se que o campo elétrico entre o ânodo e cátodo é do tipo

acelerador, sendo VAK = 500 K(ddp entre o ânodo e o cátodo) o potencial acelerador. Seja rk = 0,1 mm =10" m o
raio do cátodo e ra = l cm = IO"2 m o raio do ânodo. Da teoria da Eletrostática, sabe que o campo elétrico E em
qualquer raio r entre os eletrodos de um capacitor cilíndrico é dado por: E = VJ[r In(r,/r2)], onde K0 é a ddp entre os
eletrodos, r{ o raio externo e r2 o raio interno. Logo: V0 = VAK , rt = ra e r2 = rk. Então, a intensidade do campo
elétrico na superfície do cátodo (r - rk) será:

500 = 1,086 - VE =
VAK

IO'4 x In

0,44 -ÍÊ

10 -2
10'

m

10"

IA - IlhAssim, da Eq. 3.5.8 tem-sé:

ou seja, a corrente termoiônica aumentou em 20 %.

0,44 jj 1,086* 10*

2500 = 1,20

PROBLEMA 8: Seja um material a 800 K, cuja função trabalho é 4,5 eV. Um elétron, situado num nível de energia
com probabilidade 0,05 de estar ocupado, absorve um fóton de comprimento de onda 1550 Á. O elétron escapa do
material? Se sim, com que velocidade inicial? Dados: massa do elétron = 9,1 x IO'31 kg , KB = 8,62 x IO"5 eVIK.

SOLUÇÃO
Seja £ a energia em que se encontra o elétron dentro do material e Ef a energia do
fóton. Como a probabilidade f(E) do nível estar ocupado (0,05) é menor que 0,5,
então conclui-se que esta energia E está acima do nível de Fermi do material. Pela
figura observa-se então que, se Ef > Ew - A£", o elétron escapará do material e o
restante da energia será convertida em uma energia cinética Ecin , cujo valor será:
Edn - Ef - (Ew - A£). Como A£" = E - E?, pela equação àeJ(E) tem-se que:

E

Er
w

f (E) - 0,05 = i i

i

Pela Eq. 2.3.12 do Capítulo 2, a energia do fóton será : /l =

£ - E f

e Ka T

12400

Ef

A£ = 0,203 eV

l + e 8,62 x |0"' x 800

Ef =
12400 12400

A ~ 1550
- 8,0 eV

Logo, percebe-se que Ef > Ew - A£ pois: Eein = Ef - (Ew - A£) = 8 - (4,5 - 0,203) = 3,703 eV = 5,925 x 10"" J.
Como Ecin > O então o elétron escapa do material. Assim, a velocidade inicial v0 do elétron (a velocidade que o
elétron deixa a placa emissora) será:

me v] j 2 Ecin j 2 x 5,925 x IO'" _

2 ° V me l| 9,11 x IO'31

?p_o \j-ik O K / o C

v 1 tá in f i m
s

PROBLEMAS PROPOSTOS

'19 01OBS: Ado te : e= l , 6x 10"v C ; massa do elétron = 9,l x IO01 kg ; KB = 8,62 x

PROBLEMA 1: A figura ao lado mostra a variação da resistência com a
temperatura, de dois resistores RA e RB , de materiais A e B, respectivamente.
Determine os coeficientes de temperatura da resistividade dos materiais A e B a
20 °C, compare os resultados e comente.

eV= 1,6 x 10"1V

> relas paralelas

49,6
20 T(°Q

PROBLEMA 2: O gráfico ao lado mostra a variação da resistência equivalente entre dois resistores RA e RB em série,

*«, (")

ATTQ

em função do incremento de temperatura Ar em relação à temperatura de referência 20 °C, onde m
é a declividade da reta. Sabe-se que a 20 °C , RA = 10 fi e o coeficiente de temperatura da
resistividade do material do resistor RA é 3 x IO"4 °C"'. Pede-se:
a) o coeficiente de variação da resistência com a temperatura a 20 °C do material do resistor RB ,

para os seguintes valores de declividade da reta: /n = 0,01 ; m = 0 ; m = -0,01.
b) O que se pode concluir sohre a resistência equivalente quando a declividade é nula (m = 0)?
c) qual a declividade limite, a partir do qual o coeficiente de temperatura da resistividade do material do resistor RB é

negativo? Comente o resultado.

PROBLEMA 3: A 20 °C, sabe-se que a resistividade e o coeficiente de temperatura da resistividade de um certo metal
paramagnético é 0,02 QmmVm e 0,004 °C\. Seja um fio de 2 mm de diâmetro deste metal. Pede-se:
a) a resistência CC do fio em Çl/bn a 40 °C.
b) para uma determinada corrente elétrica AC de frequência/, mede-se a potência eficaz dissipada por l m de fio do

metal à 40 °C, quando neste é aplicado uma tensão eficaz de 0,4 V, e obtém-se 10 W. Determine a frequência/
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CAPÍTULO 3: Materiais condutores

PROBLEMA 4: Mostre que a probabilidade de existir uma lacuna num estado de energia E é
l

i + e
E - E,:

K» T

PROBLEMA 5: Sabe-se que a 1200 K a probabilidade de ocupação do estado 4,85 e V de um material é 0,81. Pede-se;
a) o estado cuja probabilidade de ocupação é 50 % para as seguintes temperaturas: 1200, 1400, 1600, 1800 e 2000 K .

Justifique sua resposta.
b) o estado cuja probabilidade de ocupação é 30 % a 1200 K,
c) faça o gráfico da função probabilidade a 1200 K, colocando os valores dos estados de ocupação 30 %, 50 % e 81 %,

e explique se estes valores estão coerentes.
d) a probabilidade de estar ocupado a 1200 K o estado 0,1 eJ7 abaixo do nível de Fermi do material.
e) a probabilidade de ocupação do estado 5,02 eV a 1200 K,
f) a probabilidade de existir uma lacuna no estado de energia do item e) a 1200 K.

k*
VÊ

PROBLEMA 6: Sejam duas placas, emissora e coletora, a potenciais VEe Vc , respectivamente, em relação
à terra (figura). Um elétron é emitido da placa emissora a velocidade inicial v0 e atinge a placa coletora.
Explique se a velocidade final do elétron é maior, igual ou menor que v0 quando; a) VE > Vç ; b) VE < Vc.

PROBLEMA 7: A figura ao lado mostra duas placas l e 2 distantes 3 cm. A placa l está a um potencial 15 K em
relação à placa 2, que está a O V. Supondo o campo elétrico entre assacas uniforrne>pede-se: + y

a,) qual o potencial no ponto distante 1,3 cm da placa l? i <*, i
b) qual a distância da placa l referente ao ponto de potencial 10 VI placa \_?Lçm_->\Placa 2

c) se um elétron é abandonado em repouso no ponto distante 2 cm da placa l, em qual placa o
elétron se chocará e qual sua velocidade no instante do choque? 15 K O V

PROBLEMA 8: A figura ao lado mostra uma partícula de massa l g , abandonada na região entre duas placas
i i l submetidas à ddp de 5 K e separadas por l cm. A partícula pen anece imóvel. Determine a carga

l cnA • (-L elétrica da partícula e explique o que acontece com a partícula c uando as placas são aproximadas
•l p ' T"5 ^ ou afastadas uma da outra. Considere campo elétrico entre a- ilacas uniforme e aceleração da

- n~ gravidade g entre as placas igual a 9,8 m/s2.

PROBLEMA 9: Seja um campo elétrico uniforme confinado entre duas placas emissora e coletora paralelas, distantes
3 cm. Um elétron abandona perpendicularmente a placa emissora com velocidade inicial de IO6 mis e atinge a placa
coletora em l ,2 x IO"8 s. Determine o módulo do campo elétrico e a velocidade do elr.f, on ao atingir a placa coletora.

2 cm

PROBLEMA 10: Um elétron é lançado em um campo ̂ elétrico uniforme confinado entre
di^ás placas defletoras paralelas, com velocidade v0 = 2 x l Õ6 mis e, ao sair do ca ipo, o
elétron tangencia a borda da placa de cima, tal como mostrado na figura ao lado. DI tt r nine:
a) o módulo, direção e sentido do campo elétrico.
b) o valor do potencial Vp da placa superior.
c) que distância no eixo y o elétron atingirá se for colocado um anteparo a l cm das placas?

l cm

colctor

-,/vr
3 cm

10 cm .P

x PROBLEMA 11: A figura ao lado mostra duas placas paralelas: uma emissora, a um potencial O V, e uma coletora, a
um potencial Vc em relação ao emissor, gerando um campo ejétrico uniforme entre as
placas. Um elétron é emitido de um ponto A na placa emissora com 40 eV de energia
cinética, por um ângulo de 45°, e desloca-se tal como mostrado na figura. Pede-se:

"^determine o tempo gasto pelo elétron para atingir o ponto B.
b) determine o potencial Vc da placa coletora. (

c) determine o deslocamento máximo do elétron segundo o eixo y.
" ""d) qual o valor limite de Vc para que o elétron possa atingir a placa coletora? Explique o resultado.

PROBLEMA 12: Seja uma placa emissora a 10 K de potencial em relação à terra. Coloca-se em frente a esta placa
uma placa coletora distante 2 cm. Um elétron abandona o emissor à velocidade inicial de 3 x 10 mis. Supondo um
campo elétrico uniforme, pede-se:
a) qual deve ser o potencial limite da placa coletora em relação à terra, a partir do qual elétron não mais a atinge?

Explique o resultado.
b) Se o potencial do coletor em relação à terra for -16 V, qual a máxima distância do emissor que o elétron atingirá?
c) Com a mesma condição do item b), se as placas forem aproximadas para l cm, qud a máxima distância do emissor

que o elétron atingirá?

40 K-I

PROBLEMA 13: A figura dada mostra duas placas emissora e coletora paralelas, si tiTietidas a uma ddp de 40
fonte de tensão CC, que gera um campo elétrico uniforme entre as placas. Um e-'tron é ejetado obliquamente do
emissor, com ângulo de 45°, e velocidade inicial v0 - 6 x IO6 mis. Pede-se: , * y

explique qual placa o elétron poderá atingir.
o tempo gasto pelo elétron até o seu choque.

c) as distâncias percorridas pelo elétron nos eixos x e y.
d) se as placas forem distanciadas para 3 cm, qual a distância percorrida pelo elétron no eixo x?

2 cm

3 cm
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*y
15

t (í)

15 cm 2,5 x 10"

PROBLEMA 14: A figura ao lado mostra duas placas defletoras
paralelas, alimentadas por uma fonte de tensão Vs, cujo gráfico no
tempo é fornecido. Um eletron é lançado no ponto médio entre as
placas no tempo t = O s, com 45,5 eKde energia cinética. Determine o
deslocamento final do eletron segundo o eixo x.

5 cm

PROBJíÉMA 15: Sejam duas placas paralelas alimentadas por uma fonte de 50 K (figura), que gera um campo elétrico
uniforme entre as placas. Um eíétron é ejetado da placa de baixo com velocidade inicial v0 = 5 x IO6 mis. Pede-se:
a) com base na figura, explique em qual placa o eletron se chocará.
b) determine o tempo gasto pelo eletron até o seu choque.
c) determine o deslocamento final do eletron nos eixos x e y. ^
d) o módulo e o ângulo da velocidade do eletron no momento do choque.

4 cm

•- — -+ 2 cm

3 cm

PROBLEMA 16: Um eletron com yXeKde energia cinética é liberado no ponto médio entre
duas placas paralelas (figura). Adrferença de potencial entre as placas, V p, varia linearmente
de 10 a O K em IO"7 s. Se o^fétran penetra na região no tempo t = O 5, determine a distância
que o mesmo percorre np^ixo x e siva velocidade final no eixo y de sua trajetória.

PROBLÇAÍA 17: Em urna certa região estão presentes apenas um campo elétrico de módulo E = IO4 Vim e um campo
de indução magnética de módulo B = 4 x IO'3 Wblm2, ambos constantes e uniformes. Um eletron com velocidade v
penetra nesta região mas não sofre desvio em sua trajetória. Sabendo-se que E,Bev são perpendiculares, esquematize
como poderia ser os sentidos destes vetores e determine o valor de v.

PROBLEMA 18: Três partículas, l próton, l eletron e l neutron, com mesma velocidade, penetram
numa região onde está presente um campo magnético constante e uniforme de indução B (figura), e
observa-se três trajetórias: l, 2 e 3. Relacione cada trajetória à respectiva partícula, determine o sentido
do vetor indução B e calcule a razão entre os raios das trajetórias 3 e l. Dado; mpróton = 1840 /»e|étron

PROBLEMA 19: Um eletron com certa velocidade v penetra obliquamente, com um ângulo 0, em um
campo magnético uniforme de linhas de indução B do campo (figura). Descreva sua trajetória no campo.

PROBLEIVJA 20: Seja duas regiões l e 2 iguais e quadradas (figura). Na região l há um campo elétrico
£ e na região 2 um campo magnético de indução B, ambos constantes e uniformes. Um eletron é
abandonado no vértice superior direito da região l e executa o trajeto mostrado na figura. Sabe-se que o
tempo gasto pelo eletron para percorrer a região 2 foi de IO"8 s e que o mesmo sai desta região com
11,375 eKde energia cinética. Determine o módulo, direção e sentido dos vetores campos E e B.

PROBLEMA" 21: Um cátodo emite uma corrente termoiônica de 95 mA a 1050 K e 275 mA a 1150 K. Determine a
função trabalho de superfície do material deste cátodo.

PROBLEMA 22: Qual é a tensão de retardamento entre uma superfície emissora aquecida a 2000 K e um coletor, se a
corrente termoiônica é 10% da corrente inicial?

PROBLEJVfÂ 23: A emissão termoiônica de um certo cátodo ê 2 x IO4 vezes maior a 2250 K que a 1500 K, Determine
a função trabalho do cátodo.

PROBLEMA 24: Uma fotocélula a O K é irradiada com luz de comprimento de onda 2480 Ã e nota-se que a máxima
velocidade dos elétrons ejetados é 8 x IO5 m/s. Determine o valor da função trabalho da fotocélula e explique o cálculo.

PROBLEMA 25: Seja um eletron situado num nível de energia E de um certo material, cuja probabilidade de
ocupação é 90 % a 1000 K. Este eletron absorve um fóton de comprimento de onda 620 Á e é ejetado do material com
velocidade inicial de 2 x IO6mis. Determine a função trabalho deste material.

^PROBLEMA 26: A função trabalho do cátodo de uma fotocélula é 3,5 eV, Qual é a máxima velocidade dos elétrons
emitidos quando a célula é irradiada com luz de comprimento de onda 600 À. a Q K?

PROBLEMA 27: Um eletron situado no nível de energia cuja probabilidade de ocupação é 5Q_%, absorve um fóton de
comprimento de onda 1000 Â e é emitido do material com velocidade v. Determine o valor dessa velocidade v em m/s,
sabendo-se que a função trabalho do material é 3,4 eV. Explique o cálculo realizado.

- i PROBLEMA 2S: Seja um eletron situado num nível de energia E de um certo material a 1000 K, cuja probabilidade
de ocupação ^90 %. Este eletron absorve ,2,4 x IO"18 J de energia térmica e escapa do material com velocidade inicial
de 2 x 10o m/s. Determine a função trabalho deste material.

/ emissor coletor
PROBLEMA 29: Uma placa emissora a Q K, cuja função trabalho de superfície é 3 eV, é excitada com
radiação de comprimento de onda 1550 Â. Próximo ao emissor é colocado uma placa coletora a um
potencial Vc em relação ao emissor, que está a O F (figura). Qual deve ser o valor limite de Vc , a partir
do qual nenhum eletron ejetado do'emissor atinge a placa coletora? Explique o cálculo realizado. O V
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CAPITULO 4: TEORIA DOS SEMICONDUTORES

4.1) INTRODUÇÃO

A Eletrônica, em seu sentido restrito, é a ciência e tecnologia do movimento de cargas num gás, vácuo ou
semicondutor. Sua história divide-se basicamente em dois períodos: o primeiro referido como a era dos tubos a vácuo
(válvulas) e o segundo como a era dos transistores. Estes últimos são componentes a base de materiais semicondutores,
que são cristais sólidos. Por isso, para diferenciar da tecnologia dos tubos a vácuo, que consistem basicamente no
fenómeno da emissão termoiônica, a teoria dos semicondutores é conhecida como Física do Estado Sólido. Hoje todo o
âmbito da eletrônica é dominado pelos dispositivos semicondutores, exceto em algumas aplicações de grande potência
e alta tensão. Assim, os tubos a vácuo são praticamente omitidos de todas as ementas de engenharia eletrotécnica,

Os dispositivos semicondutores são os componentes básicos para processai sinais elétricos nos sistemas de
comutação, comunicação, computação e controle. Desse modo, o estudo dos semicondutores vem se tornando cada vez
mais importante, em razão de seu uso em larga escala no campo da eletro-eletrômcu. Componentes como transistores,
díodos, termistores, varistores, fotocondutores, tiristores, transistores de efeito de campo (FETs) e circuitos integrados
baseiam-se em princípios estudados na teoria do estado sólido.

4.2) MATERIAIS SEMICONDUTORES

Como visto no Capítulo 3, a propriedade condutividade elétrica dos materiais é proporcional à concentração n de
portadores de carga (elétrons livres), isto é, cr = n e fa. Para um bom condutor, n é muito grande (~1022 elétrons
livres/cm3) e, para um isolante, n é muito pequena (-107 elétrons livres/cm3), havendo para este último, portanto,
poucos portadores de carga disponíveis para a condução de corrente.

Os materiais com concentrações de portadores entre a dos condutores e a dos isolantes são chamados de
semicondutores, caracterizados, então, por uma semícondutância. Condutores e isolantes possuem apenas elétrons
livres como portadores de carga. Os semicondutores, no entanto, comportam-se como se tivessem dois tipos de
portadores de carga, que serão vistos posteriormente: elétrons livres e lacunas. Desse modo, o valor numérico desta
condutância intermediária é um critério insuficiente pois de modo algum define totalmente o comportamento funcional
dos materiais e ligas pertencentes a esse grupo, pois pode-se obter misturas de materiais que atendem a essa
classificação mas que não tem comportamento semicondutor.

Com relação ao comportamento da condutividade com a temperatura, medido pelo parâmetro coeficiente de
temperatura da resistividade a (visto no Capítulo 3), os semicondutores ditos puros apresentam, em geral, a negativo
dentro de uma determinada faixa de valores, isto é, ao contrário dos metais (ou semelhante aos materiais isolantes), sua
condutividade aumenta com a temperatura e a concentração de portadores de carga n?o é constante, variando em razão
exponencial (vide Eq. 4.3.2).

Os materiais semicondutores mais conhecidos e usados são o germânio (Ge), o silício (Si) e o arsenieto de gálio
(GaAs). Anualmente há um amplo predomínio dos dispositivos de silício, razão pela jual a discussão mais geral neste
capítulo limitar-se-á a este material. Outros materiais: selênio (Se), gálio (Ga), sulfeto Je cádmio e fosfeto de índio.

Um átomo de germânio ou silício isolado possui quatro elétrons na sua órbita r^
valência. Sabe-se porém que, para ser quimicamente estável, um átomo necessita de
oito elétrons. Os átomos destes elementos podem, então, posicionarem-se entre outros
quatro átomos, compartilhando um elétron com cada vizinho (conhecida como ligação
covalente, presente também nos plásticos, diamante, cerâmicas e polímeros), obtendo,
assim, um total de oito elétrons na órbita de valência (Fig. 4.2.1). Esta disposição se
constitui num sólido onde os átomos se arranjam na configuração chamada cristal.

Carbono, silício, germânio e estanho pertencem à configuração eletrônica db
grupo IV-A da tabela periódica, ou seja, possuem quatro elétrons na camada d.
valência. Apesar desta semelhança, o carbono na forma cristalina (diamante) é IM
isolante, silício e germânio no estado sólido são semicondutores e o estanho é um
condutor. A razão para a diferença nos comportamentos elétricos está na estrutura de
bandas de energia: a energia do gap (EG) no diamante é da ordem de 6 eV (muito
elevada); no germânio EG = 0,785 eV Q no silício EG = 1,21 eT(valores pequenos); no
estanho Ea = Q eV (inexistência de banda proibida entre a BV e a BC).

ligação
covalente

elétrons de
valência

Fig. 4.2.1: Estrutura
bidimensional de um cristal
semicondutor (silício).

4.3) FENÓMENOS DE TRANSPORTE EM SEMICONDUTORES

A discussão que se segue limita-se ao silício devido às razões discutidas anteriormente e por discutir.
Como visto no Capítulo 3, um cristal condutor (metais), quando submetido a uma ddp, é capaz de conduzir

correntes elevadas porque em sua estrutura atómica há elétrons submetidos a uma fraca atração do núcleo, os chamados
elétrons livres, pois percorrem níveis de energia elevados.

Um cristal de silício, então, depende também da existência de elétrons que possam se deslocar dentro do cristal.
Contudo, em temperaturas muito baixas («O K), seus elétrons não conseguem se mover (não podem se comportar como
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carga livres) e o silício comporta-se como isolante (Fig. 4.3.1-a).
Isto porque todos os elétrons de valência estão fortemente presos
aos átomos, pois eles fazem parte das ligações covalentes do
material (Fig. 4.3.1-b) e, assim, não podem se deslocar pelo
mesmo, pois não há órbitas disponíveis. Porém, em temperaturas
mais elevadas (exemplo, ambiente), a energia térmica recebida
quebra ligações covalentes do cristal e elétrons se deslocam para
a Banda de Condução, deixando vacâncias na Banda de Valência
(Fig. 4.3.2-b e c) e possibilitando o silício conduzir corrente
(Fig. 4.3.2-a). Estas vacâncias, que se constituem em ligações
covalente incompletas, são chamadas de lacunas ou buracos. A
importância do conceito de lacuna é que esta se comporta como
um portador de carga comparável ao elétron livre.

Como cada elétron que se desloca para a Banda de Condução cria uma lacuna na Banda de Valência, o par
criado é chamado par elétron-lacuna. Logo, o aumento de temperatura de um semicondutor provoca um aumento da
densidade de pares elétron-lacuna. Assim, devido à temperatura, pode-se conseguir um número limitado de portadores
de carga livres em um semicondutor.

j? melai .̂

1 silícic
| a l

V/-0

+

(

i puro 1
O f 1/v •

Vs

a)

BC

BV

bandas íotc

' energia

iiiiJÊiií}
1

h^^^^j i
ilmente preenchidas

(b)

Fig. 4.3.1: Condução no silício puro a 0 A":
(a) circuito; (b) bandas de energia.

elétron livre

movimento
dos elétrons

silício puro
a T>OK

Vs

(a)

par
elétron-lacuna

(b)

Fig. 4.3.2: Silício puro à temperatura ambiente: (a) fluxo de elétrons; (b) bandas de energia; (c) cristal de
silício com ligação covalente desfeita.

Enquanto a energia térmica continua produzindo novos pares elétron-lacuna, outros pares desaparecem como
resultado de recombinações, isto é, elétrons livres voltam à BV para ocupar uma órbita disponível (lacuna). Logo, em
um semicondutor dito intrínseco, como é o caso do dito puro, o número de lacunas é igual ao de elétrons livres. Sendo
n (elétrons livres/cm3) a concentração de elétrons livres e p (lacunas/cm2) a concentração de lacunas, tem-se então que:

(4.3.1)n = p = n.t

onde «j é chamada concentração intrínseca, isto é, a concentração de pares elétron-lacuna num semicondutor intrínseco.
Assim, um aumento de temperatura provoca um aumento na concentração intrínseca de um semicondutor. Como

a condutividade elétrica é, como já visto, proporcional à concentração de portadores livres (Eq. 1.2.1), a condutividade
do semicondutor puro aumenta com a temperatura (como já dito, seu coeficiente de temperatura da resistividade é
negativo), devido ao aumento na sua concentração intrínseca. Tal comportamento é expresso pela seguinte equação:

EGO

n] = / o T* e Ka T
(4.3.2)

onde EGO (eV) é a largura da banda proibida a O K (a energia necessária para desfazer a ligação covalente), A0 (cm'6 fCJ)
é uma constante do material independente da temperatura e KB (eVIK) é a constante de Boltzmann.

Na temperatura ambiente, um cristal de silício puro praticamente não tem portadores livres se comparado ao de
germânio. Esta é a razão principal que fez o silício tomar-se superior ao germânio na fabricação de componentes
semicondutores, pois significa que o silício tem menor dependência da temperatura em relação ao germânio.

As lacunas em um semicondutor também produzem corrente. Seja um bloco de silício à temperatura ambiente
submetido a uma ddp, que gera um campo elétrico em seu interior. Através dos elétrons livres originados por quebra
das ligações covalentes pela energia térmica, haverá uma condução de corrente na Banda de Condução que se
assemelha à condução nos metais. As lacunas também se locomovem devido a esta ddp, porém de modo diferente.

BC

BV

energia elétrons da BC

elétrons daBV

A B C

(a)

D

elétrons da BC

lacunas na B y

(b) (c)

Fig. 4.3.3: (a) diagrama de energia da corrente de lacunas; (b) e (c) dois trajetos para a corrente.
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Seja uma lacuna criada por energia térmica, representada na Fig. 4.3.3-a com a letra A. Quando uma ligação está
incompleta de modo a existir uma lacuna, apenas uma pequena variação de energia pode fazer um elétron de um átomo
de valência vizinho (representado em B) desíocar-se para esta lacuna, deixando sua ligação covalente em B e gerando
no mesmo uma lacuna. Logo, o mesmo pode acontecer ao elétron em C que, ao preencher a lacuna em B, cria uma
lacuna em C e assim sucessivamente. Desse modo, as lacunas se movem no sentido contrário aos dos clétrons da BV
(Figs. 4.3.3-b e c) devido ao campo elétrico aplicado, que é o sentido das cargas positivas. Portanto, as lacunas também
podem ser tratadas como partículas clássicas de carga positiva e, assim como os elétrons, elas também são consideradas
portadores de carga. Este comportamento das lacunas pode ser verificado através do Efeito Hall, visto mais adiante.

Assim, pelo fato de haver lacunas nas órbitas de valência, há dois percursos ao longo do qual os elétrons podem
se deslocar dentro do cristal: bandas de valência e condução (Figs. 4.3.3-a e b), com as lacunas no sentido contrário
(Fig. 4.3.3-c). Portanto, entende-se que o semicondutor possui dois tipos de portadores de carga e oferece dois trajetos
de corrente para os mesmos: um através da Banda de Condução, formado pelos elétrons livres, e outro através da
Banda de Valência, formado pelas lacunas. Este é o principal motivo dos semicondutores serem diferentes dos metais.

Como definido no Capítulo 3, a densidade de corrente de condução J em um material condutor é proporcional ao
campo elétrico E aplicado ao mesmo, isto é, J = (J E, onde cr é a condutividade do material. Como tanto os elétrons
como as lacunas contribuem para o processo da condução em um semicondutor, H expressão da condutividade para
estes materiais a uma temperatura acima de O K é ampliada de modo a contemplar ar-ibos os portadores, ou seja;

(4.3.3)«r = n * / i , + p e ^ p = e (n nn H- p fj ) •f SI m)

onde o sinal de soma dos produtos das concentrações de elétrons e lacunas (n e p, respectivamente) com as mobilidades
de elétrons e lacunas (//„ e /^ , respectivamente) é devido ao fato que os portadores movem-se em sentidos contrários
mas possuem cargas opostas. A expressão da densidade de corrente de condução é agora expressa por:

(4.3.4)

(4.3.5)

J - cr E => J = e (n {.in + P ^ J E (Al m 2 )

mas, como nos semicondutores intrínsecos, n = p = n\. 4.3.1), têm-se então que:

cr — g «, </*„ + / /„) => J = e «i (/<„ + ^P) E .(Al m2 )

A Tab. 4,3.1 a seguir mostra algumas importantes propriedades do silício puro!

PROPRIEDADE
número atómico

massa específica (g/cm3)
constante Aa (cm'6 A~3)
ECO(EG a 0 / O e m ^ K

EG a 300 K em eV
constante dielé trica

VALOR
14

2,33
5,23 x IO35

1,21
1,12
11,9

PROPRIEDADE
concentração de átomos do cristal (cm'3)

constante de difusão de elétrons livres D,, a 300 K (cm2/.?)
constante de difusão de lacunas D» a 300 K (cm2ls)

mobilidade das lacunas - /JP a 300 K (cm2IVs)
mobilidade dos elétrons - //„ a 300 K (cm2 IV s)

concentração intrínseca n, a 300 K (cm'3)

VALOR
5 x 10"

34
13

500
1300

1,5 x 10'°

Tab, 4.3.1: Algumas propriedades do silício puro

Nota-se pela tabela que a densidade (concentração) de átomos por cm3 no silício é da ordem de 10" mas à
temperatura ambiente (300 K) a concentração intrínseca de portadores n\ da ordem de IO10. Isto quer dizer que apenas
um átomo a cada IO12 contribui com um elétron livre (e, conseqúentemente, uma lacuna). Então, esta concentração
intrínseca de portadores é mais próxima da que se verifica num isolante. Tal fato pode ser verificado pela grande
resistividade do silício puro na temperatura ambiente, calculada a seguir:

Da Eq. 4.3.5: CT300 ^ e ni3QOK (jUn,WK + JUDÍOOK) = 1,6 x IO'19 x 1,5x10'° (1300 + 500)

(J 300 K

Logo:

= 4,32 x 10

l

i 300it ^ r*p 300A' ) ~ J

~6 S/cm = 4,32 x IO'4 Sim

l

300 K 4,32 x 10"
= 2314 Qm * 2300

Por estes cálculos verifica-se ainda que a condutividade do silício puro na temperatura ambiente
pequena. Este problema é exemplificado de outra maneira no exercício a seguir.

é bem

EXERCÍCIO 4.3.1: Seja uma barra de silício puro de comprimento 5 mm e 0,01 mm' de seção transversal. Determine
a ddp entre as suas extremidades quando no mesmo se mede uma corrente de \fjA a 300 K.

SOLUÇÃO
Seja/^ooK a resistência CC da barra de silício a 300 K. Do Capítulo 3, sabe-se que: RMQQK = PÍWK MA, onde, do

cálculo acima, sabe-se que P^QOK = 2300 Qm e, do problema, que / = 5 mm = 5 x IO"3 m e A = 0,01 mm2 = IO"8 m2.
Seja Vb a ddp nos terminais da barra e / = \pA = IO'6 A a corrente na mesma. Aplicando a Lei de Ohm na barra

de silício, tem-se então:
í -3

= R, V ~b PíQOK , = 2300 x
5 x 10'

10"
10 = 1150 V

O resultado obtido neste exemplo indica que será necessária uma tensão extremamente alta (1150 V) para
produzir uma pequena corrente (I fjA) no silício. Assim, para a maioria das aplicações, em um semicondutor intrínseco
não há portadores de carga livres nem causas suficientes para produzir uma corrente utilizável. A solução consiste,
então, em elevar a condutividade do semicondutor intrínseco, introduzindo-se no mesmo, átomos de certas impurezas
para aumentar a quantidade de um dos tipos de portadores. Tal assunto é visto a seguir.
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4.4) O SEMICONDUTOR EXTRÍNSECO

Quando em um cristal semicondutor puro são introduzidas impurezas tal que produza um predomínio de um
portador de carga, este passa a ser denominado semicondutor extrínseco. Este expediente, chamado dopagem, tem a
função de aumentar a condutividade do material semicondutor puro e diminuir sua dependência com a temperatura. A
dopagem consiste na introdução, por processo tecnológico delicado e sofisticado, de átomos de impurezas com teor
cuidadosamente controlado para produzir a perfeita difusão destas impurezas no semicondutor.

As impurezas são átomos trivalentes ou pentavalentes que, como dito, uma vez introduzidas estabelecem um
semicondutor com predomínio de uma espécie de portador de carga, elétron livre ou lacuna. Para o silício, o nível usual
de dopagem é da ordem de l átomo de impureza por IO6 a 10S átomos de silício. Assim, a maioria das propriedades
físicas e químicas são essencialmente as do silício e apenas suas propriedades elétricas mudam acentuadamente.

De acordo com as impurezas dopadas no semicondutor intrínseco obtém-se os semicondutores extrínsecos
denominados tipo P (predomínio de lacunas), e tipo N (predomínio de elétrons livres), vistos a seguir.

4.4.1) SEMICONDUTOR TIPO N

Dopando-se átomos pentavalentes (átomos com 5 elétrons na Banda de Valência) em um cristal de silício
intrínseco pode-se aumentar o número de elétrons na banda de condução deste material. Isto acontece porque o átomo
de impureza pentavalente forma quatro ligações covalentes com quatro átomos de silício vizinhos, atingindo oito
elétrons na sua banda de valência e se tornando estável. Como a Banda de valência está totalmente ocupada, o quinto
elétron do átomo pentavalente pode, então, percorrer uma órbita disponível na Banda de Condução (Fig. 4.4.1-a).
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Fig. 4.4.1: Cristal tipo N de silício: (a) criação de elétrons livres na rede cristalina do silício; (b) bandas de
energia; (c) predominância de elétrons livres em relação às lacunas geradas por efeito térmico.

Os átomos pentavalentes são chamados frequentemente de impurezas doadoras ou tipo N porque eles produzem
elétrons na Banda de Condução. Exemplo de impurezas doadoras são o arsênio (As), o antimônio (Sb) e o fósforo (P).

Quando impurezas doadoras são adicionadas a um semicondutor intrínseco, níveis de energia permitidos são
introduzidos bem próximos da Banda de Condução (Fig. 4.4.1-b). O quinto elétron do átomo pentavalente pode, então,
ocupar este nível. Como a energia necessária para retirá-lo do átomo, da ordem de 0,05 eKno silício, é bem menor que
a requerida para desfazer a ligação covalente (« 1,1 eV), o mesmo pode facilmente ser ionizado.

O silício dopado com doadores é, dessa forma, conhecido como semicondutor tipo N. As impurezas tipo N não
só aumentam o número de elétrons livres como faz decrescer a quantidade de lacunas que haviam no semicondutor
intrínseco, porque há uma maior taxa de recombinação devido à maior presença de elétrons livres. Devido a este fato,
em semicondutores tipo N chama-se os elétrons livres de portadores majoritários e as lacunas de portadores
minoritários. A Fig. 4,4,1-c mostra as bandas de energia de um cristal dopado com impureza doadora. Nota-se, então,
um grande número de elétrons na Banda de Condução, produzido principalmente pela dopagem, e apenas algumas
lacunas na Banda de Valência,- criadas pela energia térmica.

4.4.2) SEMICONDUTOR TIPO P

Dopando-se átomos trivalentes (átomos com três elétrons na BV) em um cristal de silício intrínseco pode-se
aumentar o número de lacunas na BV deste material. Isto porque o átomo de impureza trivalente forma três ligações
covalentes com três átomos de silício vizinhos, atingindo sete elétrons na sua BV. Logo, resta uma órbita disponível na
BV do átomo dopante, ou seja, há uma ausência de elétron (Fig. 4.4.2-a), o que se constitui numa lacuna.

Os átomos trivalentes são chamados frequentemente de impurezas aceitadoras ou tipo P, porque produzem
lacunas na Banda de Valência. Exemplo de impurezas aceitadoras são o alumínio (Al), o boro (B) e o gálio (Ga).

Quando impurezas aceitadoras são adicionadas a um semicondutor intrínseco, níveis de energia são introduzidos
bem próximos da Banda de Valência (Fig. 4.4.2-b). Visto que pequena quantidade de energia é necessária para um
elétron deixar a BV e ocupar este nível aceitador (0,05 eFpara o silício), segue-se que as lacunas gerada na BV por
esses elétrons constituem o maior número de portadores no material semicondutor.

Também as impurezas tipo P não só aumentam o número de lacunas como faz decrescer a quantidade de
elétrons livres existentes no semicondutor intrínseco, pois há uma maior taxa de recombinação devido à maior presença
de lacunas. Logo, em semicondutores tipo P chama-se os elétrons livres de portadores minoritários e as lacunas de
portadores majoritários. O silício dopado com aceitadores é, dessa forma, conhecido como um semicondutor tipo P. A
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Fig. 4.4.2-c mostra as bandas de energia de um cristal dopado com impureza aceitadora. Nota-se, então, um grande
número de lacunas na Banda de Valência, produzido principalmente pela dopagem ^ apenas alguns elétrons livres na
Banda de Condução, criadas pela energia térmica.
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Fig. 4.4.2: Cristal tipo P de silício: (a) criação de lacunas na rede cristalina do silício; (b) bandas de
energia; (c) predominância de lacunas em relação aos elétrons livres geradas por efeito térmico.

4.4.3) RESISTÊNCIA DE CORPO

A resistência de um semicondutor é chamada resistência de corpo. Ela obedece a Lei de Ohm, isto é, a tensão
aplicada à mesma é proporcional à corrente elétríca que a percorre, através de uma constante dependente da
temperatura, que é sua resistência. Como, quanto maior a dopagem, mais portador^ livres são criados, então tem-se
que a resistência de corpo do semicondutor extrínseco diminui com a dopagem.

4.4,4) LEI DA AÇÃO DE MASSAS

Pelo exposto anteriormente nota-se que, adicionando-se impurezas tipo N, es.% decresce o número de lacunas e,
de maneira análoga, adicionando-se impurezas tipo P, esta diminui o número de elétrons livres abaixo da existente em
um semicondutor puro. Porém, em condições de equilíbrio térmico, isto é, de criação de pares eletron-lacuna constante,
verifica-se por análise teórica que, qualquer que seja a dopagem, o produto das concentrações de cargas livres (elétrons
n e lacunas /?) é sempre igual ao produto das concentrações de cargas livres do semicondutor puro, isto é, igual ao
quadrado da concentração intrínseca n\, como visto, n = p = «, para o semico! dutor puro). Logo, o produto das
concentrações de cargas livres é uma constante independente da quantidade da dopagem de impurezas doadoras ou
aceitadoras. Esta relação é chamada Lei da Ação de Massas, sendo definida, então, por:

n .p = n? (4.4.1)
onde a concentração intrínseca n\, como visto, função da temperatura (Eq. 4.3.2). Esta sentença é válida, portanto,
também para qualquer semicondutor intrínseco, pois n = p ~ n\a este semicondutor.

Logo, nos semicondutores extrínsecos tem-se que n *p, pois há predominância de um dos tipos de portadores de
carga (elétrons livres nos semicondutores tipo N e lacunas nos tipo P), mas o produto das concentrações obedece a Lei
da Ação de Massas. Contudo, como será visto a seguir com a definição das concentrações de portadores em um
semicondutor extrínseco através da Lei da Neutralidade de Carga, a predominância de um tipo de portador fará com
que a dopagem de um semicondutor extrínseco aumente bastante sua condutividade, pois passa a ter concentração de
portadores mais próxima dos condutores, mesmo obedecendo a Lei da Ação de Massas.

4.4.5) CONCENTRAÇÃO DE PORTADORES EM SEMICONDUTORES EXTRÍNSECOS

Seja um cristal semicondutor isolado e uniformemente dopado com NO átomos doadores e A^ átomos
aceitadores. Logo, tem-se que ND (átomos/cm3) é a concentração de átomos doadores e NA (átomos/cm3) a concentração
de átomos aceitadores do semicondutor. Após um átomo doador ceder um eletron, este se torna um íon positivo, assim
como, após um átomo aceitador receber um eletron, este se torna um íon negativo. Para temperaturas normais de uso
(em torno de 300 K) estas impurezas estão praticamente ionizadas, e produzem, então, uma densidade ND de íons
positivos e uma densidade NA de íons negativos. Porém, um cristal isolado deve manter sua neutralidade elétrica e,
assim, deve-se ter que a concentração de cargas positivas totais (lacunas + íons positivos) deve igualar-se á
concentração de cargas negativas totais (elétrons livres + ions negativos)^ou sejj:

(4.4.2)N
1V D i- p = N 4 + n (cm'*)

Como em um semicondutor extrínseco, n *p, adicionar-se-á os índices N e P pà'"a caracterizar o tipo de material.
Logo, a Eq. 4.4.2 é reescrita para cada tipo de semicondutor extrínseco: •

Np + PN = NA + nN (cm-3) \ (4.4.3)
para o semicondutor tipo N. Para o semicondutor tipo P será:

ND + PP = NA + np (cm-3) (4.4.4)

Considere-se agora um material tipo N. Como nesse tipo de semicondutor não na impurezas aceitadoras (NA = 0)
e o número de elétrons livres é muito maior que a quantidade de lacunas (nN » pN ), a Eq. 4.4.3 reduz-se a:
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(4.4.5)

isto é, num material tipo N, a concentração de elétrons livres é aproximadamente igual à concentração de átomos
doadores. A concentração de lacunas no material tipo N pode, então, ser obtida pela Lei da Ação de Massas, ou seja:

(4.4.6)

Logo, como HM » PM, tem-se que as expressões da condutividade elétrica (Eq. 4.3.3) e da densidade de corrente
de condução (Eq. 4.3.3) para o material tipo N passam a contemplar apenas os elétrons livres, isto é:

,crn = e nN //„ e J,, = e nN yn E (4.4.7)

onde an é a condutividade elétrica do material tipo N e Jn é a densidade de corrente de condução de elétrons livres.
Analogamente, para um semicondutor tipo P, onde ND = O e PP » nP , tem-se, da Eq. 4.4.4, que:

(4.4.8)

(4.4.9)

PP * NÁ

e desse modo, pela Lei da Ação de Massas, a concentração de elétrons livres no material tipo P será:

n» =
PP

ou n „ =

Como pp » nP, tem-se neste caso que as expressões da condutividade elétrica (Eq. 4.3.3) e da densidade de corrente
de condução (Eq. 4.3.3) para o material tipo P passam a contemplar apenas as lacunas^isto é:

(4.4.10)°P = e PP V p e J,= e PP f-lp E

onde crp é a condutividade elétrica do material tipo P e Jp é a densidade de corrente de condução de lacunas,
O exemplo a seguir mostra a eficácia dos semicondutores extrínsecos nos dispositivos eletrônicos, Neste

exemplo será considerada uma amostra tipo N com iguais dimensões e mesma corrente elétrica que se considerou no
silício puro mostrado no exercício 4.3. l.

EXERCÍCIO 4.4.1: Uma amostra de silício tipo N a 300 K, de comprimento 5 mm e 0,01 mm2 de seção transversal, é
percorrida por uma corrente elétrica de l fuA. A dopagem feita nesta amostra é de l átomo de impureza doadora por 10H

átomos de silício. Determine a ddp na amostra.
SOLUÇÃO

-> Da Tab. 4.3.1 tem-se que a concentração de átomos do cristal de silício é de 5 x IO22 átomos/cm3. Como a dopagem
é de l átomo de impureza por IO8 átomos de silício, a concentração de átomos doadores será de 5 x IO1 4 átomos/cm3,
isto é: ND — 5 x IO14 átomos/cm3. Logo:
- da Eq. 4.4.5: «N - 5 x IO14 elétrons livres/cm3

- da Eq. 4.4.6: PN
(l,5 x 10 10

= 4 ,5x10
s lacunas

cm3N 5 x IO14

onde HJ a 300 K é 1,5 x IO10 portadores/ 'cm3 (Tab. 4.3.1).
-> Observando-se que nN » pN, pode-se entender que a condutividade dependerá apenas da concentração de elétrons

livres. Considerando constante o valor da mobilidade dos elétrons (^/«) a 300 K, dado na Tab. 4.3.1, tem-se:
- da Eq. 4.4.7 : <rn^OK ' = e nN /V mK = 1,6 x 10~19 x 5 x IO14 x 1300

= 0,104 S/cm = 10,4 S/m => pn_mK = 0,09615

Pode-se observar que a condutividade desta amostra é c onsi dera veí mente maior que a do silício puro calculado
anteriormente (4,32 x IO"14 S/m). A razão entre ambos é de:

(amostra extrínseca) 10,4

<r300 (amostra intrínseca) 4,32 x 10"
24000

Utilizando-se a Lei de Ohm para o cálculo da ddp na amostra de silício tipo N, tem-se:

l I = 0 ,09615x
A

5 x IO"

IO'8
x 10' Vb = 48,1 mV

Este resultado é muito menor que o obtido para a amostra pura, pois, como as dimensões da mesma e condição de
corrente são iguais às do Exercício 4.3.1, tem-se que a razão entre os mesmos é de:

ddp (amostra extrínseca) 1150
ddp (amostra intrínseca) 0,0481

24000

A comparação deste resultado com o obtido no Exercício 4.3.1 mostra que, para se gerar uma pequena corrente
de l fjA deve-se aplicar 1150 K à amostra pura, enquanto que a amostra extrínseca tipo N requer apenas 48, l m V. Além
disso, como demonstrada no exemplo, esta redução de tensão, num fator de 24000, iguala exatamente ao acréscimo na
condutividade. Logo, o enorme aumento da quantidade de elétrons livres, n = «,- - 1,5 x IO10 cm'3 do semicondutor
intrínseco a 300 K (Tab. 4.3.1) para nN = 5 x IO14 cm'3 obtido neste exemplo, acontece quando apenas l átomo de
silício em IO8 átomos é substituído por um átomo de impureza.

Comentário: Se em um cristal tipo P, com concentração NA de átomos aceitadores, for acrescentada ND impurezas
doadoras, tal que ND> NA , o cristal passa de tipo P para tipo N e vice-versa. Se ambas as dopagens forem iguais, o
semicondutor permanece intrínseco (porém não mais puro) porque elétrons livres e lacunas gerados pela dopagem se
combinam, não originando portadores adicionais. Logo, sobre uma amostra de determinado tipo, pode-se criar ilhas do
outro tipo e assim sucessivamente.-Estes fatos são amplamente aproveitados na construção dos circuitos integrados.
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4.4.6) VARIAÇÕES DE PROPRIEDADES COM A TEMPERATURA DEVIDO À DOPAGEM

Como visto, a condutividade de um semicondutor depende da concentração e da mobilidade dos elétrons e
lacunas. Logo, o estudo das variações destes parâmetros com a temperatura ^n semicondutores extrínsecos é
importante porque os dispositivos semicondutores sujeitam-se a uma vasta gama de temperaturas de operação:
1) Concentração intrínseca n\ através da equação da concentração intrínseca (Et,. 4.3.2), nota-se que o aumento de

«i com a temperatura também exerce efeito sobre as densidades de carga nos semicondutores extrínsecos por causa
da Lei da Ação de Massas (Eq. 4.4.1). Por exemplo, considere-se uma amostra ,tipo N com uma concentração de
doadores ND. Neste semicondutor, quase todos os portadores de carga são elétrops livres (portadores majoritários)
porque as impurezas tipo N contribuem aproximadamente com todos os portadores de carga (elétrons livres).
Quando esta amostra é submetida a um aumento de temperatura, a energia térmica cria pares elétron-lacuna, o que
ocasiona um aumento substancial no número de lacunas (portadores minoritários,, mas não de eléírons livres. Como
a concentração intrínseca «, depende deste aumento de temperatura, o aumento em n\ devido aos portadores
minoritários (lacunas - pN) pois o número de elétrons livres (nN) permanece praticamente constante (nN * ND),
obedecendo a Lei da Ação de Massas. Analogamente, nos semicondutores tipo P; pequenas subidas de temperatura
elevam np e verifica-se que pp w NA permanece constante,

2) Mobilidade dos portadores de carga (/A, e / ,̂): a elevação da temperatura (aumento da energia térmica) cria novos
portadores e aumenta a agitação térmica, o que origina um maior número de colisões, com consequente diminuição
das mobilidades dos portadores de carga. Tipicamente, para uma variação da temperatura entre 100 e 400 K, a
variação das mobílidades dos elétrons livres (pn) é proporcional a T"2'5 e das lacunas (/JP) proporcional a T'"' .

3) Condutividade (o): a condutividade de um semicondutor puro cresce com o aumento da temperatura porque o
incremento de pares elétron-lacuna é maior que a diminuição das mobilidades. Nos semicondutores extrínsecos,
porém, na faixa de temperaturas entre 100 e 600 K, a quantidade de portadores majoritários é, como visto.
praticamente constante devido à dopagem, mas a redução da mobilidade origina um decréscimo da condutividade
com a temperatura. A dopagem, portanto, faz o semicondutor extrínseco adquirir características de temperatura
mais próxima dos materiais condutores, pois, como visto no Capítulo 3, a condutividade aumenta para materiais
isolantes e diminui para materiais condutores.

4.4.7) O EFEITO HALL

Chama-se Efeito Hall o fenómeno do aparecimento de um campo elétrico induzido E quando um metal ou
semicondutor, conduzindo uma corrente elétrica /, é imerso em um campo magnético de indução B uniforme e
transversal à corrente /. Esse campo elétrico surge perpendicularmente ao plano B~I e tem como finalidade restabelecer
o estado de equilíbrio que foi alterado pela ação das linhas de indução sobre o fluxo de portadores. O surgimento deste
campo elétrico é discutido a seguir:
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Fig. 4.4.3: Efeito Hall em: (a) condutores; (b) amostra tipo N; (c; Amostra tipo P.

Como visto no Capítulo 3, quando uma carga q em movimento com velocidade v atravessa um campo magnético
uniforme de indução B transversal a v, surge uma força magnética Fmag na carga proporcional ao produto vetorial entre
v e B (Eq. 3.5.4) e perpendicular ao plano B-v. Seja, então, uma amostra de material condutor (Fig. 4.4.3-a),
percorrida, no sentido convencional, por uma corrente / na direção positiva do eixo x e mergulhada em um campo
magnético de indução B na direção positiva do eixo y. Desse modo, os portadores de carga do condutor estarão sujeitos
a uma força magnética Fmag. Como em condutores a corrente é formada por elétrons livres, cujo sentido é contrário ao
convencional e, sendo q = carga do elétron = - e, o sentido da força magnética Fmag nos portadores de carga é o
mostrado na Fig. 4.4.3-a (sentido positivo do eixo z). A força magnética provoca, então o deslocamento dos elétrons
para a face 2 da amostra, deixando a face l carregada positivamente. Esta separação de cargas opostas origina uma
diferença de potencial VH , como resultado de um campo elétrico E que surge entre as cargas (Fig. 4.4.3-a). O
surgimento do campo elétrico é chamado Efeito Hall, sendo a ddp VH conhecida como tensão ou fem de Hall.

Como nos semicondutores tipos P (lacunas) e N (elétrons livres) os portadores majoritários têm sinais contrários.
o Efeito Hall pode ser empregado na determinação do tipo de semicondutor porque confirma o comportamento das
lacunas como portadores de carga positiva. O efeito é usado também no cálculo da concentração e mobilidade de carga.

Seja, então, uma amostra de material semicondutor de tipo desconhecido, atravessada por uma corrente / no
sentido positivo de x e colocada em um campo magnético de indução B no sentido positivo de y. Assim, analisando-se
as Figs. 4.4.3 -b e c observa-se que os portadores de carga do semicondutor estarão sujeitos a uma força magnética no
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sentido positivo de z, independentemente da amostra ser tipo N ou P, isto é, independente do tipo de portador de carga
que compõe a corrente no semicondutor. Logo, através da ddp de Hall entre as faces l e 2 nas amostras se conclui que:
- se a polaridade de VH é positiva na face l, então os portadores de carga são elétrons livres, o que identifica a amostra

como sendo do tipo N (Fig. 4.4.3-b). Nota-se que este caso é similar ao que ocorre em um condutor (Fig. 4.4.3-a).
- se a polaridade de VH é positiva na face 2 então os portadores de carga são lacunas, o que identifica a amostra como

sendo do tipo P (Fig. 4.4.3-c) e confirma ainda o fato indicado no item 4.3 de que a lacuna se comporta como um
clássico portador de carga livre positivo.

O módulo do campo elétrico E criado devido ao Efeito Hall pode ser dado por: E = VHld. Para o equilíbrio das
cargas nas faces opostas, este campo elétrico deve submeter estas cargas a uma força elétrica Feí para contrabalançar a
força magnética Fmag, tal que: Fe\ Fmag => e E = e v B => v = E/B = VH/(d B). Através da definição da densidade de
corrente /, vista no Capítulo 3 (J — n e v = IIA, onde A = w d para este caso), e, com base na Fig. 4.4.3-b, tem-se que:

/ VH I B IJ - n e v - => n e = => .'. n =
•wd dB wd e w V,

Sabendo-se o valor de w e medindo-se os parâmetros /, B e VH, pode-se, então, calcular o valor da concentração
da carga n na amostra. Se a condutividade a do material da amostra também for determinada, através do simples
emprego da relação a - ll(R A), onde R é a resistência da amostra, / seu comprimento e A = w d a área da seção
transversal à corrente, pode-se determinar também a mobilidade //„ das cargas pela relação: //„ = cr/ (n e).

4.5) DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES PUROS

Como visto, a condutividade de um semicondutor é proporcional à concentração de portadores livres (Eq. 4.3.3)
e ela pode ser aumentada pelo acréscimo destes portadores. No entanto, devido à excessiva sensibilidade à temperatura
do semicondutor puro (por exemplo, a condutividade do silício puro aumenta aproximadamente 8% por grau de
temperatura), acrescido ao fato da mobilidade dos elétrons livres ser maior que a de lacunas (vide Tab. 4.3.1 para o
silício), não indica o material puro como um bom elemento para o emprego direto nos circuitos eletrônicos. Isto porque
necessita-se de ter o maior controle possível sobre a corrente que flui nos circuitos de modo a não haver mudanças na
sua performance esperada, problema que pode ocorrer se a condutividade dos materiais componentes de um circuito se
alterar demasiadamente com a temperatura.

Porém, uma exceção é feita em circuitos de controle, onde se deseja utilizar componentes sensores constituídos
de materiais em que alguma de suas propriedades físicas é alterada por ação de alguma variável física externa. Como
para se alterar o número de pares elétron-lacuna em um semicondutor pode-se utilizar a variação da temperatura
(energia térmica) e mesmo a. iluminação sobre o mesmo (energia luminosa), os semicondutores puros são, então,
explorados em certos dispositivos tipo transdutores. Estes dispositivos são chamados de termistores (sensíveis à ação
da temperatura) e fotocondutores (sensíveis à ação da luz), sendo estes últimos também chamados de fotorresistores.
Dessa forma, as propriedades dos semicondutores puros se constituem numa vantagem nestas aplicações.

Tanto o germânio, quanto o silício não são utilizados na tecnologia destes componentes porque ambos possuem
impurezas naturais de difícil extração, sendo bastante dispendiosa sua purificação a um nível satisfatório, e porque há
outros semicondutores com maior sensibilidade e capacidade de corrente.

4.5.1) TERMISTORES

t/? (H) curva do termistor isolado

200

Termistores (símbolo esquemático na Fig. 4,5.1-a) são componentes semicondutores que se comportam como
resistores variáveis com a temperatura. São do tipo NTC (coeficiente a de variação da resistividade com a temperatura
negativo), com variação do coeficiente da ordem de 3% por °C, sendo muito maiores que os dos metais. São, por isso,
usados como sensores térmicos ou para compensar variações de temperatura em dispositivos, podendo ser considerados
transdutores do tipo que converte energia térmica em energia elétrica. Termistores são obtidos de óxidos metálicos tais
como o óxido de níquel, manganês, cobre, zinco, etc, que
fornecem produtos com condutividades que crescem muito
rapidamente com a temperatura.

Um exemplo do uso dos termistores é na estabilização
do ponto de operação de um circuito submetido a grandes
variações de temperatura ambiente, tais como circuitos
eletrônicos que empregam componentes semicondutores,
estes bastante sensíveis a variações de temperatura. São
empregados em série com estes circuitos (Fig. 4.5.1-b) para
se obter uma ação compensadora que neutralize os efeitos
da variação térmica ambiente. Se necessário, utiliza-se ainda
um resistor em paralelo com o termistor (Fig. 4.5.1-b), para
ajustar o coeficiente de temperatura do termistor de acordo
com o do circuito a ser compensado. A Fig. 4.5.1-c mostra a
ação do ajuste de um paralelo termistor-resistência.
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curva do
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termisior-
r existência

-10 10 30 50 TfC)
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Fig. 4.5.1: (a) símbolo esquemático do termistor;
(b) compensação térmica de um circuito; (c) exemplo
de característica resistência versus temperatura de um
paralelo termistor-resistência.

Os termistores são utilizados também como sensores de temperatura em termometria. Duas aplicações são:
- em relês de proteção de motores. O aquecimento de motores tem correlação com a corrente nominal admissível.

Assim, em caso de sobrecorrente no motor, o sobreaquecimento resultante permite ao termistor interpretar esta
condição adversa e, se necessário, comandar um circuito elétrico capaz de desligar o motor.

- para medição e controle automático de temperatura em fornos, motores a explosão e outros casos.
67



CAPITULO 4: Teoria dos semicondutores

4.5.2) FOTORRESISTORES

Fotorresistores ou fotocondutores são componentes semicondutores que téfn sua condutívidade aumentada
quando incide-se sobre o mesmo uma radiação luminosa. A radiação quebra ligações covalentes no semicondutor,
gerando pares elétron-lacuna em excesso àqueles gerados termicamente pela temperatura ambiente. Tipicamente, para
um aumento de iluminamento (luminância) de alguns lux em um fotocondutor comercial, este tem sua resistência
diminuída consideravelmente. O fotocondutor consiste, então, em um outro resistor-tipo NTC, um transdutor do tipo
que converte energia luminosa na fornia elétrica. Exemplo de fotocondutor é o LDR f,HIight dependent resistor").

Como visto no Capítulo 2, a energia mínima de um fóton necessária para a excitação de um elétron da BV é a
energia da Banda Proibida Ec do material. Seja um fóton de comprimento de onda Ác e frequência f c , cuja energia
corresponde a Ec , isto é, Kc = 12400/£1C. Se o comprimento de onda da radiação excede AC então a energia do fóton é
menor que EG e tal fóton não desloca um elétron de valência para a banda de condução (Eforon = 12400/A, se À > Ac,
então Efolon< EG ). Por este motivo, À,c é chamado comprimento de onda crítico, de corte ou limiar superior do material.
Por exemplo, para o silício, EG = 1,12 eVã 300 Â"(Tab. 4.3,1) e, portanto, Ãc ~ 11071 A (faixa do infravermelho).
Portanto, pode se dizer que um fotocondutor é um dispositivo seletivo de frequência.

A curva de sensibilidade espectral para o silício é plotado na Fig. 4.5.2 (a faixa de comprimento de onda da luz
visível é indicada pela região grifada). Observa-se nesta figura que,
quando o comprimento de onda diminui (À, < Ãc ou ainda / > /c), a
resposta aumenta e atinge um máximo de sensibilidade. Logo, a resposta
espectral depende da radiação incidente. Isto significa que uma certa
radiação incidente de um dado comprimento de onda não poderá gerar o
mesmo número de portadores livres com uma igual intensidade de luz de
outro comprimento de onda.

Dispositivos fotocondutores comerciais são chamados de células
fotocondutivas. São utilizados para medir a quantidade de iluminação
(como um medidor de luz), para registrar uma modulação de intensidade

LDR

Resposta
relativa

4000 8000 1071 Á (A)

Fig. 4.5.2: Resposta espectral do silício.

luminosa e ainda como um relê de luz liga-desliga (como em um circuito digital ou de controle).
O dispositivo fotocondutor de maior aplicação é a célula de sulfeto de cádmio dopada com uma pequena

quantidade de prata, antimônio ou índio. As vantagens destes fotocondutores são sua alta capacidade de dissipação
(300 mW), excelente sensibilidade no espectro visível e baixa resistência quando estimulados pela luz (em escuridão,
em torno de 2 A/H e com luz forte, menos de 100 Q). Podem, então, controlar um círirito de vários watts operando um
relê diretamente, sem circuitos amplificadores intermediários.

Outros materiais fotocondutores: sulfeto de chumbo, que apresenta um máximo na curva de sensibilidade em
29000 Á (sendo, então, usado para detecção ou medidas de absorção de infraverrm 'ho), e selênio, que é sensível em
toda faixa do espectro visível, particularmente perto do azul.

4.6) CORRENTE DE DIFUSÃO E A JUNÇÃO PN

Quando submetidos a uma ddp, os condutores podem conduzir uma corrente ^létrica como resposta ao campo
elétrico gerado pela ddp, a denominada corrente de condução. Este tipo de correnv^ necessita, então, de um campo
elétrico para que possa existir. Contudo, o transporte de carga em um semicondutor pode ocorrer, além da corrente de
condução, também através de um mecanismo chamado difusão, geralmente não exisvnte nos materiais condutores, e
que ocorre devido a uma concentração não uniforme de portadores de carga livres nur^ material semicondutor.

Seja, por exemplo, um semicondutor onde a concentração p de lacunas varia com a dimensão x do material,
mostrado na Fig. 4.6.1. Como gradiente é um vetor que determina
o sentido de crescimento de uma variável com a distância, neste
semicondutor existe, portanto, um gradiente de concentração de
lacunas dp/dx, que expressa a variação de lacunas ao longo do
material, orientado, desse modo, no sentido negativo do eixo x.

A existência de um gradiente implica que, numa superfície
imaginária (indicada na Fig. 4.6.1 pela linha tracejada), a
densidade de lacunas no material é maior imediatamente antes do
que imediatamente a seguir desta superfície. Como portador de
carga, as lacunas estão em movimento aleatório devido a sua
energia térmica. Portanto, elas se movimentam de um lado para
outro através da superfície. Espera-se então que, estatisticamente
e num intervalo de tempo, haja mais lacunas a atravessar a
superfície do espaço de maior concentração para o de menor
concentração do que em sentido contrário.
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Fig. 4.6.1: Representação de uma densidade de
lacunas não uniforme.

Devido à diferença de concentração, ocorre, então, um transporte resultante de lacunas através da superfície no
sentido positivo de x, que se constitui na chamada corrente de difusão. Esta corrente não se deve à repulsão entre
cargas de mesmo sinal, mas apenas de um fenómeno estatístico resultado da diferença de concentração de portadores.

Seja JDP a densidade de corrente de difusão de lacunas. Esta é, então, proporciohal ao gradiente da concentração
dp/dx de lacunas no semicondutor, segundo a relação:

,in

(4.6.1)I^ = - e DJ Dp K '-'p dx
(A/m2)
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onde e é a carga do portador (lacuna, e, portanto, positiva) e Dp (m2 1 s) é chamada constante de difusão das lacunas do
material. O sinal negativo é devido ao fato que o gradiente dp/dx é negativo (Fig. 4.6.1), pois tem sentido contrário à
direcao de x (concentração^ diminui com o aumento de x).

Analogamente, para um material semicondutor onde a concentração n de elétrons livres varia com a distância x,
a densidade de corrente JDn de difusão dos elétrons livres será:

Dn
r» dn- e Dn —

" dx
( A / m 2 ) (4.6.2)

onde Dn é a constante de difusão dos elétrons livres do material, sendo J^n , neste caso, positivo no sentido positivo de x
pois a carga e (carga do elétron) e o gradiente de portadores dn/dx são negativos.

Assim como outras variáveis dos semicondutores, as constantes de difusão Dn e Dp dependem da temperatura.
Por exemplo, para o silício a 300 AT(Tab. 4.3.1): Dn = 34 cm2 /s.

Mobilidade e difusão são fenómenos termodinâmicos estatísticos, de modo que as constantes de difusão (Dp e
as mobilidades das cargas (/^ e #,) não são independentes e estão relacionadas entre si pela Relação de Einstein:A)

- y T (V] (4.6.3)

onde VT~ 7711600 (T = temperatura do material) é o potencial termodinâmico, visto no Capítulo 3. Por exemplo, à
temperatura ambiente (300 K), tem-se que VT = 0,0259 K e, então, Dn = 0,0259^ e Dp = 0,0259/4, •

Como mencionado, os semicondutores podem conduzir dois tipos de corrente: condução e difusão. Assim, na
Eq. 4.6.1 pode-se ainda acrescentar uma parcela referente à corrente de condução, que é resultado de um gradiente de
potencial no material (o chamado campo elétrico), cuja expressão foi vista na Eq. 4.4.10. Assim, a densidade de
corrente total de lacunas J, em um semicondutor, orientada na direção positiva do eixo x, é agora expressa por:

- e p - e Dp &- ( A / m 2 )
* dx

Analogamente, da Eq. 4.4.7 tem-se que a densidade de corrente total de elétrons livres Jn será:

J n = e n ^in E + e Dn
dx

( A / m 2 )

(4.6.4)

(4.6.5)

Como visto, a dopagem de lacunas da amostra de semicondutor mostrado na Fig. 4.6.1 é a função da distância .x,
isto é, a dopagem é progressiva (não uniforme), podendo haver, então uma corrente de difusão. Logo, pela Lei da Ação
de Massas, a densidade de elétrons livres também tem de variar com x.

Considerando equilíbrio térmico e que a amostra está isolada, isto é, não há injeção de portadores na mesma a
partir de uma fonte externa, nestas condições não pode, então, existir movimento de carga resultante, havendo somente
o movimento aleatório devido à agitação térmica. Portanto, a corrente total de lacunas e de elétrons tem de ser nula.
Mas, como p não é constante, há a tendência de ocorrer uma corrente de difusão de lacunas não nula no semicondutor
da Fig. 4.6.1. Assim, para que a corrente total de lacunas seja zero, deverá existir uma corrente no sentido contrário que
anule esta corrente de difusão. Tal corrente não pode ser também de difusão por causa da dopagem não uniforme.
Logo, a mesma deve necessariamente ser de condução de lacunas, de valor igual e sentido oposto à corrente de difusão
de lacunas. No entanto, para que possa existir, uma corrente de condução exige, como visto, um campo elétrico, o que

implica em um gradiente de potencial. Pode-se concluir então que, em
consequência da dopagem não uniforme, cria-se um campo elétrico em um
semicondutor de dopagem não uniforme e, consequentemente, uma ddp
entre dois pontos de dopagens diferentes.

Seja, então, a amostra de semicondutor com dopagem não uniforme
da Fig. 4.6.2, com concentração de lacunas p(x) em função da distância x.
Pretende-se agora determinar o campo elétrico criado devido à dopagem
não uniforme e a correspondente variação de potencial (ddp) na barra do
semicondutor. Como não há movimento de carga permanente, a densidade
de corrente de lacunas no semicondutor tem que ser nula. Fazendo Jp = O na
Eq. 4.6.4 e usando-se ainda a relação de Einstein (Eq. 4.6.3) obtém-se:
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Fig. 4.6.2: Semicondutor com
distribuição não uniforme de lacunas.

E
= VT_ dp

p dx
(4.6.6)

onde o campo elétrico resultante E pode ser determinado se conhecida a concentração de dopagemp(x).
Como a variação de potencial V com a distância x fornece o campo elétrico (E — - dV/dx}, obtém-se, de 4.6.6,

urna equação que, integrada desde o ponto x\ de concentração p\ potencial V\ até x2 , de concentração p2 e
potencial V2 (Fig. 4.6.2), estabelece:

E = -
dV VT dp

dx p dx

.'. V - V = V2

:> dV = -VT — -
p

— 'T '^ "" y QLl

> p dv
ty

p} = P2

~ - V
¥ T

£

f2 l A— dp
JP, np\

(4.6.7)

onde nota-se que a diferença de potencial entre os dois pontos Xi e x2 depende apenas da concentração de lacunas nestes
dois pontos e é independente da distância entre os mesmos (;c2 - *i).

Analogamente, fazendo-se Jn = O na Eq. 4.6.5 e procedendo-se como anteriormente tem-se:

' = VT In OU
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n, = n- (4.6.8)
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A multiplicação das Eqs. 4,6.7 e 4.6.8 resulta: n\p\ n2p2. Assim, desde que se mantenha as condições de
equilíbrio, o produto n p é constante e independente de x e do nível de dopagem (Lei da Ação de Massas.).

Considere-se agora o caso particular apresentado na Fig. 4.6.3. A metade
esquerda da barra é de semicondutor tipo P (chamado agora de substrato ou
região P), com uma concentração de átomos áceitadores NA uniforme. A metade
direita é do tipo N (chamado substrato ou região N), com uma concentração de
átomos doadores ND também uniforme. Tem se, então, que a concentração de
portadores varia bruscamente do tipo P pm o tipo N na junção dos dois
substratos (indicação pelo plano tracejado na|Fig. 4.6.3). Esta fronteira recebe, a
denominação de junção PN e se constitui na ol.amada junção abrupta.

Pode-se notar que este caso particular constitui-se também em uma
diferença de concentração de portadores, poi \e um ponto x\o substrato P
e um ponto X2 no substrato N há uma diferença de concentração de portadores
(lacunas ou elétrons livres). Portanto, como visto, a teoria mostra que surge uma
ddp entre os dois pontos, aqui chamada de barreira de potencial de contato K0.

Considerando, então, na Eq. 4.6.7 que p, = NA (lado P - Eq. 4.4.8) e que

P\] í/2] = yo

y^
Fig. 4.6.3: A junção PN.

- ..2p2 = n,- IND (lado N - Eq. 4.4,6), tem-se que o potencial de contato VQ será dado por: w

- V, = VT In

Analogamente para o caso dos elétrons livres, considera-se na Eq. 4.6.8 qus
que n2 = ND (lado N - Eq. 4.4.5), tem-se que o potencial de contato V0 será dado por:

(4.6.9)

= n-~INA (lado P - Eq. 4.4,9) e

= VT In
N, N,

que é o mesmo resultado da Eq. 4.6.9, como teria de se esperar.
Logo, uma diferença de concentração resultado de uma junção abrupta PN, provoca uma diferença de potencial

entre os substratos que impede a difusão de portadores de carga através da junção. Assim, pode-se dizer que estes
portadores não se difundem devido a uma barreira do tipo potencial localizada na junção PN.

Como será visto no Capítulo 5, o efeito da barreira de potencial permite que o cristal PN conduza bem corrente
elétrica no sentido P -» N (porque a corrente será formada de portadores majoritários) e praticamente não o faça no
sentido contrário (porque a corrente será formada de portadores minoritários), ou seja, o cristal PN opera como uma
chave liga-desliga. Com este efeito, a junção PN é usada como base para a construção de diversos dispositivos
semicondutores, tais como díodos e Iransistores, assuntos que serão discutidos nos próximos capítulos.

Assim, a condição de equilíbrio, definida pelo anulamento da corrente de lacunas ou elétrons livres resultantes,
permite calcular o nível da barreira de potencial Va em termos das concentrações de doadores e áceitadores através da
Eq. 4.6.9, o que é exemplificado a seguir.

EXERCÍCIO 4.6.1: Calcule o valor da barreira de potencial K0 numa junção PN a 300 K, considerando ambas as
regiões P e N de silício com dopagens iguais de l átomo de impureza por IO8 átomos de silício.

SOLUÇÃO
Da Tab. 4.3.1 tem-se: concentração intrínseca «i = 1,5 x 10 portador es l cm1"

concentração de átomos no cristal de silício = 5 x IO22 átomoslc-n*
Se a dopagem é de l átomo de impureza para IO8 átomos de silício, então a concent;; cão de átomos doadores (para o
substrato N) e áceitadores (para o substrato P) é igual a 5 x 10!4 álomos/cm3, ou seja,. -j - NA = 5 * IO1 4 átomos/cm3.
Logo, da Eq. 4.6.9 tem-se:

, - M O » . 5,10" l
11600 (l,5 x IO10)2

0,54 V
que é um valor típico. Os valores típicos da barreira de potencial a 300 K para um cristal PN de silício estão entre 0,5 e
0,7 V, e para o cristal de germânio, 0,3 V.

QUESTÕES

1) Comente sobre os materiais semicondutores em geral.
2) Explique o conceito de lacuna e como ocorre a condução em um semicondutor.
3) Qual o propósito da dopagem?
4) Comente sobre os semicondutores tipo N e tipo P.
5) Explique a Lei da Ação de Massas.
6) Compare a condutividade entre os semicondutores intrínseco e extrínseco.
7) Explique o Efeito Hall e o que se pode determinar com ele.
8) Comente sobre os termistores e os fotocondutores.
9) Explique o mecanismo da difusão de portadores de carga em um semicondutor.
10) Explique o que se configura uma junção PN.



CAPÍTULO 5: DISPOSITIVOS A SEMICONDUTOR - I: O DÍODO DE
JUNÇÃO BIPOLAR

5.1) INTRODUÇÃO

A junção PN, vista no Capítulo 4, é o bloco construtivo básico que fundamenta a operação dos dispositivos a
semicondutor. O cristal PN se constitui, por si mesmo, um dispositivo com propriedades de um retifícador, comumente
conhecido como Diodo de Junção Bipolar. Este capítulo tem como objetivos, então, estudar o comportamento da
junção PN, bem como a característica tensão-corrente e modelos úteis de representação do diodo e, por fim, as
metodologias de análise de circuitos com díodos. Complementar ao assunto, serão vistos tempos de comutação e
efeitos capacitivos em cristais PN, e díodos de finalidade específica (Zener, componentes optoeletrônicos, e outros).

5.2) JUNÇÃO PN NÃO POLARIZADA

A Fig. 5.2.1-a mostra hipoteticamente a representação esquemática de um cristal PN isolado (polarização nula)
no instante de sua formação, seus íons de impurezas e seus portadores majoritários.
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Fig. 5.2.1: (a) cristal PN no instante de sua formação; (b) formação da região de depleção.

Devido às diferenças de concentrações de portadores entre as regiões P e N, ocorre inicialmente na junção PN do
cristal uma difusão de lacunas da região P (portadores majoritários) para a região N, e de elétrons livres da região N
(portadores majoritários) para a região P. Ocorre que, ao sair da região N, um elétron livre deixa na mesma um átomo
carregado positivamente (íon positivo) e, ao entrar na região P e próximo à junção, recombina-se com uma lacuna, cujo
átomo associado a ela torna-se, então, um íon negativo. Na região próxima à junção PN vai formando-se, assim,
camadas de íons fixos na estrutura do cristal. Estas camadas vão formando, assim, uma região empobrecida ou
esgotada de portadores livres, que é chamada Região ou Camada de Depleção (Fig. 5.2.1-b). Resultado igual é
conseguido se o raciocínio for aplicado para a difusão de lacunas da região P para a região N.

A intensidade da região de depleção continua aumentando com cada portador majoritário que a atravessa até que
se atinja um equilíbrio e a largura da região de depleção se estabiliza em uma largura W (Fig. 5.2.1-b). Neste ponto,
uma repulsão interna da região de depleção interrompe a difusão dos portadores majoritários através da junção. Tal
repulsão é provocada pelo aparecimento de um campo elétrico gerado pelos íons da camada de depleção, no sentido da
região N para a região P (Fig. 5.2.1-b). Este campo é, portanto, retardador para os majoritários, o que resulta numa
barreira de potencial contra mais difusão de majoritários através da junção. Desse modo, apenas existem portadores de
carga livres (majoritários e minoritários) fora da região de depleção (Fig. 5.2.1-b). Quanto mais densamente dopada
uma região, maior a concentração de íons próxima à junção e menor a largura da camada de depleção.

Logo, o campo elétrico retardador criado na região de depleção se
constitui no potencial de contato V0 visto no Capítulo 4, pois o mesmo
representa uma barreira de potencial que impede a difusão de portadores
majoritários através da junção. Assim, como no cristal PN isolado a
corrente total deve ser nula, no Capítulo 4 encontra-se a explicação para o
anulamento da corrente no cristal. Devido ao fato da concentração de
lacunas no lado P ser muito maior que no lado N, uma corrente de difusão
de lacunas (majoritários) tende a atravessar a junção da região P para a
região N e, desse modo, deve haver uma corrente de condução de lacunas
(minoritários) da região N para a região P, o que causa a formação de um
outro campo elétrico retardador na camada de depleção, da região N para
a região P. Analogamente, a difusão de elétrons livres de N para P deve
ser contrabalançada pela condução de elétrons de P para N, o que resulta
no mesmo campo elétrico de N para P.

p • E ^ N

-W

Fig. 5.2.2: Campo elétrico e potencial
eletrostático de uma junção PN,

Na Fig. 5.2.2-a é mostrado a intensidade do campo elétrico total na camada de depleção, que é negativa porque o
mesmo se orienta na direção negativa do eixo x. Como este campo está confinado à região de depleção, ele é, portanto,
nulo fora dela. A Fig. 5.2.2-b mostra a variação do potencial eletrostático provocado pelo campo elétrico, contra mais
difusão de portadores de carga livpes através da junção, que é a barreira de potencial V0.
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CAPÍTULO 5: Dispositivos a semicondutor - I : o diodo de junção bipolar

5.3) J U N Ç O PN POLARIZADA

A característica elétrica essencial de uma junção PN é sua ação unidirecional ou retificadora, ou seja, aplicando-
se convenientemente uma ddp nos terminais do cristal PN, este permite a passagem de grande número de portadores
(com polarização dita direta), e praticamente elimina a passagem no sentido contrário (com polarização dita reversa).
Para o entendimento do funcionamento do cristal PN, estas polarizações são, então, estudadas a seguir.

5.3.1) POLARIZAÇÃO DIRETA

contalos metálicos

Como visto no item 5.2, o crista! PN isolado apresenta uma barreira de potencial V0 (Fig. 5.2.2-b) que impede a
difusão de portadores majoritários (lacunas no substrato P e elétrons livres no substrato N) através da junção PN.
Contudo, polarizando-se convenientemente o cristal PN através de uma fonte de tensão externa pode-se fornecer
energia suficiente para os portadores majoritários vencerem a barreira e atravessar a junção. A Fig. 5.3.1 mostra um
cristal PN polarizado por uma fonte de tensão Vs , onde o terminal positivo da fonte é conectado ao terminal do
substrato P e o terminal negativo ao substrato N. Diz-se, então, que o cristal PN se encontra em polarização direta.

Nesta polarização, o terminal negativo da fonte Vs repele os
eiétrons livres da região N (portadores majoritários) em direção à
junção e o terminal positivo repele as lacunas da região P (portadores
majoritários) também em direção à junção. Isto acarreta em uma
diminuição na largura W da camada de depleção (Fig. 5.3.1) e,
consequentemente, da barreira de potencial V0, que, porém, não se
reduz a zero. Se a ddp aplicada for maior que a da barreira, então os
portadores majoritários têm energia suficiente para vencer a barreira
e atravessar a junção (Fig, 5.3.1), perturbando, assim, o equilíbrio
entre as correntes de difusão de majoritários, que aumenta, e a de
condução de minoritários, que não se altera, estabelecido no cristal
PN não polarizado. Assim, o cristal passa a conduzir uma corrente
resultante de difusão de majoritários, chamada corrente direta.
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Fig. 5.3.1: d f ,tal PN polarizado diretamente.

Logo, a redução do potencial da junção permite a difusão de lacunas do
lado P para o lado N (que se tornam portadores . linoritários, o que é chamado de
injeção de minoritários) e a difusão de elétron •'' livres do lado N para o lado P
(onde se tornam minoritários), o que constitui-se numa corrente no mesmo
sentido (corrente direta). Assim, a corrente direta pode ser grande pois o número
de portadores disponíveis é substancial, visto ser composta de majoritários.

Outra forma de visualizar a corrente direta é através de bandas de energia.
As Fígs. 5.3.2-a e b mostram o diagrama de bandas de valência e condução do
cristal PN isolado e polarizado diretamente, respectivamente. Como a barreira de
potencial fornece mais energia às bandas do substrato P, então as bandas no
substrato N estão mais baixas que em P (o próprio desnível caracteriza a barreira
de potencial - Fig. 5.3.2-a). A Fig. 5.3.2-b mostra o processo de difusão dos
portadores livres dentro do cristal. Com a energia fornecida pela fonte de tensão
externa, os elétrons do substrato N podem agora passar para o lado P tanto na
Banda de Valência (deixando uma lacuna no seu lugar, o que constitui na difusão
de lacunas), como na Banda de Condução. Na BC o elétron livre, sendo portador
minoritário no lado P, pode ainda facilmente se recombinar com as lacunas deste
substrato e percorre-lo como elétron de valência até o terminal (Fig. 5.3.2-b).

Como visto no Capítulo 2, a medida que elétrons deixam a BC para a BV, eles irradiam energia na forma de luz
ou calor (Fig. 5.3.2-b), fato explorado em componentes optoeletrônicos, que serão vistos posteriormente.

Os contatos meta l-semi condutor de um cristal PN são fabricados de tal modo que o potencial de contato nestas
junções é constante e independente da intensidade da corrente. Um contato deste tipo é dito contato ôhmico. A corrente
direta é, então, limitada por esta resistência e, ainda, pela resistência de corpo do semicondutor e, principalmente, pela
resistência da região de depleção, que é a maior pois é causada pela ausência de portadores móveis nesta região. Logo,
a ddp entre os terminais do cristal PN é, então, composta pela barreira de potencial mais as quedas ngsta_s_resistênçias^_.
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Fig. 5.3.2: Bandas de energia
para o cristal PN: (a) isolado e
(b) polarizado diretamente.

5.3.2) POLARIZAÇÃO REVERSA

Conectando-se agora o terminal positivo da fonte F^ao terminal do substra-.t N do cristal PN, e o terminal
negativo ao terminal do substrato P, diz-se que o cristal PN se encontra empolarizaçã" reversa (Fig. 5.3.3-a).

A polarização reversa força os elétrons livres da região N (portadores majoritários) a se afastarem da junção em
direção ao terminal positivo da fonte, deixando mais íons positivos próximos à junção. Do mesmo modo, as lacunas da
região P (portadores majoritários) são forçadas a também se afastarem da junção em direção ao terminal negativo da
fonte, deixando mais íons negativos próximos à junção. Isto acarreta, portanto, no aumento da largura í^da camada de
depleção e, consequentemente, no aumento do campo elétrico retardador para os maj^ntários (Fig. 5.3.3-a). A largura
da região de depleção será, portanto, tanto maior quanto maior é a polarização reVsa e se estaciona quando a ddp
nesta região causada pelo campo elétrico se iguala à da fonte de tensão externa Vs e os portadores majoritários cessam
seus movimentos. Assim, como consequência da polarização reversa, ocorre um a .-nento no valor da barreira de
potência] (Fig. 5.3.3-b), e um decréscimo a zero da difusão de portadores majoritárics.:



CAPITULO 5: Dispositivas a semicondutor - I : o díodo de junção bipolar

Contudo, como dito antes, o campo elétrico na região de depleção é acelerante para os minoritários. Assim, as
lacunas do substrato N migram para a junção e são aceleradas nesta travessia pelo campo elétrico (Fig. 5.3.3-c), O
mesmo se pode dizer dos elétrons livres no substrato P. Isto resulta numa pequena corrente de_çamdu£âSLde
minoritários_atrayés_ dajijngão1_do_lado N para o lado P, isto.é, de direção oposta à yenficã3a.nApolarizaçãptdireta. Esta
corrente, simbolizada poí/sxFig. 5.3.3-c), é chamada corrente_de_saturação reversa. O termo saturação vem do fato de
não se ter mais corrente do que a produzida pela energia térmica, pois, como visto no Capítulo 4, o número de
portadores minoritários está limitado pela geração térmica. Esta corrente é, portanto, constante para uma determinada
temperatura e muito reduzida, pois se constitui de minoritários. Logo, ocorre novamente uma perturbação no equilíbrio
entre as correntes de difusão de majoritários (que, como mencionado, se reduz a zero), e condução de minoritários
(que. por permanecer constante, passa a ser a corrente resultante no cristal), estabelecido no cristal não polarizado.
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Fig. 5.3.3: (a) polarização reversa de um cristal PN; (b) diagrama de bandas para portadores majoritários;
(c) corrente reversa de portadores minoritários.

Além da corrente de saturação, há ainda uma componente de fuga superficial bem pequena, produzida por
impurezas na superfície do cristal, o que representa um trajeto ôhmicò~pãfã"¥~cbrrente, sèncTó ã mesma, portanto,
dependente da ddp aplicada. A corrente total para a polarização reversa do cristal PN é, então, a soma destas duas
componentes e chamada de corrente reversa IK . Nqmalrnej^-a-eeFFeHte-de-fuga-superficml pode ser desprezada e a
corrente reversa será igual à corrente de saturação reversa (J^^Js).

Se a tensão reversa for aumentada7êsía"põ3e'rã alcançar um ponto crítico quando é atingida a chamada tensão de
_ruptura._Uma vez atingido esta tensão, o cristal PN Conduz intensamente devido a efeitos avalanche de cargas, Os
mecanismos da ruptura serão novamente discutidos quando se for estudar o diodo Zener.

5.4) O DÍODO DE JUNÇÃO BIPOLAR

O cristal PN e os respectivos contatos ôhmicos (Fig. 5.4. 1-a) formam um dispositivo chamado diodo de junção
bipolar, componente eletrônico passivo (não pode ser controlado), e que tem, então, a característica de conduzir
facilmente em polarização direta e de praticamente não conduzir em polarização reversa. Esta característica condução -
não condução (ON-OFF) pode ser entendida como uma chave liga-desliga e é chamada característica retificadora. O
estudo que se segue será feito para o dito diodo de junção comum, e mais adiante serão estudados outros tipos.

Os materiais utilizados para fabricar os diodos comuns são o jermânio ^exemplos: 1N34, INóO e OA79), tipo
usado em circuitos de. pf quejjng sinais e altas frequências (exemplo: detectores de RF), e o silício,. tipo dividido em os~
de uso geral (exemplo: 1N4148)^ usados em circuitos lógicos e para protecão de transistores^ e os retiTicaciores
(exemplo: série "1N4000"), usados para circuitos de correntes e tensões mais elevadas tais como os retifiçadores.

5.4.1) SÍMBOLO E CONVENÇÕES DO DÍODO DE JUNÇÃO COMUM

(b)

Fig. 5.4.1: O diodo de
junção: (a) aspectos físicos;
(b) símbolo esquemático e
parâmetros íensão-corrente.

O diodo de junção comum é representado pelo símbolo esquemático mostrado na
Fig. 5.4,1-b, onde são apresentados também os parâmetros corrente no diodo (ID) e ddp
entre seus terminais (VD),

Para maior facilidade de análise de circuitos vistos mais adiante, é conveniente
adotar um sentido para ID e VD , tal como mostrado na Fig. 5.4.1-b. Estes são os
sentidos de corrente e tensão no diodo em polarização direta, onde assumem valores
positivos. Em polarização reversa, portanto, 1D e VD devem assumir valores negativos.

Em polarização direta, a região N contribui com elétrons para formação de
corrente direta e por isso seu terminal é chamado cátodo (K). Por outro lado, a região P
recebe estas cargas e por isso seu terminal é chamado ânodo (A). Tais notações são
acrescentadas ao símbolo do diodo dado pela Fig. 5.4.1-b. Por esta notação, então, a
ddp Vr nos terminais do diodojjoderá ser dada por:

(5.4.1}VA ~ VK

onde VA é o potencial no ânodo e no cátodo dn diodo (Fig. 5.4.I-a).

5.4.2) CARACTERÍSTICA TENSAO-CORRENTE DO DÍODO DE JUNÇÃO

Uma das formas de se conhecer o funcionamento de um dispositivo é através do estudo de sua característica
tensão-corrente (característica V-I), que expressa a relação entre a corrente por ele conduzida, em função da ddp
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aplicada em seus terminais. A Fig. 5.4.2 mostra a característica tensão-corrente de um diodo de junção, de acordo com
as convenções de corrente e tensão adotadas no item 5.4.1, isto é, para VD e ID positivos tem-se a polarização direta
(primeiro quadrante) e, para VD e ID negativos, tem-se a polarização reversa (terceiiio quadrante). Como os materiais e
dispositivos semicondutores são bastante dependentes da energia térmica ambie,, e, estas curvas são normalmente
levantadas para uma determinada temperatura de referência. •'
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(a) característica tensão-corrente de um diodo de junção; (b) característica redesenhada de modo
várias ordens de grandeza.

Na característica V-I de um díodo de junção observa-se, então, um comportamento coerente com o discutido no
item 5.3 para o cristal PN. Em polarização direta (VD > O, Fig. 5.4,2-a), devido à barreira de potencial do cristal PN, a
condução de corrente no diodo ocorre a partir de um certo valor de tensão; 7y^ichamada tensão^dejitmâr, acima da qual
se considera que o diodo efetivamente conduz uma corrente utilizável (corrente direta), pois esta pode atingir valores
comparativamente elevados (Fig. 5.4.2-a). Assim, abaixo da tensão de limiar a corrente no diodo é considerada
desprezível. Como visto, depois de ultrapassado o potencial da barreira, tudo o que limita a corrente são as resistências
do cristal PN (de corpo, de contato e da região de depleção). Este fato explica o comportamento aproximadamente
linear (na verdade, exponencial, como será visto pela equação da característica,) do d^odo nesta região (Fig. 5.4.2-a).

Em polarização reversa (VD < O, Fig. 5.4.2-a), verifica-se que a pequena corrente reversa IR é formada por duas
componentes: uma_corrente constante j_jigrjendente da temperatura (geração de pares elétron-lacuna), a corrente de
saturação reversáTÇ) e outra dependente da ddp aplicada, acorrente de fuga superfície l, que, por representar um trajeto
ôhmicõ, confere à corrente reversa um comportamento linear (Fig. 5.4.2-a). Alén- disso, observa-se também que o
aumento da tensão reversa pode atingir a chamada tensão de ruptura ^Kfbreakdowr. voltage), a partir da qual o cristal
PN conduz correntes elevadas e leva o diodo dito comum al^dani ficar (Fig. 5.4.2-a V

O comportamento geral pode ser entendido, então, como se o diodo apresentasse uma baixa resistência direta e
alta resistência reversa. Como a corrente de saturação reversa é bastante pequena (saivo na ruptm-ãyTnãprática a tensão
de limiar Vy significa que pode-se desprezar correntes no diodo para tensões inferiores a este valor.

Assim, da característica V-I pode-se definir as três regiões de operação do diodo de junção (Fig. 5.4.2-a);
1) região de condução: quando VD > Vy !

2) região de corte ou bloqueio', quando -BV < VD <Vy

3) região de ruptura: quando VD < -BV
Visto que as correntes direta e reversa distinguem entre si por várias ordens de grandeza, é freqiiente utilizar

duas escalas de tensão e corrente distintas para representar a característica tensão-cor • -nte, como indica a Fig. 5.4.2-b.
Neste exemplo, então, verifica-se que Vy é aproximadamente igual a 0,6 V, Is « 0,0,^ - l e BV'« 200 V.

5.4.3) ESPECIFICAÇÕES MÁXIMAS

Quando componente de um circuito, um diodo de junção comum deve ser projetado de modo a não ultrapassar
as seguintes especificações máximas para que o mesmo não se queime e fique em curto ou aberto;
1) Um diodo comum deve ser projetado tal que a tensão reversa máxima esperada durante seu funcionamento normal

não ultrapasse sua tensão de ruptura BV (salvo o diodo Zener) pois, como visto, o diodo passa a conduzir uma
corrente intensa que pode danificá-lo. Há várias outras nomenclaturas para a tensão de ruptura nas folhas de dados
dos díodos, tais como: PIV, VRM , VRWM,PRV, V(BR}. Exemplos: 1N4001 (BV= 50 V), 1N4004 (BV = 400 V).

2) A potência PD dissipada no diodo é o produto da ddp VD entre seus terminais e a corrente ID no mesmo, isto é;
(5.4.2)(W)

Uma outra forma de se danificar o diodo é exceder sua especificação de potência ou corrente máxima (IF) da região
de condução. As folhas de dados definem duas classes de diodos; retificadores (grandes sinais), de especificação de
potência máxima maior que 0,5 W, e os de pequenos sinais, de potência menor que 0,5 W. Deste modo, unuUoclD
está quase sempre ligado em série a um resistor. chamado limitador dg_.£Qjrente, para manter sua corrente abaixo da
máxima especificada. Exemplos: 1N914 (potênciãTmáxima = 250 mW); série "1N4000" (IF = \,OA).

5,4.4) EQUAÇÃO DA CARACTERÍSTICA TENSÃO-CORRENTE DO DÍODO DE JUNÇÃO

Uma propriedade importante da característica tensão-corrente vista na Fig. 5.4.2 é que a ação criada na
vizinhança da junção se relaciona com grandezas acessíveis aos seus terminais, que são sua ddp VD e sua corrente ID.
Uma análise teórica da junção PN fornece uma equação que expressa o compor i1 mento da característica tensão-
corrente do diodo nas regiões de condução e bloqueio, chamada equação de Shockley "_ dada por:
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-í E-r

* D ~ * S

í ^ }
e" * - i (-4) (5.4.3)

onde ID e VD tem os sentidos adotados anteriormente (Figs. 5.4.1 e 5.4.2). O termo VT é a tensão equivalente de
jemperatura, vista no Capítulo 3 (V-{•= 7/11600). onde T é a temperatura dojmatendsflftjfefv.ifi. Por exemplo, para u
temperatura ambiente. T = 20 °C = 293 K , tem-se que: VT ~ 25 mV. O termo n é um parâmetro que_depende do
semicondutor utilizado nq_diodo e da magnitude da corrente íf^_. ou ainda, usa-se r) como um ajuste da equação para
uma determinada região da curva característica. Por exemplo, para_p J>ilício, n ' atinge aproximadamente 2 fcom
cpjrejUfis^yretas baixas e se aproxima daCunidade^para corrsnlea^irgtas elevadas. ^

A corrente de saturação reversa Is serve como um fator de escafá^as correntes no díodo porque /<,• depende das
concentrações de lacunas e elétrons e da área da junção, e, para determinadas densidades de portadores, um aumento da
área provoca um acréscimo na capacidade de corrente da junção.

O exame da Eq. 5.4.3 mostra que:
1) na região de condução, onde VD » VT, ternos que exp(VDlr\VT) » 1. Então, a Eq. 5.4.3 se resume a:

(5.4.4)
ou seja, ID varia exponencialmente com a tensão VD aplicada, o que é mostrada na Fig. 5.4.2. Isto ocorre porque há
um decréscimo na barreira de potencial que facilita a difusão de portadores através da junção.

2) na região de corte, com \VD\ VT e VD < O, tem-se exp(- VD/r\T) « l, e então:
(5.4.5)

* D ~ Is

Y»

e '' y' (A)

onde o sinal negativo indica uma corrente reversa, da região N para a P (contrário, portanto, ao sentido adotado).
Esta corrente é constante e igual à corrente de saturação reversa, o que condiz com o estudo feito anteriormente.

A temperatura influencia na característica tensão-corrente do diodo. A Eq. 5.4.3, que traduz esta característica,
apresenta duas grandezas, VT e Is , que dependem muito da temperatura. A equação para VT exprime por si sua relação
funcional com a temperatura. Em relação à corrente de saturação, dados experimentais mostram que Is aumenta 7 %
para cada aumento de l °C na temperatura do diodo. Logo, para um aumento de 10 °C, Is aumenta de (1,07)'°, cujo
valor é aproximadamente 2. Conclui-se então que Is duplica com qualquer elevação de temperatura igual a 10 °C.
Assim, conhecida a corrente Is à temperatura 70, pode-se determinar Is a qualquer temperatura 7pela expressão:

(5.4.6)

Do exposto conclui-se que a característica tensão-corrente de um diodo de junção
depende de sua temperatura, isto é, a tensão necessária para um diodo conduzir a mesma
corrente direta diminui com o aumento da temperatura do diodo (Fig. 5.4.3). Tipicamente,
para cada aumento de l °C na temperatura do diodo, tem-se, em decorrência, uma queda de
tensão direta da ordem de 2,5 mVI°C. Desse modo, a ddp VD(T) em um diodo à temperatura
T, necessária para que o mesmo conduza a mesma corrente quando submetido a uma ddp de
referência VD (TQ) à temperatura T0, pode ser obtida por:

(5.4.7)

r, > r, > T\a 5.4.3: Curvas

V-I para diferentes
temperaturas.

W) = /s(
r - r0

70) x 2 10

^D (7) = PD o;) -0,0025 x (T ~ TO ) (V)
A temperatura máxima de trabalho do silício está por volta de 150 °C e para o

germânio, 100 °C.

EXERCÍCIO 5.4.1: Determine a variação de tensão aplicada em um diodo de silício a 300 K, necessária para que a
corrente aumente 10 vezes na região de condução.

SOLUÇÃO
Na região de condução tem-se, da Eq. 5.4.4, que a corrente no diodo nos dois pontos de sua característica (figura) será:

ponto l: /D1 = /s í? ^ T ;

A razão entre estes dois valores expressa o aumento de corrente. Logo:

ponto 2: 7D2 = Is 6'1 Vj

7™= 10 Ir

7D2

Dl

10 = 1 0 = Ú e""' i v j - ^

F - V - 2 3* D 2 * D l *->J = 2,3 r\
D l

U
• V -V• • ' D2 y Dl ri

l\, J-Y

300

11600

VD2 - Vm = 60 x IO"3
11600

—» para valores normais de corrente ( r\ 2) => K^ - K^/ = 120 m V
~» para valores elevados de corrente ( r| = 1) => VD2 - VD] = 60 mV

Portanto, para r\ 2 (região de corrente direta baixa), a variação de V o necessária para aumentar em 10 vezes a
corrente no diodo é igual a 120 mV. Para r\ l (região de corrente direta elevada), apenas 60 mV.

EXERCÍCIO 5.4,2: Um diodo conduz certa corrente quando é aplicado uma ddp de 0,6 V à temperatura de 25 °C.
Qual a tensão no diodo a 115 °C necessária para que o mesmo conduza a mesma corrente?

SOLUÇÃO
Seja VD (25 UC ) = 0,6 V . Logo, da Eq. 5.4.7 tem-se que a tensão no diodo a 115 °C, VD (115 °C ), para que o mesmo
conduza a mesma corrente elétrica.será:

VD (115) = VD (25) - 0,0025 x (115 - 25) - 0,6 - 0,0025 x 90 ^> .-. VD (115) = 0,375 V

75
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5.4.5) CONCEITO DE LINHA DE CARGA

O comportamento não linear do diodo, demonstrado em sua característica V-i (Fig. 5.4.2), mostra que o mesmo
requer frequentemente um método gráfico para se determinar o valor exato de sua corrente e tensão (o chamado ponto
de operação), principalmente quando polarizado em condução. Este método emprega a característica V-I do diodo
fdado pelo fabricante) e envolve a chamada linha ou reta de carga do circuito.

ponto de saturação . . , '
linha de carga ^ /R

ponto de

(a)
ponto de

corte

YSI Vv YB

(C) (d)

Fig. 5.4.4: (a) equema do circuito; (b) característica do diodo e linha de carga do circuito; variação do ponto de
operação quando (c ) V$ varia e (d) R varia.

Seja o circuito representado na Fig. 5.4.4-a, que apresenta uma fonte de tensão DC de valor Vs em série com um
resistor limitador de corrente R e um diodo de junção D polarizado diretamente pela fonte Vs , cuja característica
tensão-corrente para a região de condução é apresentada na Fig. 5.4.4-b. Aplicando a Lei de Kirchoff das Tensões
(LKT) no circuito da Fig. 5.4.4-a, a corrente ID no diodo (que é a corrente no circuito) será dada por:

RIn- = O
R

(5.4.8)

Considerando-se ID e VD (tensão no diodo) como as variáveis da Eq. 5.4.1 ,̂ esta define, então, a equação de
uma reta. Assim, esta equação representa uma linha de carga do circuito em quesi i-:>. Como as variáveis da linha de
carga são as mesmas da característica tensão-corrente do diodo, pode-se traçá-la jun" mente com esta característica, tal
como mostrado na Fig. 5.4.4-b. Desse modo, como ambas possuem as mesmas varríeis, a Eq. 5.4.8 e a característica
V-I do diodo tem de ser satisfeitas simultaneamente. O ponto Q de intersecção entre os dois gráficos (Fig. 5.4.4-b),
chamado ponto de operação, funcionamento ou de repouso, é, portanto, o único que satisfaz esta exigência. Assim, os
valores da corrente e da tensão no diodo do circuito são, respectivamente, IDQ e VDQ (Fig. 5.4.4-b).

Os pontos de saturação e corte mostrados na Fig. 5.4.4-b representam condições anormais do díodo, que pode
estar danificado em curto ou aberto. A intersecção da reta de carga com o eixo c"*i ; ordenadas é chamada pqntojte
jaturaçâo porque ele representa a corrente máxima no circuito, onde ocorre que VD " O, isto é, diz-se que o diodo está_
em curto. A intersecção da reta de carga com o eixo das abcissas é chamada ponto_de__c_ortg_ porque ele representa a
Cjorrentejnínima ngjgjrcuito^isto^é nula, o que equivale a dizer que o diodo está em ci 'uito jberto_^/o_^p).

Analisando a Eq. 5.4.8 e a Fig. 5.4.4-b pode-se observar que a inclinação li eta de carga e suas intersecções
com os eixos dependem apenas de Vs e R. Logo, o ponto de operação Q pode sofrer alterações se houver variações em
Vs ou R. Estas alterações no ponto Q estão representadas na Figs. 5.4.4-c e d, onde pode-se notar que, se Vs aumenta,
ID também aumenta (Fig. 5.4.4-c), e ainda, se R aumenta, ID diminui (Fig. 5.4.4-d).

EXERCÍCIO 5.4.3: Seja o circuito dado a seguir e o segmento de polarização direta a uma determinada temperatura
da característica tensão-corrente do diodo empregado no circuito. Para Vs= 1,5 Vê R = 50 Q, determine:

ponto de
saturação

a) a potência consumida no resistor e no diodo, e a
potência fornecida pela fonte.

b) a corrente e a tensão no diodo se R fosse 24 Q.
c) a corrente e a tensão no diodo se Vs fosse 1,8 V.
d) mede-se a queda de tensão no diodo (Vò) e obtém-

se 1,5 V. Qual o problema no circuito?
e) mede-se a corrente no díodo (/£>) e obtém-se 30 mA.

Qua] o problema no circuito ?
f) se Vs = 3,6 V, qual deve ser o valor de R para que

seja mantido o ponto de operação do item a).
SOLUÇÃO

Aplicando a Lei de Kirchoff das Tensões (LKT) no circuito obtém-se a expressão da ivta de carga do circuito.
V -- Vtf r» r r r f. , ' C1 ~ f-\ V D ( V )

1,0
Qa

1,5 1,8 2,0
*J

ponto de corte

a) para o cálculo das potências deve-se primeiramente obter, com o auxílio da característica tensão-corrente do diodo,
o ponto de operação do mesmo. Logo, para Vs = 1,5 V e R = 50 Q tem-se que a reta de carga será:
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1,5 - VL

50 Vr

= 30 mA

= 1,5 V

e com estes pontos obtém a reta "a" vista na figura, cuja intersecção com a curva da característica V-I do díodo
determina o ponto de operação "Qa" . Logo, os valores de corrente e tensão do diodo no circuito serão:

IDQ * \4rnA e VDQ «0,8 V
Assim, as potências consumidas no diodo (PD) e no resistor (PK) serão:

PD = VDQ *ÍDQ = 0,8 x 0,014= 11,2 m W PR = R x (IDQY = 50 x (0,014)' = 9,8 mW
e a potência Ps fornecida pela fonte será a soma das potências consumidas no circuito, ou ainda:

PS = Vs *IDQ = 1,5 x 0,014= 21 mW
b) para R - 24 Q, a reta de carga seria:

1.5 - Vn

DQ

24
que é a reta "b" (e ponto de operação "Qb") mostrada na figura. Logo: Inn » 25 mA e

c) para Vs = \8 K, a reta de carga seria:

/ = l'8 - ^
• D 50

« 0,90 í7

» 0,85 Vque é a reta "c" (e ponto de operação "Qc") mostrada na figura. Logo: 1DQ « 19 mA
d) se VD — 1,5 V então a ddp no diodo é igual à da fonte de tensão Vs, significando que não há corrente no circuito

(não há queda de tensão no resistor) e assim o diodo deve estar aberto (ponto de corte - reta "a" - vide figura).
e) lD - 30 mA significa que o diodo está no ponto de saturação (reta "a" - vide figura) ou seja, não há queda de tensão

no diodo e ele deve estar, portanto, em curto.
f) Se Vs '- 3,6 F com o diodo no mesmo ponto de operação do item a) , isto é, IDQ ~ 14 mA e VDQ = 0,8 V, então deve

ser respeitada a reta de carga para esta situação, ou seja:
, V s ~ VDQ _ „ rt, „ 3,6-0,8

R
0,014 =

R
R = 200 O

5.5) MODELOS DO DÍODO PARA GRANDES SINAIS E BAIXAS FREQUÊNCIAS

Para o estudo do diodo como componente de circuitos, sem o emprego da equação de sua característica tensão-
corrente ou com o auxílio da reta de carga do circuito, é necessário adotar modelos aproximados do comportamento do
diodo real. Com a utilização destes modelos pode-se, então, avaliar qualitativamente as correntes e as tensões de um
circuito contendo diodos pelos métodos normais da teoria de Circuitos Elétricos.

O diodo ideal inicia a compreensão do funcionamento de circuitos contendo diodos porque não é preciso se
preocupar com os efeitos da barreira de potencial e com as resistências do diodo. Todavia, há casos em que esta
aproximação se mostra bastante imprecisa e, então, são necessários modelos mais aproximados do diodo real.

Estes modelos são utilizados na solução de circuitos com os chamados grandes sinais, que geralmente são de
baixas frequências, porque os erros introduzidos nos cálculos da solução do circuito podem ser desprezados pois os
valores de queda de tensão nos diodos são insignificantes perante a amplitude dos sinais de alimentação do circuito.

5.5.1) MODELO DO DÍODO IDEAL

t/,
corte

K
o

V

condução
A K

///

Fig. 5.5.1: Característica
V-I do diodo ideal.

Um diodo ideal é um dispositivo binário no sentido de que ele age como uma
chave fechada, quando em polarização direta, e como uma chave aberta, quando em
polarização reversa. A Fig. 5.5.1 mostra uma aproximação da característica V-I do
diodo real e expressa o comportamento de uma simples chave liga-desliga. Esta é a
característica V-I do diodo ideal, onde nota-se, então, que:
- quando VD é nulo, ÍD pode ter qualquer valor positivo. Assim, um diodo ideal

entra em condução quando /o > O ;
- quando ID for nulo, VD pode assumir qualquer valor negativo. Assim, um diodo

ideal entra no corte (bloqueio) quando VK < VA , isto é, VD < O ;
Assim, o diodo ideal pode ser entendido como um dispositivo que age como

um condutor perfeito quando polarizado diretamente, isto é, não há queda de tensão
no diodo (seu modelo é uma resistência nula ou um curto-circuito - Fig. 5.5.1), e
como isolante perfeito quando polarizado reversamente, isto é, não há passagem de corrente no diodo (seu modelo é
uma resistência infinita ou um circuito aberto - Fig. 5.5.1). Tal comportamento unidirecional revela-se interessante no
estudo da comutação e retificação, devido à simples característica ON-OFF.

5.5.2) MODELOS APROXIMADOS DQ DÍODO REAL

A análise de um circuito pode, contudo, exigir outros modelos mais precisos para o diodo, que se constituem em
aproximações mais exatas do comportamento de sua característica tensão-corrente. Assim, em alguns casos é
conveniente representar o diodo por uma combinação de componentes, tipo esquema ou circuito equivalente.

A construção destes modelos consiste na linearização por partes da característica tensão-corrente do diodo de
junção e estas linearizações são representadas por componentes discretos lineares e ideais. Assim:

11
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1) Modelo do díodo para a região de condução: a Fig. 5.5.2-a mostra o segmen e da característica V-I referente à
polarização direta de um diodo real, particionado em dois segmentos de reta q^e aproximam-se da característica.
Para VD < Vy, a corrente direta é tão pequena que se pode desprezar e, na prát'ca, se modela a mesma como uma
resistência infinita. A parcela onde ID > O (isto é, onde VD > KY - reta inclinada) ?ípresenta, assim, a linearização da
região de condução do diodo e pode ser modelada, então, por uma fonte de ten,"D K r , representando a barreira de
potencial que deve ser vencida pela fonte de alimentação para que o diodo conduza, em série com uma resistência
linear Rf igual ao inverso da declividade (tg 0) da reta. O modelo do diodo em condução está, então, esquematizado
na Fig. 5.5.2-b. Desse modo, com base nesse modelo, a ddp VD entre os terminaisjdo diodo será dada, então, por:

V D = VA - VK = Vr + R f ID \)
f L '•• " —— —— •- — J -r

que e, afinal, a equação da reta que modela a região de condução. Esta represe ilação tem significado porque, para
VD > Vy, a queda de tensão no diodo é geralmente insignificante em relação às tensões aplicadas ao circuito, de
modo que a diferença entre a reta e a característica real introduz um erro desp-.zível. Assim, a representação do
comportamento exponencial da região de condução por uma resistência lineai ?/ se justifica pois a corrente ID

aumenta quase que linearmente com o incremento da tensão VD . .
2) Modelo do diodo para a região de_cort_e: a Fig. 5.5.2-c mostra o segmento da característica V-I referente à

polarização reversa de um diodo real, particionado em um segmento de reta que aproxima-se da característica.
Como visto, nesta região há duas componentes para a corrente reversa: a corrente de saturação Is , que, por ser
constante, pode ser modelada por uma fonte de corrente ideal de valor Is , e a parte devido à fuga superficial, que,
por ter comportamento ôhmíco, pode ser modelada por uma resistência linear Rr igual ao inverso da declividade da
reta, chamada resistência reversa do diodo. O modelo do diodo no corte está, então, esquematizado na Fig. 5.5.2-d.
Quando Rr é muito elevada e Is é desprezível, pode se admitir que Rr é infinito (Rr -> oo) e Is = O A. Neste caso,
considera-se o diodo no corte como uma chave aberta (circuito aberto), que é o modelo do diodo ideal no corte.

Logo, para os modelos do diodo real, diz-se que o mesmo está em condução se ID > O , e no corte se VD < K y .

In" condução

aproximada
real

Rr= lV
tgQ

(a)

Fig. 5.5.2: (a) característica direta real e aproximada do diodo; (b) modelo do di>xio baseado na representação
linear por partes para o modo de condução; (c) característica reversa real e aproximada do diodo; (d) modelo
do diodo baseado na representação linear para o modo de corte.

5.6) APLICAÇÕES ELEMENTARES DE DÍODOS - CIRCUITOS DC

Chama-se aqui circuito DC aquele em que as fontes de excitação do circuito consistem em fontes DC constantes.
O principal problema na solução de circuitos contendo díodos está em deteiti inar em que região de operação,

condução ou bloqueio, os mesmos se encontram. Assim, um método geral de analise de um circuito DC contendo
vários díodos, resistências e fontes consiste em admitir hipóteses (suposições) sobre o estado de cada diodo. Se a
suposição feita está correta ou incorreta, os resultados da análise do circuito darão * ;ta indicação. Isto porque díodos
em circuitos contendo somente fontes DC funcionarão em um único ponto de operayáo de uma região de operação e,
desse modo, é conveniente a metodologia da suposição e prova. ,

Dependendo do modelo adotado, se o diodo é suposto operando no estado de condução, pode-se substituir o
mesmo pelo modelo da Fig. 5.5.2-b (para o diodo real) ou por um curto (para o diodo ideal). De outro modo, se o
díodo é suposto operando no estado bloqueado, pode-se utilizar o modelo da Fig. 5.5.2-d (para o diodo real) ou por um
circuito aberto (para o diodo ideal). Uma vez substituído os díodos pelos respectivos esquemas equivalentes, todo o
circuito é linear e, assim, é possível o cálculo das tensões e correntes pelas teorias normais de Circuitos Elétricos.

A hipótese feita para um diodo presente em um circuito é julgada pela sua corrente em condução e pela sua
tensão para no bloqueio. Relembrando que a corrente ID no diodo é adotada positiva no sentido anodo-catodo (A-»K)
e a sua tensão VD positiva no sentido da polarização direta (VD = VA- V K , Fig. 5.4.1), logo, de acordo com a suposição
inicial e pelo modelo de diodo adotado, tem-se :

a) a hipótese do diodo se encontrar em condução será:
a.l) verdadeira, se ID > O (para o diodo ideal e real);
a.2) falsa , se ID ^ O (para o diodo ideal e real). Neste caso muda-se suposição inicial para diodo em corte.

b) a hipótese do diodo se encontrar no estado bloqueado (corte) será:
b.l) verdadeira, se VD < Pr (para o diodo real) ou VD < O (para o diodo ideal);
b.2) falsa , se VD > Vr (para o diodo real) ou VD > O (para o diodo ideal). Neste caso muda-se a suposição

inicial para diodo em condução.
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Quando há mais de um diodo presente em um circuito, o número de suposições gerais possíveis, composta por
hipóteses parciais feitas para cada diodo individualmente, depende do número de diodos presentes. Como um diodo
comum pode operar em duas regiões, tem-se que o número total de suposições gerais existentes será: 2""m' e w °s. A
solução do problema consiste, então, em determinar qual suposição geral é a verdadeira. Considerações adicionais:
a) a suposição geral é verdadeira somente quando todas as hipóteses parciais são verdadeiras. Assim, se pelo menos

uma hipótese individual for falsa, a suposição geral é falsa. Desse modo, se durante os cálculos já se obter um
resultado comprovando que determinada hipótese parcial feita a um determinado diodo é falsa, então a suposição
geral é falsa e já pode-se, desse modo, partir para o cálculo de outra suposição geral possível.

b) em determinados circuitos, uma análise mais detalhada da disposição dos diodos e demais componentes do circuito
pode facilmente discernir dentre as suposições existentes quais são as realmente possíveis.

EXERCÍCIO 5.6.1: Determinar a tensão de saída VQ do circuito dado para os seguintes casos de tensões de entrada:
(1) V^Vi = 5V ; (2) ^ = K2 = O F ; (3) K, = 5,0 V e V2 - O V

Modelos do diodo: condução : V^ = 0,6 V e Rf = 30 Q ; corte : Is - O A e Rr -> co
SOLUÇÃO

É comum se representar um circuito como esquematizado em (a), onde não se indica o implícito nó de referência
(ligação à massa ou terra), mas todas as tensões indicadas são medidas em relação a esta referência. O circuito (b)
corresponde, então, ao circuito (a), onde estão esquematizados as conecções dos componentes ao nó de referência.

O circuito dado contêm dois diodos comuns e, portanto, há quatro suposições existentes para os mesmos: D ( e D2

em condução, D] em condução e D2 no corte, DI no corte e D2 em condução, e D, e D2 no corte.

+ 5K9 ' ' ' ° +

V-,

270 O
/\V

270 O
A

v

D <

K M A
N
D2

KM A

K

•^4,7 K Q

4

(a)
o-

1.1) suposição: D, e D2 em condução:

1.2) suposição: D, em condução e D2 no corte:
o +
t ^

Aplicando-se o modelo fornecido dos diodos em condução,
tem-se o circuito ao lado. Observa-se pelo circuito que ambos
os ramos contendo diodos são iguais e, portanto, ID} = /#,.
Logo a corrente /da fonte fixa poderá ser dada por: / = 2ID] .
Aplicando LKT na malha l tem-se que :

4 ,7x l0 270/fl | + 5 - 0Jm + 0,6+30/D I

.'./o, «-61/^4 < O
Como Im = ID2 < O então, de acordo com regra a.2), esta
suposição é falsa , pois, de acordo com regra a . l ) , para ambos
os diodos a corrente nos mesmos deveria ser positiva.

O modelo do diodo para /$ =§ Á ç Rr —> coe uma chave aberta
(circuito ao lado). Como ambos os ramos com diodos são iguais,
nesta suposição pode-se pensar que, necessariamente, os dois
diodos devem estar no mesmo modo de operação, e assim esta
hipótese não pode ser verdadeira. Para confirmar:
~> LKT em l :

0,6+30/01 +270/D , + 5 - 0

Como /£»] < O então, de acordo com regra a.2), a hipótese para o
diodo D, é falsa e não é preciso verificar a hipótese para o D2.

1.3) suposição: Dj no corte e D2 em condução:
Como os ramos com diodos são iguais , os cálculos serão iguais aos obtidos no item 1.2 (ID2 = -120/^4 < 0) e,
portanto, esta suposição também é falsa.

1.4) suposição: DI e D2 no corte:

Como ambos os diodos estão em bloqueio, vê-se pela figura
que / - /Di = I02 ~ O- Como os dois ramos com díodos são
iguais, tem-se que VD\ VD2. Por LKT na malha l, tem-se:

5 - VDl-5 =0 => K O I - O y = VD2

portanto, VDl < Vy e VD2 < Vy e, desse modo, de acordo com
a regra b.l), a suposição geral é verdadeira .
Aplicando LKT na malha externa tem-se então que V0 será:

O —
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(2)

Dl

>4,7 K Q

Como V\-V2-Q (fonte de tensão nula é modelada como um curto), novamente tem-se que os ramos dos diodos
são iguais. Conclui-se, então, que os mesmos devem,
necessariamente, estar operando na mesma região. Logo, as
hipóteses D! em condução e D2 no corte, e DI no corte e D2

em condução estão descartadas. Assim, resta duas suposições
possíveis: D, e D2 no corte e D, e D2 em condução. Contudo,
analisando-se o circuito, observa-se que a fonte fixa de 5 K
pode conduzir os diodos D] e D2 por não ter excitação no lado
do cátodo dos diodos, pois V\ V2 = O V. Logo, a hipótese DI
e D2 em condução parece ser a mais provável.
2.1) suposição: £>/ e D2 em condução:

Os dois ramos com diodos são iguais, então/Dl = ID2, e assim, 1 = 2 IDI, Aplicando LKT na malha l tem-se:

- 0,6 v
300

5 V
o-

- 5 + 4700 x 21 Dl + 0,6 + 30/0, + 270/OI - O = 0.454 mA > O
Como //>, = ID2 > O logo, de acordo com a regra a.l) esta hipótese é verdadeira para ambos os díodos, isto é, a
suposição geral é verdadeira. Portanto, a tensão de saída VQ (LKT na malta ';) será:

yo = 270 x 0,454 x IO"3 + 30 x 0,454 x IO"3 + 0,6 = 0,73 V
(3) V, = 5,0 V e F2 = O F:

Com base nestas tensões de entrada e na análise das hipóteses verdadeiras dos casos (1) e (2) pode-se supor que o
diodo DI está no corte e o diodo D2 em condução.
3.1) suposição: D! no corte e D2 em condução: •

Aplicando LKT na malha exterv tem-se;
- 5 + 4700/D2 + 0,6 4- 30ID2 + 2701D2 = O

.:ID2 = 0;88 mA > O
Aplicando LKT na malha l tem- se:

-5 + 4700 I +m + 5 - O => /. VD} = -4,136 V

Por estes resultados observa-se que ÍD2 > O, confirmando, de
acordo com regra a.l), que a hipótese de D2 estar em condução é
verdadeira. Além disso, VD} < O, o que confirma, de acordo com a
regra b.l), que a hipótese de D, estar bloqueado também é

-o- verdadeira. Logo, a suposição geral é verdadeira.
Assim, aplicando LKT na malha 2 tem-se: V0 = (30 + 270) x 0,88 x IO'3 +0,6 = 0,864 V

Obs: Neste exercício nota-se que a saída VQ tem valores distintos conforme o estado das entradas V\ V2 : se ambas
forem "altas" (5 V), a saída também será alta (5 V - caso 1) e se uma ou ambas forem "baixas" (O F), a saída também
será baixa (0,73 K- caso 2, e 0,864 V ' - caso 3). Circuitos com este comportamento são chamados portas lógicas AND.

5.7) APLICAÇÕES ELEMENTARES DE DÍODOS - CIRCUITOS AC

Chamam-se aqui circuitos AC aqueles em que pelo menos uma das fontes de excitação do circuito é variante no
tempo, podendo ser AC pura ou também conter um nível DC.

Como mencionado na análise de circuitos DC, o principal problema na solução de circuitos contendo díodos está
em determinar em qual região de operação (condução ou bloqueio) os díodos se encontram. Um método geral para a
análise de circuitos AC contendo vários díodos, resistências e fontes também consirte em admitir hipóteses sobre o
estado de cada diodo. Porém, um diodo presente em um circuito AC pode vir a atuar em suas duas regiões de operação,
ou ainda, vários díodos presentes num circuito podem assumir várias combinações possíveis de seus modos de
operação, razão pela qual o método da suposição e prova da análise de circuito DC na•? é conveniente.

Assim, para a análise de um circuito AC contendo díodos é mais convenientí^leterminar, para cada suposição
possível, uma equação que expressa a relação entre as entradas (excitações do circuito) e a saída (variável do circuito,
geralmente tensão ou corrente, que se quer estudar), bem como as condições para 's entradas do circuito tal que a
equação seja verdadeira. Esta equação é chamada característica de transferência, vista a,;seguir.

5,7.1) CARACTERÍSTICA DE TRANSFERENCIA

Para um circuito qualquer, pode-se adotar variáveis do mesmo
como parâmetros de entrada, e outras variáveis como parâmetros de
saída. Assim, se as variáveis de entrada se alteram, as variáveis de saída
também variam. A característica de transferência é a equação, que pode
ser matricial, que expressa o comportamento das variáveis de saída em
função das variáveis de entrada. Por exemplo, para o circuito qualquer
dado na Fig. 5.7.1, sendo vs a variável de entrada, se a variável de saída
adotada for a tensão v0 na carga RL, então a característica de transferência
será uma equação da saída v0 em função da entrada vs, isto é, v0 =f(ys). Se a saída adotada é a corrente /'„ na carga, a
característica de transferência será: /0 = /fv5). Logo, se a entrada vs se altera, as características de transferência
determinarão quais serão as alterações nas saídas.

V.Ç

1 *-
1 circuito

qualquer

\ 'o

V0

T

Fig. 5.7. : Circuito qualquer, de
vj e saída v0 ou /0 .

r
entrada
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Características de transferência são úteis na análise de circuitos porque possibilitam verificar o comportamento
das saídas para vários tipos de entradas, inclusive, se desejado, através de método gráfico.

~5.7.2) ANÁLISE DE CIRCUITOS AC

A análise geral de circuitos AC contendo díodos consiste, em linhas gerais, nos seguintes passos:
1) admitir suposições gerais sobre o funcionamento dos díodos. Em certos casos, uma análise do circuito possibilita

determinar quais das suposições gerais existentes são realmente possíveis.
2) aplicar os modelos do diodo real ou ideal e resolver o circuito pela teoria de Circuitos Elétricos (Leis de Kirchoff).
3) para cada hipótese feita, determinar a característica de transferência e a condição para que a mesma seja verdadeira.

As condições são determinadas com base nas mesmas regras vistas para a análise DC, isto é:
—> modo condução; /D > O para o diodo real e ideal;
-» modo bloqueado: VD^VI (diodo real) ou K D < 0 (diodo ideal).
Cabe aqui observar que:
3.1) para a obtenção e emprego destas condições, deve-se lembrar que a corrente ID deve ser adotada positiva no

sentido anodo-catodo e a sua tensão VD positiva no sentido da polarização direta (VD = VA - VK, Fig. 5.4.1);
3.2) as características de transferência e suas respectivas condições devem ser calculadas em função apenas das

variáveis de entrada e dos parâmetros do circuito;
3.3) as condições expressam sempre os limites para as entradas tal que as características sejam verdadeiras;
3.4) como o comportamento da característica V-I do diodo (e consequentemente seus modelos) é contínua, isto é,

não sofre mudança brusca, tem-se que, tanto as características de transferência, quanto as suas respectivas
condições devem necessariamente ser contínuas (complementares) em seus limites;

3.5) para os cálculos das características de transferência, e respectivas condições, não é necessário saber qual o
comportamento das entradas, o que mostra a vantagem do método, pois, uma vez obtidos estes dados, pode-se
determinar o comportamento da saída para quaisquer entradas;

3.6) as condições obtidas para os díodos operarem em determinada região dependem apenas das variáveis de
entrada do circuito, ou seja, são verdadeiras qualquer que seja a variável de saída escolhida do circuito;

4) determinar, com base nas características de transferência e suas condições, os resultados pedidos (geralmente forma
de onda da variável de saída).

O comportamento de uma chave ON-OFF dos díodos são explorados por várias classes de circuitos para
modificar as formas das ondas elétricas. A seguir, são introduzidos os fundamentos de alguns tipos destes circuitos.

5.7.3) CIRCUITOS RETIFICAPORES "~

Circuitos retificadores são aqueles utilizados para converter tensão alternada (e consequentemente corrente
alternada), que geralmente se dispõe, em tensão (corrente) contínua, que a maioria dos sistemas eletrônicos requer.

A Fig. 5.7.2-a mostra um circuito retificador simples, constituído por uma fonte de tensão AC vs de entrada, que
alimenta a resistência de carga RL através de um diodo D considerado inicialmente real (supondo Rr—><x> e IS = QA).
Seja também iD e VL a corrente e a tensão na carga. Sendo a ddp VL na carga a variável de saída, desse modo tem-se:

Fig. 5.7.2: (a) esquema do circuito retifícador de meia onda; (b) circuito para o diodo em
condução; (c) circuito para o diodo no bloqueio.

-> 1° hipótese: Diodo D em condução:
Aplicando o modelo em condução do diodo real ao circuito (Fig. 5,7.2-b) e LKT na malha do circuito tem-se:

vs " V~i ~ Rf ID - RL ÍD = O

Logo, a equação da tensão de saída VL será dada por;

R RL

= R = RL R R
v, -

R
RI ( „ \— \í ~ * Y / ~* característica de transferencia

<-f ' "i "/ T RL

que é afinal a característica de transferência do circuito para o diodo em condução, pois a equação expressa a tensão
de saída VL em função da entrada vs e demais parâmetros do circuito. Como visto anteriormente, a condição para
que o diodo esteja na condução é que a corrente que flui pelo mesmo seja positiva, isto é, iD > 0. Logo:

> O condição

que é a condição para que a característica de transferência obtida para o diodo em condução seja verdadeira.
2° hipótese; Diodo D no corte: '
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Aplicando no circuito o modelo do díodo real no bloqueio (Fig. 5.7.2-c) observasse que a corrente no circuito é nula
(i D = 0). Logo, a equação da saída VL será dada por: ,-

VL = RL ÍD => .'. VL ~ Q -^ característica de de .ransferência
que é a característica de transferência para o diodo no corte. Aplicando agora LKT na malha circuito tem-se:

vs - VD = O => vs = VD l

Como visto anteriormente, a condição para que o diodo real esteja no corte é que a ddp entre seus terminais seja
menor ou igual à tensão de limiar, isto é: VD < V-, . Logo, tem-se que:

VD < Fr vs —> condição
que é a condição para que a característica de transferência obtida para o diodo no bloqueio seja verdadeira.

Interpretando os resultados obtidos para as características de transferência e respectivas condições observa-se
que, somente quando o valor do sinal de entrada exceder a tensão de limiar do diodo (vs >VÇ), este conduz, permitindo
que o sinal de tensão de entrada seja aplicado à saída. Caso contrário, o diodo permanece cortado e ocorre que nenhum
sinal é transferido à carga, pois a corrente no circuito é nula.

Supondo que a fonte de tensão de entrada seja um sinal senoidal, tal que: vs = Vm sen(o)í), onde Vm é o valor
máximo, assim, através das características de transferência e respectivas condições obtidas, pode-se determinar o
comportamento da saída VL para esta entrada, o que é mostrado na Fig. 5.7.3-a. Observa-se, então, que um retificador
converte tensão de entrada AC para uma tensão pulsante DC, isto é, a tensão de carga VL é sempre positiva ou nula e,
assim, a corrente flui na carga RL sempre no mesmo sentido. Este processo de conversão AC para DC é conhecido
como retifícação. Para o retifícador da Fig. 5.7.2-a, como circula corrente somente em uma parte de meio ciclo
(semiciclo) da tensão aplicada, este circuito é conhecido como retifícador de meia onda.

J
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Fig. 5.7.3: Formas de onda da tensão de entrada senoidal e saída para: (a) diodo real, mostrando ângulo de
condução; (b) diodo ideal; (c) díodo ideal com entrada vs acrescida de um sina) OC de valor VM .

v, = Vm QPfl ífi\f 1 — *> V — V QPTl Ifll 1OWJi IUJ* f — f f y — r .H itll \ l / => è- = are sen — ̂ -
(r.)

Pela Fig. 5.7.3-a observa-se ainda que o diodo D não inicia sua condução quando arí - O, mas a partir de um
certo ângulo (fr exigido para que a tensão da fonte v$ ultrapasse a tensão de limiar K, ou seja, quando co/ = fy tem-se:

/>Yl
(5.7.1)

onde «h é chamado de ângulo de condução de corrente do circuito. Logo, quanto maior o valor máximo da entrada (í7,,,),
menor o ângulo de condução. Pela Fig. 5,7.3-a verifica-se ainda o valor TI - «h como o ângulo de extinção da corrente
no circuito (ponto onde vs torna-se novamente menor que V-,), e o.jyalor TC - 2§\o ojpenõdo de cdh.dugão do^djÕHõHL

Seja agora que o diodo do retifícador de meia onda dado na Fig. 5,7.2-a é considerado ideal. Para a condução, o
diodo é modelado como um curto, o que corresponde a dizer que Vy = O K e Rj= O Q. Logo, com base nos cálculos
feitos, as características de transferência e respectivas condições para o diodo modelado como ideal serão dadas por:

- para D em condução: VL = vs (caract. de transf.), para vs > O (condição)
- para D no bloqueio: VL = O (caract. de transf.), para vs :£ O (condição)

Com estes resultados obtém-se, portanto, o comportamento para a saída VL mostrado na Fig. 5.7.3-b.
Como dito, de posse das características de transferência e respectivas condições, pode-se determinar a saída para

qualquer entrada fornecida. Assim, com o auxílio destas para o díodo considerado ideal, na Fig. 5.7.3-c é mostrado o
comportamento da saída VL para o sinal vs somado a um componente DC de valor VM .

As ondas assim retífícadas apresentam ainda grandes ondulações na tensão devido aos pulsos obtidos, chamados^
ripples^Jorém, os circuitos eletrônicos exigem normalmente tensões DC constantes e, portanto, deve-se eliminar o
máximo possível estes pulsos. Isto é conseguido com a adição de um capacitor (filtro) em paralelo com a carga RL.

A Fig. 5.7.4-a mostra o retifícador de meia onda com um capacitor introduzido em paralelo com a carga. Assim,
pela figura observa-se que a tensão de saída VL na carga passa a ser a tensão do capacitor. Então, este capacitor serve
simplesmente como filtro, transformando a forma de onda do retifícador para um nível quase constante.

Considerando o diodo D ideal e a entrada vs ~ Vm sen(co/), o efeito do capacitor é mostrado na Fig, 5.7.4-b. No
primeiro quarto de ciclo da entrada vs (O -> n/2), o diodo entra em condução e a ^nsão no capacitor acompanha a
entrada vs , com o capacitor se carregando até Vm , ou seja, VL = Vm (Fig. 5.7.4-b). Pj, em, entre os instantes n/2 e /,, a
entrada vs se torna menor que a tensão no capacitor, o que ocasiona o bloquei*.- do díodo (pois V& < FK). Esta
ocorrência impõe que a descarga do capacitor se faça sobre a carga RL. No instante t, .1 entrada vs se iguala à tensão no
capacitor, pondo novamente o diodo em condução e a fonte vs começa novamente a carregar o capacitor (VL segue
novamente a entrada v$) até o instante Jn/2, onde novamente o diodo entra em ci ^, e assim o processo se repete
sucessivamente (Fig. 5.7.4-b). O resultado é uma forma de onda de tensão na carga com um comportamento
aproximadamente constante, pois contém sempre um ripple devido ao carregamento do capacitor pela entrada vs,
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(a)

J ripple
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C3 > C2 > C,
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Fig. 5.7.4: Retificador de meia onda com capacitor de filtragem; (a) esquema do circuito; (b) forma de onda da
tensão VL na carga, com o díodo D modelado como ideal; (c) atenuação do ripple com aumento da capacitância.

Se a chamada constante de tempo de descarga do capacitor (Ri C) for comparável ao período T da entrada vs,
isto é, for comparativamente rápida, a saída VL apresentará uma tensão de ripple acentuada. Assim, para diminuir ao
máximo o ripple, até o mesmo ser praticamente atenuado, deve-se aumentar o tempo de descarga do capacitor, o que
implica em aumentar a constante de tempo RL C, ou seja, aumentar o valor do capacitor C (Fig. 5.7.4-c) ou aumentar a
resistência de carga RL (diminuição da carga do circuito retifícador).

Considerando agora o diodo D como real, devido à queda de tensão no mesmo, a tensão no capacitor não segue
totalmente a entrada vs e a onda retifícada se comporta tal como na Fig. 5.7.5.

Tensões retifícadas podem ser também obtidas através de retifícadores de onda
completa. Exemplos simples .destes retifícadores são mostrados na Fig. 5.7.6-a e b.
O tipo apresentado na Fig. 5.7.6-b é denominado retifícador em ponte de díodos.
Como pode ser observado pelos esquemas dos circuitos e pelas formas de onda da
tensão v/, na carga, a diferença entre os dois tipos é que o retifícador em ponte obtém
um valor DC igual ao valor máximo da entrada vs, enquanto que o apresentado na
Fig. 5.7.6-a obtém a metade do valor máximo da entrada vs . Estes retifícadores
facilitam a obtenção de tensão DC linear em relação ao de meia onda porque
aproveitam todo o período da tensão de entrada vs. Dessa forma, estes retifícadores

71/2 :7T 2ni Í3n
CU t

Fig. 5.7.5: Saída VL para o
diodo real.

necessitam de capacitores menores que os de meia onda porque a constante de tempo de descarga RL C pode ser menor,

D, e D2 modelados
como ideais

=C

(a)
D, , D 2 , D 3 e D 4

modelados como ideais

transformador
abaixador

«£) VL

(b)

VL com o
capacilor

Fig. 5.7.6: (a) retifícador de onda completa de meia amplitude; (b) retifícador de onda completa em ponte.

5.7.4) CIRCUITOS LIMITADORES E FIXADORES

Circuitos limitadores são utilizados para selecionar uma parte da onda de entrada que se quer transmitir, acima
ou abaixo de um determinado nível de referência. Circuitos fixadores são utilizados para selecionar uma faixa da onda
de entrada, abaixo e acima de determinados níveis de referência que se quer transmitir.

Os díodos utilizados nestes circuitos são geralmente polarizados por uma tensão DC de referência, que determina
a parte do sinal de tensão de entrada a ser transferido. Isto é útil não só para variar a forma do sinal, selecionando o
nível de corte, mas também para proteger os circuitos que recebem o sinal.

A Fig. 5.7.7-a mostra um circuito limitador simples, constituído de uma fonte de tensão de entrada vs> urn
resistor limitador de corrente R, um diodo D e uma fonte de tensão DC de referência de valor VR. Seja v0 a variável de
saída deste circuito. Modelando o diodo como sendo real (supondo Rr -> oo e !S=QA) tem-se:
—> 1° hipótese: diodo D em condução:

Aplicando ao circuito o modelo em condução do diodo real (Fig. 5.7.7-b) e aplicando LKT na malha l tem-se:
v,

- Ri,
Vr ~ VD - O <S-Vr- VR

R + R

Aplicando LKT na malha 2 e utilizando o resultado da corrente iD tem-se:
v

vn - - Rfi.D -VR = 0 v_ -
- V - V

Y1 V R

R + Rf

f

- V0 = O
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R R

Rf + R Rf + R

que é a característica de transferência do circuito para o diodo em condução.
Como deve-se ter iD > O para o diodo em condução, então:

Í D >0
R + R

> O

íaract. de transf.

condição
j

que é a condição para que a característica de transferência obtida seja verdadeira para o diodo em condução.

tfv

V/)v5

A " V0

D \
K
+

VR-

(a) (b) —
Fig. 5.7.7: (a) esquema de circuito limitador, com o diodo considerado real; (b) circuito para o diodo em
condução; (c) circuito para o diodo no bloqueio.

—> 2° hipótese: í&w/o D no bloqueio:
Aplicando ao circuito o modelo em corte do díodo real (Fig. 5.7.7-c) e aplicando LKT na malha l tem-se:

- v, - VD = OD ' R

Aplicando LKT na malha 2 e utilizando o resultado da tensão
vn = v. -y n

no díodo tem-se:
- Vn = O => vn = v.

VR = - V' / > - v ~ * "a ~ vD ' ' R ~ yS ~ ' R ^ ' R —*" • • v

que é a característica de transferência do circuito para o diodo no corte.
Como deve-se ter VD < Kr para o diodo no corte, então:

= v c —>• caract. de transf.

<, y.. -Va < K. < VR + V -» condiçãoVD ^ ' T ~^ vs ' R - ' r —* •• vs - r K • • 7
que é a condição para que a característica de transferência obtida seja verdadeira para o diodo no corte.
Interpretando as características de transferência e condições

obtidas observa-se que a entrada vs consegue fazer o diodo conduzir
somente quando excede, além da tensão de limiar do diodo, também
o valor VR da fonte DC (isto é, vs>VY+ VK) porque o cátodo do diodo
está a um potencial VR. Nesta situação, o sinal de entrada v$ é
praticamente limitado na saída em um valor VY + VR, Caso contrário,
o diodo permanece bloqueado, desacoplando o fonte VR do circuito e,
estando nula a corrente no circuito, apenas o sinal de entrada é
transferido à saída porque não há queda de tensão no resistor R.

Logo, de posse das características de transferência e suas
respectivas condições, pode-se determinar a saída v0 para qualquer
entrada vs. Seja, então, um sinal de entrada senoidal v$ = Vm sen(cof),
onde VR < Vm. Como mencionado, o emprego das características de
transferência para determinar o comportamento da saída pode ser
feito por método gráfico, o que é demonstrado na Fig. 5.7.8. Neste
método, desenha-se o gráfico com as características de transferência
do circuito [v0 ~J{vs)], com todos os seus intervalos. Então, traça-se
ponto a ponto a forma de onda da saída v0 com relação à entrada vs , de acordo com o Comportamento da característica,
ou seja, a forma de onda da saída é obtida numa equivalência entre entrada e saída seg udo suas características.

Um circuito como o da Fig. 5.7.7-a é chamado grampo de diodo positivo porque ele mantém o sinal num nível
fixo positivo, isto é, limita positivamente a tensão de saída em torno do valor de VR quando a tensão de entrada excede
esse nível. A utilização comum de grampo de diodo é, então, limitar o sinal para a carga ou proteger a mesma.

Com a associação de dois grampos de diodo, um positivo e outro negativo (limitador de tensão de entrada em um
valor negativo), pode-se obter um circuito que limita a um intervalo (faixa) o sinal de tensão de entrada. Este tipo de
circuito é frequentemente chamado de fixador e um exemplo simples é dado no exercício 5.7. l ,

CT = característica
de transferência

A = declividade

Fig, 5.7.8: U10 gráfico da característica de
transferênc"> para obter a saída v0 .

EXERCÍCIO 5.7.1: Determine a forma de onda da tensão de saída v0 no circuito dado na figura (a), considerando um
t sinal de tensão de entrada vs= 15 sen(co/). Dados dos díodos: Ky = 0,5 V; Rf= 20 O ; Rr~* o> ; IS =

V0

V
30 Q A

\
V*

10 V-

K
ZD, Z

A

*—i

— 10 y
10 y

(a)

1U Y- r o-
(b)
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SOLUÇÃO
Como o circuito possui dois díodos, tem-se, portanto, 4 combinações de estados existentes entre os díodos.

Porém, analisando-se a disposição dos díodos e fontes de tensão, observa-se que a hipótese D, e D2 em condução não é
possível porque, se o diodo D! estiver conduzindo, significa que o potencial no cátodo do diodo D2 será
necessariamente maior que o potencial do seu ânodo e, portanto, o diodo D2 não poderá estar também em condução.
Logo, analisando as três suposições restantes, tem-se:
=^> 1° hipótese: DI em condução e D2 no corte:

Aplicando ao circuito os modelos de condução para o diodo D, e de corte para o diodo D2 (circuito b) tem-se:
-> LKT na malha l:

v, - 10,5
vs - 30/D , - 0,5 - 20/0, - 1° = O

50
LKT na malha 2:

vs - 10,5
10 + 20 íD1 + 0,5 + vD2 + 10 - O => 20,5 + 20 -S '-^=- + vm = O 'D2 = -0,4 vs -16,3

—>• LKT na malha 3:
v0 + vD2 + 10 - O => vo - 0,4 v$ - 16,3 + 10-0 => .'. v0 - 0,4 v^ + 6,3 -> caract. de transf.

que é a característica de transferência para a hipótese DI em condução e D2 no corte.
-» para D, em condução deve-se ter iD\ 0. Logo:

v, - 10,5
i m > O 50

> O .-. v, > 10,5 y condição l

que é a condição para que a hipótese DI em condução seja verdadeira.
—> para D2 no corte deve-se ter vD2 < 0,5. Logo:

vD2 < 0,5 => -0,4 vs - 16,3 < 0,5 =^> .-. vs > -42 F -> condição 2
que é a condição para que a hipótese D2 no corte seja verdadeira.

Analisando-se as condições l e 2 obtidas conclui-se que v^ > 10,5 V satisfaz as duas condições (conjunto verdade
da intersecção entre as duas condições). Esta é, então, a condição geral para que a característica de transferência
obtida para esta 1° hipótese seja verdadeira.

30 Q
A

Vj
VDÍ VD2

í l ( 2 ]

10 Fr

í 3 )

o +
V0

10 F

Vs TT-O.Sr

-O-

^ (c)
2° hipótese: D, e D2 no corte:
Aplicando ao circuito o modelo dos díodos no corte {circuito c) tem-se:

+

10 V=^\ (ií\
1-L^ 10 y

6
o-
5

'D\ 10 = O => 'Dl = vs - 10

10 + Vo, + vD2 + 10 - O 20 + vs - 10 + vm = O

v = v

-> LKT na malha l:

—> LKT na malha 2:
-> LKT na malha 3: v0 + -v"D2 + 10 - O => VQ - vs ->^ + tt^= O

que é a característica de transferência para a hipótese DI e D2 no corte.
—> para DI no corte deve-se ter VD\ 0,5. Logo:

vm < 0,5 => vs - 10 < 0,5 => .-. vs < 10,5 F -> condição l
que é a condição para que a hipótese D, no corte seja verdadeira.

—» para D2 no corte deve-se ter vD2 < 0,5. Logo:

02 = ~VS ~ 10

—* caract. de transf.

'D2 < 0,5 v, - 10 < 0,5 vs > -10,5 F condição 2
que é a condição para que a hipótese D2 no corte seja verdadeira.

Analisando-se as condições l e 2 obtidas conclui-se que -10,5 ^ vs ^ 10,5 V é, então, a condição geral para que a
característica de transferência obtida nesta 2° hipótese seja verdadeira.
3° hipótese: D, no corte e D2 em condução:
Aplicando ao circuito os modelos de corte para o diodo D,, e de condução para o diodo D2 (circuito d) tem-se:
-» LKT na malha 1-2-3-6-7-8:

vs - 10,5
v + 30 iD2 + 20 iD2 + 0,5 + 10 = O

LKT na malha 2-3-6-7:
50

10 + v01 + 20 iD2 +0,5 10-0

LKT na malha 3-4-5-6:

v + 20 /

20,5 + VD] + 20
- v, - 10,5

D2 +0,5 + 10-0 vn + 2 0

50

- vs - 10,5

'D] = 0,4 v, - 16,3

+ 10,5 - O
50

v0 - 0,4 vs - 6,3 —> caract. de transf.
que é a característica de transferência para a hipótese DI no corte e D2 em condução.
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-> para D, no corte deve-se ter: VD\ 0,5. Logo:
'Dl <0,5 0,4vs - 16,3 < 0,5 vc < 42 V condição l

que é a condição para que a hipótese D] no corte seja verdadeira,
para D2 em condução deve-se ter: iD2 > 0. Logo:

_ -v, -10,5
'D2 > O

50
> O < -10,5 V —> condição 2

que é a condição para que a hipótese D2 em condução seja verdadeira.
Analisando-se as condições l e 2 obtidas conclui-se que vs < -10,5 F satisfaz as duas condições e é, portanto, a
condição geral para que a característica de transferência obtida para esta 3° hipote.se seja verdadeira.

p/ diodo real

p/ diodo ideal

Se os díodos forem considerados ideais, tem-se que Kr = O V e l
para os díodos. Assim, recalculando as características de transferência e
suas respectivas condições considerando os díodos ideais obtém-se:
-> para D, em condução e D2 no corte: v0 = 10 V, para v5 > 10 K
-> para D, e D2 no corte: v0 = vs , para -10 5 vs <. 10 V
—» para D, no corte e D2 em condução: v0 = -10 y, para vs <-10 V
Assim, de posse das características de transferência e suas respectivas
condições, pode-se agora determinar comportamento da saída v0 para a
entrada vs fornecida. A figura ao lado mostra o comportamento da forma
de onda da saída v0 considerando o diodo real e ideal. Para melhor traçar
a curva da saída são calculados alguns pontos (para coí = 7t/2 e coí - 3?c/2):
-»parav.í=15 K=> v0=12,3 V (ponto da região da curva correspondente à hipótes^ D, em condução e D2 no corte)
—> para vs = -15 K=> v0 = -12,3 V (ponto da região da curva correspondente à hipót^e D, no corte e D2 em condução)

5.8 ) MODELO DO DÍODO PARA PEQUENOS SINAIS

No ítem 5.5 foram vistos modelos esquemáticos do diodo para os chamados grandes sinais, isto é, aqueles em
que as amplitudes dos sinais são relativamente grandes comparado com as tensões de polarização dos díodos. Desse
modo, podia-se aproximar o diodo por um comportamento ON-OFF (diodo ideal) ou linearizar por partes sua
característica V-I (diodo real). Porém, quando o nível do sinal é pequeno comparado com os níveis de tensão de limiar
de um diodo, deve-se representar o mesmo por meio de um esquema equivalente incremental para pequenos sinais.

Seja o circuito da Fig. 5.8.1-a, onde a entrada vs = Vm sen(to/) é um sinal de tensão de pequena amplitude, tal
que seu valor máximo Vm é menor que a tensão de limiar V^ diodo (Fig. 5.8.1-c). Este sinal isoladamente não será,
portanto, capaz de colocar o diodo em condução. Assim, ao sinal vs é acrescentado uma fonte de tensão constante Vr

com a função de polarizar do diodo em condução. Logo, a tensão total v(Q^aplicado à associação diodo-carga será:
(5.8.1)4) = vr + vs

— f _i_ Vm sen(coí)
onde observa-se que os valores máximo e mínimo de v(/) são Vr + Vm e Vr - Vm, respectivamente (Fig. 5.8.1-b). O valor
Vr representa, portanto, um valor de repouso para o sinal v(f).

A Fig. 5.8.1-c mostra a consequência do sinal total de tensão v(í) sobre a característica tensão-corrente do diodo
em condução. O ponto de operação Q (ponto de repouso) é estabelecido pela fonte Vr e os pontos Q] e Q2 são os pontos
de operação máximo e mínimo, respectivamente, alcançados devido a parcela de pequeno sinal vs . A região na qual
oscila o ponto de operação do diodo representa, portanto, o comportamento do mesmo para o pequeno sinal vv.
Observa-se, então, que essa região é aproximadamente linear e, assim, um modelo do diodo para o pequeno sinal pode
ser obtido pela linearização da característica V-I em torno do ponto de operação de repouso Q.

Fig. 5.8.1: (a) circuito com exitação vs de pequeno sinal; (b) sinal total v(í) aplicado ao diodo e à carga;
(c) variação do ponto de operação devido a v(/).
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Para o ponto de operação Q, tem-se q

Sd
diD

dvD_
(S)

Q

MVD=VDO e iD = IDO (Fig. 5.8.1-c). Logo:

r f-* Tl V •para ID Is € 1 r=> gd
diD

.<*VD\ -^- I

1 r pT\VT JDQ

v v
Q

(S)

Esta linearização é, portanto, dada pela variação da corrente iD no diodo em condução, em relação à sua tensão
v0em torno do ponto de repouso Q (gradiente da função no ponto Q), cuja unidade é de condutância. Assim, pode-se
determinar a condutância incremental gj que representado comportamento linearizado da característica, ou seja:

(5.8.2)

(5.8.3)

Pode-se agora definir uma resistência incremental rd que expresse o comportamento linearizado da característica
tensão-corrente do diodo em torno do ponto de operação Q, isto é:

n V-
(5.8.4)

onde a resistência rd é, portanto, o modelo do diodo para pequenos sinais e baixa frequências (Fig. 5.8.2-a).
Como o sinal de tensão total v(/) é composto de duas componentes distintas (Vr e vs) e os modelos de díodos são

lineares, o circuito dado pode ser desmembrado em dois por superposição de efeitos, cada qual considerando uma das
componentes. Nas Figs. 5.8.2-b e c estão representados esta situação. No circuito DC (Fig. 5.8.2-b) usa-se o modelo do
diodo real para grandes sinais porque a fonte Vr de tensão DC é que polarizará diretamente o diodo. No circuito AC do
pequeno sinal vs (Fig. 5.8.2-c) o diodo é representado, então, apenas pelo modelo do diodo para pequenos sinais.

rd -
1 n K

êd ]DQ
(n)

(a) (b)

Fig. 5.8.2: Pequenos sinais: (a) modelo do diodo; circuitos componentes de análise (b) DC e (c) AC.

!DQ -f 1DAC

Portanto, a tensão VL total na carga RL terá também duas componentes:

Como foi admitido um comportamento linear do diodo para o pequeno sinal, a componente AC da corrente iD do
circuito também terá um comportamento senoidal. A corrente total iD no circuito será, portanto, formada por duas
componentes, mostradas nas Figs. 5.8.2-b e c, ou seja:

™ ' (5.8.5)

(5.8.6)

EXERCÍCIO 5.8.1: Para o circuito dado, considere um diodo de silício (r\ 2) a 20 °C QVS = 0,2 sen(coí). O modelo
en/condução do diodo é: Ky = 0,6 V e f y = 10 Q. Determinar a tensão e a corrente total na carga.

SOLUÇÃO

VL
E

L li 3 = R L V ~)O 1DAC 1 í- ÍDQ + R t. 1DAC

A entrada v$ trata-se de um pdqueno sinal porque seu valor máximo (0,2 V) é menor que a tensão de limiar do diodo
empregado no circuito (0,6 K), o que não é suficiente para levar o diodo à condução. Logo:
-» determinação do nível de polarização (ponto Q): aplicando LK.T no circuito na figura (a) tem-se:

9 - 0,6 - 10/03 - 2000/^ = 0 => IDQ = 4,18 mA

-> determinação da resistência incremgrita1 ̂  do mnfjeln Ho dinHn paja pequenos sinais - circuito AC, figura (b):
TI VT _ T| T _ 2 20 + 273

de 5.8.4:
IDO 11600 4,18x10 -3 11600

- 12 Q

determinação da corrente AC: aplicando LKT no circuito da figura (b) tem-se:

- r. id ÍDAC - 2000 iDAC = O °'2senM
DAC 12 + 2000 2012

= 0,0994 sen (mA)

Portanto: iD = IDQ + ÍDAC = 4,18 + 0,0994 sen (o>f) (mA)
VL = 2000 iD = 8^6 + 0,1988 sen (coí) (V)

L

Analogamente ao cálculo da resistência rd para a região de condução, pode-se definir também uma resistência
incremental reversa rr para a polarização reversa, cuja equação será dada, então, por :
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, 1 y T

* R

(Q) (5.8.7)

onde IR é a corrente reversa, ou seja, a corrente do ponto de operação do diodo quando p mesmo está no bloqueio.
Como f K é muito pequena, rr tem valor bastante elevado. '•'•

5.9) EFEITOS CAPACITIVOS EM CRISTAIS PN

Nos modelos de diodo para grandes e pequenos sinais vistos anteriormente cc nsiderou-se que os sinais de tensão
de entrada dos circuitos eram de baixas frequências. Todavia, o diodo de junção, quando em condução, apresenta um
acúmulo de cargas nos substratos P e N devido aos portadores minoritários injeta"^s e, quando em corte, apresenta
seus portadores majoritários separados pela camada de depleçào. Tais efeitos são descritos como capacitivos e são
desprezíveis a baixas frequências. Porém, em altas frequências, estes efeitos tornam-se relevantes e representam um
outro caminho para a circulação de corrente no diodo que deve ser considerado. i

Normalmente, grandes sinais são de baixa frequência e os efeitos da circulaçpo de corrente no diodo podiam ser
modelados como anteriormente. Pequenos sinais, porém, são normalmente de freqi éicias elevadas, razão pela qual os
efeitos capacitivos devem ser adicionados aos modelos do diodo para pequenos sinais vistos no item 5.8.

Estes efeitos^ capacitivos são chamados de cflpflcitância de difusão, que surge principalmente com o diodo em
condução, e de transição, que surge principalmente com o díodo no corte. Tais capacuancias são vistas a seguir.

5.9.1) CAPACITANCIA DE DIFUSÃO OU DE ARMAZENAMENTO

carga de lacunas acumulada

difusão de
— lacunas

Fig. 5.9.1: (a) acúmulo de cargas
minoritárias do lado N; (b) modelo
do diodo na polarização díreta para
pequenos sinais e altas frequências.

Numa junção polarizada diretamente, as lacunas difundem-se do lado P
para o lado N, ocasionando na vizinhança da junção do lado N, uma maior
concentração de lacunas que na junção não polarizada. Esta concentração
diminui a medida que se afasta da junção em consequência da recombinação
das lacunas com os elétrons majoritários do lado N (Fig. 5.9.1-a). Portanto, há
um armazenamento de cargas enquanto não há recombinação de lacunas com
elétrons livres, ou seja, no lado N há mais lacunas que na junção não polarizada
(acúmulo de carga minoritária). Esta concentração de lacunas excedentes pode
ser considerada como uma armazenagem de cargas na vizinhança da junção. O
mesmo raciocínio é aplicado aos elétrons, que se difundem do lado N para o
lado P. Este acúmulo de carga constitui-se num efeito capacitivo, chamado
Capacitància de Difusão ou de Armazenamento e é designada por CD.

Seja o caso da difusão de lacunas. Quando uma lacuna se difunde para o
lado N, ela leva um certo período de tempo até_se_ recombinar comjurn elétron
livre^auandp então desaparecg_e não mais representa uma carga acumulada.
Este período de tempo é chamado tempo de vida médio.!. Assim, quanto maior
o seu valor, mais tempo as lacunas injetadas representarão um acúmulo de
carga. Considerando um sinal alternado qualquer, este inverte sua polarização a
cada meio ciclo. Se este tempo de inversão for muito curto (isto é, o sinal tem
frequência elevada) o tempo de vida médio destes portadores poderá ser comparati ••- imente grande o suficiente para
intensificar o efeito do acúmulo de carga minoritária no diodo, isto é, quanto maioi : '; frequência do sinal de entrada,
menos tempo tem as lacunas para se recombinar e mais estas representarão um armazenamento de carga. Logo, o efe[to
da_capacitância de difusão é majspronj^^ do sinal c - entrada.

Seja í0 a corrente de difusão através da junção. Como corrente de difusão e uma medida da taxa em que os
portadores minoritários injetados desaparecem nos processos de recombinação, ela é proporcional à carga armazenada
Q de portadores minoritários excedentes. Logo, a corrente de difusão ip pode ser definida como:

(5.9.1)

Nos modelos para pequenos sinais vistos no item 5.8 admitiu-se que a frequcicia da excitação do circuito era
pequena a ponto da armazenagem de carga no diodo ter efeito desprezível. Assim, <^n frequências altas, os efeitos da
acumulação de carga devem ser acrescentados ao modelo do diodo para pequenos sinais. Como a resistência
incremental rd representa a linearização da característica tensão-corrente do diodo no /onto de operação de repouso Q
(Fig. 5.8.1-c), o efeito capacitivo é definido também para o limite tendendo ao ponU ( )

Em um diodo, se for aplicado um sinal de tensão que eleve a polarização direta de um valor AvD , o aumento da
difusão de lacunas (elétrons) origina uma variação AQ na carga acumulada na junção. A variação A£VAvD em tomo do
ponto de operação Q do diodo define a capacitância de difusão Cp , sendo dada, então, por:

(5.9.2)

ÍD = ~r
(^) ou Q = * Í D (C) !

Assim, aplicando a equação 5.

r*
*-D
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diD

dvD
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s Eqs. 5.8.2 e 5.8.3 tem-se que:

5 d
Q

onde gd é a condutância incremental definida no item 5.8. Portanto, a capacitância de difusão será dada por:
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c T IDQ
° T\VT

(F) (5.9.3)

A vida média dos portadores (T) é uma constante de tempo de recombinação de portadores minoritários
excedentes. Como gd = \lr^ então T = r^ CDJ. Logo, T pode ser considerado uma constante de tempo de difusão.

O novo modelo constitui-se,L então, na resistência incremental rd em paralelo (configuração de acréscimo de
efeito) com a capacitância de difusão CD (Fig. 5.9.1-b). Pelo modelo observa-se que a corrente iD no diodo terá duas
componentes: no resistor rd e no capacitor CD. Assim, em baixas frequências, a reatância Xc será elevada e sua
contribuição à corrente ÍD pequena, mas, em altas frequências, Xc será pequena e sua contribuição para iD será grande.

5.9.2 ) CAPACITÂNCIA DE TRANSIÇÃO

Um diodo em pQjarizacãoj-eversa se assemelha a um capacitor. Como visto anteriormente, a tensão reversa no
diodo~provoca o deslocamento de portadores majoritários em direção aos terminais, o que é acompanhada por um
incremento de íons na junção (Fig. 5.9.2-a). Isto pode ser entendido como um armazenamento de cargas no díodo, com
as regÍQgs_E.€LN funcionando comp placas paralelas tfe um napacjfor, pnHenHo a camada de depleção ser comparada ao
dielétrico entre as placas (Fig. 5.9.2-a). Tal fato, então, constitui-se em um efeito capacitivo, chamado Capacitância de
Transição (também chamada de camada de depleção, de barreira e de junção), que pode ser definida por (Fig. 5.9.2-b):

£ A

W
(F) (5.9.4)

onde W é a largura da região de depleção, A é a área da junção e £a permissividade dielétrica do semicondutor, O
termo "transição" refere-se justamente à transição do material P para o material N, que é a região de depleção.

material dielétrico
de permissividade £ W

l©0©
p ;©0©

l©0©

©0©!
© © © J N
©©©!

(a)

área A
= \T O

(d)

-* KI

(e)

Fig. 5.9.2: (a) efeito capacitivo no diodo em tensão reversa; (b) esquema físico da capacitância de transição Cr;
(c) modelo do diodo em polarização reversa para pequenos sinais e altas frequências; (d) variação da
capacitância de transição com a tensão reversa; (e) símbolo do varactor.

A capacitância de transição representa um outro percurso para a corrente no diodo polarizado com sinais de alta
"frequência e precisa ser adicionada ao modelo para pequenos sinais do diodo no corte. A Fig. 5.9.2-c mostra, então, o
circuito equivalente para o diodo em polarização reversa operando em altas frequências e pequenos sinais. Este modelo
é constituído pela resistência incremental reversa rr, definida no item 5.8, em paralelo (condição de adição de efeito)
com a capacitância de transição CT, que representa a variação da carga armazenada na região de depleção.

Desse modo, em baixas frequências, CT se comporta como um circuito aberto (reatância Xc grande) e 'IR é
pequena porque a resistência reversa é elevada. Em frequências mais altas, a reatância Xc se toma muito pequena e a
corrente reversa se eleva por causa do aumento da componente de corrente reversa devido à capacitância de transição.

Como visto anteriormente, quanto maior a tensão reversa aplicada a um diodo, maior será sua camada de
depleção. Logo, a largura W da camada de depleção é modulada pela tensão reversa. Como a capacitância de transição
é inversamente proporcional à largura W (Eq. 5.9.4), tem-se que_este efeito capacitivo é tanto maior quanto menor é a
tensão reversa. A Fig. 5.9.2-d mostra esta dependência da capacitância de transição com a tensão reversa.

Este efeito de capacitância controlada por tensão é muito útil pois é utilizado em um diodo construído com a
finalidade de explorar este efeito, chamado varactor (também chamado de varicap, epicap e diodo de sintonia). Este é
um diodo de finalidade especial, usado em receptores de televisão, receptores de FM e outros equipamentos de
comunicação. É usado em paralelo com um indutor de modo a constituir-se num circuito ressonante (princípio em que
se baseia a sintonia de um sinal de onda eletromagnética). O símbolo da varactor é dado na Fig. 5.9.2-e.

Comentário: os modelos apresentados nas Figs. 5.9.1-b e 5.9.2-c expressam bem os efeitos de armazenagem de carga.
Todavia, as capacitâncias de difusão e transição existem em ambas regiões direta e reversa. Porém, nas condições de
polarização direta, o valor da capacitância de transição é desprezível comparada com a de difusão porque os portadores
de carga que são deslocados em direção aos terminais do diodo são formados de portadores minoritários.
Analogamente, há uma pequena condução de portadores minoritários num diodo em polarização reversa (corrente de
saturação reversa /s), o que torna a capacitância de difusão desprezível perante a de transição para este caso.

5.10) TEMPOS DE COMUTAÇÃO DO DÍODO DE JUNÇÃO

.

O diodo de junção, quando em comutação, exibe um regime transitório para estabelecer seu regime permanente.
Quando o diodo é comutado do regime de condução para o regime de corte, ou de corte para a condução, as condições
de equilíbrio não são estabelecidas de imediato, ou seja, decorre um intervalo de tempo até que o diodo atinja um novo
regime peimanente. Estes retardos-são chamados de tempos de comutação^vistos a seguir.
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5.10.1) TEMPO DE RECUPERAÇÃO REVERSA

Em baixas frequências um diodo comum pode comutar facilmente da condução para o bloqueio. Devido à
capacitância de difusão, no entanto, a medida que a frequência do sinal de entrada aumenta, o diodo comum atinge uma
situação onde ele não consegue comutar suficientemente rápido para evitar uma condução de corrente considerável
durante parte do semiciclo reverso do sinal de entrada. A resposta de um diodo ao passar da condução para o bloqueio
(comutação ON-OFF), exprime, então, um intervalo de tempo para o estabelecimento das jgndiçõ^ de. equilíbrio
reverso ao dioglp^chamado tempo de comutação reversa trr, que é, portanto, relevante quando envolve-se entradas de
sinais de frequências elevadas, e representa uma importante limitação prática.

A

+
S

+
N

\

v

K

/
polarização
direta

VS

O

VR

ID

V s , VL
(c)

VD

(d)

polarização reversa

\l*

trr

Fig. 5.10.1: (a) esquema do circuito; (b) entrada vs em degrau; (c) comportamento da corrente iD no diodo;
(d) forma de onda da tensão VD no diodo; (e) forma de onda da tensão VL ní ^arga, retifícada e distorcida
devido ao armazenamento de carga no diodo, para um sinal de entrada senoid«í de frequência elevada.

Seja o circuito da Fig. 5.10.1-a, onde a tensão de entrada vs (função degrau ciada na Fig. 5.10.1-b) aplicada ao
circuito varia bruscamente de um valor vs = VF para vs = -VR em í = 0. Supõe-se que, para / < O (vs = V?), o diodo
esteja polarizado diretamente em estado de condução e em regime permanente, e que VF e RL são muito maiores que os
parâmetros Fr e Rf do diodo, respectivamente, tal que a corrente iD no circuito seja iD « VF/RL (Fig. 5.10.1-c). Assim,
quando / < O, a polarização direta provoca a difusão de uma grande quantidade de portadores através da junção, de
modo que é grande a densidade de portadores minoritários excedentes (lacunas no lado N e elétrons livres no lado P).

Por causa da vida média dos portadores minoritários excedentes, a corrente direta num diodo em condução é
formada por cargas armazenadas temporariamente em diferentes bandas de energia próximas à junção, o que se
caracteriza na capacitância de difusão. Quanto maior a corrente direta, maior o número de cargas armazenadas.

Na brusca inversão da tensão de entrada v$ em / = O, quando vs = -VR (Fig. 5.10.1-b), os portadores minoritários
excedentes tem de regressar através da camada de depleção, para o lado de onde vieram. Como nas condições do diodo
no corte os portadores minoritários excedentes na vizinhança da junção são iguais a zero (como visto, a ausência de
portadores caracteriza a camada de depleção), a brusca inversão da tensão de polarização não pode ser acompanhada
por uma total comutação do diodo antes que o número de portadores minoritários excedentes se reduza a zero. Este
movimento de carga produz, então, uma corrente no sentido inverso, ou seja, este movimento constitui-se numa
corrente do tipo reversa. Quanto maior a vida média dos portadores minoritários excedentes, maior a quantidade de
carga acumulada e maior o tempo durante o qual esses portadores podem contribuir para esta corrente reversa.

-CLinteryalp^deJempo em que os portadores minoritários excedentes se reduzem a zero, entre r = 0 e / = f i , é
chamado tempo de armazenamento7õlTP^g'"5JÕ.l-d). Durante "este intervalo o Hiodo conduz facilmente e a corrente é
determinada pela tensãcTrêversa -VR aplicada e pela resistência de carga RL, isto é, iD « -VR/RL (Fig. 5,10.I-c). Neste
intervalo, a queda de tensão VD no diodo diminui ligeiramente devido à mudançr de sentido da corrente i D que é
apliacado ao diodo, mas não se inverte (Fig. 5.10.1-d) porque o diodo funciona come uma fonte de carga ao circuito.

Quando / = í,( a densidade de portadores minoritários excedentes se anula. Er/táo, após este tempo, a camada de
depleção do diodo começa a aumentar, a tensão no mesmo inverte-se até atingir c alor de polarização reversa -VK

(Fig. 5.10.1-d) e a intensidade da corrente iD diminui até atingir a sua corrente ré ;rsa IR (Fig. 5.10.1-c), quando o
circuito atinge o regime permanente para a polarização reversa. O_intervalo de temi ,' entre f j^_
das condições reversas consideradas de e^uilíbjrio_é chamado tempo de transidoGJT(FTg. 5.10.1-d).

O jempo derecuperacâo reversa trr é definido, então, como a soma dos períodos de armazenamento ta (referente
ao retorno de portadõfes"acumulados) e transição t, (referente ao alargamento da camada de depleção e início do fluxo
de portadores minoritários), isto é: trr = ta + t, (Fig. 5.10.1-c).

A Fig. 5.10.1-e mostra a distorção na onda de tensão retifícada na carga, p; ri um sinal de entrada senoídal v,
cuja frequência é elevada. Percebe-se na mesma, então, uma pequena condução,.próximo do início do semiciclo
reverso. Na retificação de um sinal de frequência elevada, portanto, trr torna-se parte importante do sinal de saída.

Os díodos ditos rápidos possuem tempos de recuperação reversa de ordem inenor que \ns a até 1/ív e são
chamados de "fast recovery". As medições de trr variam entre os fabricantes. Co.r.: referência, /„ pode ser adotado
como o tempo necessário para que a corrente reversa se reduza a 10% da corrente direita.

on
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5.10.2) TEMPO DE RECUPERAÇÃO DIRETA

O tempo de recuperação direta trf é o intervalo necessário para que a tensão no diodo varie de 10 a 90 % do seu
valor final, quando o diodo comuta do estado bloqueado para a condução. Nesta comutação OFF-ON tem-se que não há
armazenamento de portador minoritário no diodo, com que /,/ « t f r . Logo, na prática geralmente se despreza trf.

5.11) O DÍODO ZENER

Os diodos retifícadores e de pequenos sinais são otimizados apenas para a retificação e não são, então, projetados
intencionalmente para operar na região de ruptura porque pode danificá-los. O diodo Zener, no entanto, é um diodo de
finalidade específica que, além de sua função retifícadora, é otimizado para trabalhar também na região de ruptura.

Como visto, a ruptura de um diodo de junção no bloqueio ocorre quando a magnitude da tensão reversa excede o
seu valor máximo B V (breakdown voltage), dando origem a correntes reversas intensas, quando diz-se que o diodo
atingiu sua região de ruptura.(A ruptura do diodo pode ocorrer de duas maneiras:
1) Ruptura de avalanche: um portador minoritário, gerado termicamente, pode adquirir energia devido ao potencial

reverso externo aplicado ao diodo, entrar na região de depleção e colidir com um íon da estrutura cristalina, cedendo
energia suficiente para quebrar ligações covalentes e criar pares elétron-lacuna que, recebendo também energia
suficiente do campo elétrico reverso, podem colidir com outros íons da rede cristalina, criarem mais pares elétron-
lacuna e gerar, num processo cumulativo chamado multiplicação em avalanche, uma corrente reversa elevada.

2) Ruptura de Zener: um outro modo de ocorrer esta descarga de corrente é através da ruptura direta das ligações
covalentes. O próprio campo elétrico existente na camada de depleção poderá exercer uma força suficientemente
intensa num elétron ligado à rede cristalina e extraí-lo de sua ligação covalente, gerando um novo par elétron-lacuna
que vai alimentar a corrente reversa, gerando, num processo cumulativo, uma corrente reversa intensa.

Os diodos Zener são divididos de acordo com o tipo de ruptura. Como visto, sabe-se que, para uma dada tensão
reversa aplicada, a intensidade do campo elétrico na região de depleção cresce com o aumento da concentração de
impurezas. Constata-se, então, que em Zeners bastante dopados ocorre a ruptura de Zener, com tensões de ruptura de
até 6 K, e para Zeners pouco dopados ocorre a ruptura por avalanche, com tensões de ruptura superiores a 6 í7. Existem
Zeners com tensões de ruptura entre 2 e 200 K e com potências nominais de até 50 W, Exemplo: série "BZX79C".

O símbolo esquemático do Zener é apresentado na Fig. 5.11.1-a e na Fig. 5.11.1-b sua característica tensão-
corrente. Nota-se, então, que nas regiões de condução e corte sua característica V-I se assemelha a de um diodo comum
e, assim, o Zener apresenta os mesmos modelos de condução e corte do diodo comum, vistos nas Figs. 5.5.2-b e d.

Na região de ruptura nota-se que, depois de ultrapassada a tensão de ruptura -BV, a característica V-I do Zener
apresenta um joelho de tensão bastante pronunciado (Fig. 5.11.1-b) e, a partir desta região, sua tensão reversa atinge
um certo valor -Vz e sua corrente reversa um certo valor -IZK. Então, a partir deste ponto, observa-se que a corrente no
Zener se eleva rapidamente com pequena elevação na tensão reversa aplicada (Fig. 5.11.1-b). Este comportamento, em
que grandes variações de corrente são acompanhadas de pequenas variações na tensão_é chamada funçãojegnlacãn de
tensão. Logo, esta função do Zener só ocorre quando sua corrente reversa atinge o valor mínimo em módulo IZK , que
é, então, o valor limite a partir do qual o Zener efetivamente atua na sua função regulação de tensão, e não ultrapassa o
limite máximo de corrente em módulo IZM , valor acima do qual o Zener se danifica (Fig. 5.11.1-b). Nota-se, então, que
o Zener pode operar em qualquer das regiões de sua característica e conduz bem nos dois sentidos de corrente.

A região do joelho da característica V-I do Zener na ruptura é normalmente desconsiderada na elaboração de
modelos esquemáticos. Assim, considera-se simplesmente que o Zener está na ruptura quando sua tensão reversa atinge
o valor -Vz. Outras nomenclaturas do Zener na ruptura que serão utilizadas são a tensão entre seus terminais, designada
por VDZ, e a sua corrente, designada por Iz.

Observando-se a característica de ruptura do Zener pode-se notar que a mesma pode ser aproximada por partes
(Fig. 5.11.1-c), tal como feito para a polarização direta. Logo, com base na característica V-I, o Zener na ruptura pode
ser representado por um modelo esquemático que contemple a tensão de ruptura, através de uma fonte DC de valor ~VZ,
e a inclinação da característica através de uma resistência de ruptura Rz • Tal modelo esquemático está representado na
Fig. 5.11.1-d. Porém, para facilitar o estudo de circuitos, é comum o uso do modelo apresentado na Fig. 5.11.1-e, onde
a corrente e a tensão no Zener na ruptura são invertidos de modo a torná-los positivos. A Fig. 5.11.1-f mostra ainda a
característica tensão-corrente do Zener ideal, similar ao visto para o diodo comum, onde tem-se, então, que Rz - O Q.

= (teclividade

(c)

-V7

(f)

Fig. 5.11.1: (a) símbolo esquemático do diodo Zener; (b) característica V-I do Zener; (c) linearização da
região de ruptura do Zener; (d) modelo do Zener para grandes sinais, de acordo com sua curva V-I;
(e) modelo alternativo considerando VDZ e Iz positivos; (f) característica V-I para o Zener ideal.
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Desse modo, para análise de circuitos DC ou AC contendo Zeners, deve-se agora estudar três condições:
- modo de condução: /;) > O , para o Zener real e ideal j
- modo de corte ou bloqueio: -Kz < VD <KT (Zener real) e -Vz < VD °;íO (Zener ideal)
- modo de ruptura: Iz < O (para o modelo da Fig. 5.11.1-d - Zener real ou ideal) ou

h > O (para o modelo da Fig. 5.11.1-e - Zener real ou v leal)
A potência Pz dissipada no Zener na ruptura é igual ao produto da tensão :'jz nos seus terminais (onde, pelo

modelo da Fig. 5.11.1-e, tem-se que: VDZ = Vz + Iz&z)> pela corrente Izque_flui no mesmo, isto é:
1 (5.11.1)- V 1~ ¥ DZ ÍZ (w]

Os diodos Zener comercialmente disponíveis têm especificações de potência que variam de VA W até 50 W. A
corrente máxima IZM pode facilmente ser especificada a partir da potência PZM máxima fornecida pelo fabricante, a
partir do emprego da equação IZM = PZM IVZ . Com respeito a IZK, quando não se sabe o seu valor, costuma-se adotar
uma regra grosseira que consiste em adotar IZK de 5 a 10% do valor de 72W.

EXERCÍCIO 5.11.1: Para o circuito dado, tem-se que vs = 4 sen(toí)' Determine a forma de onda da tensão no
resistor. Dados do Zener: Vy- 0,5 K, Rj= 30 Q ; Rr -» oo, 1$ = O Â ; VZ=2V,R2=5Q,

A "^
5O 2V

n- _i-t-
+ 1

SOLUÇÃO
hipótese l: D2 em condução - circuito (a)
—> Aplicando LKT na malha do circuito, tem-se:

vs - 0,5 - 30 iD - 20 iD = O =>
0,5

-> Logo, a tensão no resistor será:

= 20 /„ = 20
- 0,5

50
= 0,4 vs - 0,2 -> caract. de transf.

-> Como deve-se ter iD > O para o Zener em condução então:

i >
- 0,5

50
> O vs > 0,5 y -> condição

hipótese 2: Dz no corte - circuito (b)
—> Como a corrente é nula no circuito, tem-se então que: VL = O V —> • caract. de transf.
-> Aplicando LKT na malha, tem-se: vs - VD ~ VL - O =$ vs- = VD

\> Como deve-se ter -2 < v0 < 0,5 para o Zener no corte então:

VD < 0,5 => v$ < 0,5 (condição 1) ; VD > -2 V => ^ > -2 V (condição 2)
-> Logo, a condição geral para o Zener no corte será: -2 í vs <, 0,5
hipótese 3; D2 na ruptura - com modelo da Fig. 5.11.1 -e adotado para o Zener na ruptura, tem-se o circuito (c):

- v, - 2
Aplicando LKT na malha do circuito, tem-se: vs + 5 iz + 2 + 20 iz = O

Logo, a tensão no resistor será:
25

- - 20 i - - 20
25

.'. VL ~ 0,8 vs + 1,6 —> caract. de transf.
—> De acordo com o modelo adotado (Fig. 5.11.1-e), deve-se ter

iz > O para o Zener na ruptura. Logo:

1,4
0,5

25
> o

vt. < 2 F condição

O
-1,6

-2

-4

(V)

37T/2 271

JT/2 O)/

Com base nas características de transferencia e suas respectivas
condições, obtém-se a forma de onda da tensão VL na carga mostrada no gráfico dado.

5.11.1)O REGULADOR DE TENSÃO COM ZENER

Reguladores de tensão são circuitos que mantêm a tensão na carga praticamente constante apesar de grandes
variações na tensão de entrada e na resistência de carga. Devido ao seu comportamen'x na ruptura, os diodos Zener são
utilizados em reguladores de tensão e em outras aplicações onde se exija uma tensão >}<• referência constante.

Como visto, para explorar o efeito regulador de tensão do Zener é necessário levá-lo à ruptura. Seja, então, o
«*- — "~* —.—____ — 5*—— •• —• -- - • * J

circuito da Fig. 5.11.2-a, que mostra um simples regulador de tensão com Zener. l-.-te circuito" ê""alimentado por um
sinal de tensão de entrada Vs e a resistência Rs é sempre usada para limitar a .orrente do Zener abaixo de sua
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}
especificação de corrente máxima IZM .'A função do Zener no circuito é manter constante a tensão VL na carga RL, onde
deve-se ter necessariamente que VL < Vs , independente de variações na própria carga RL e/ou na tensão de entrada V^.
No entanto, como visto, a função regulação do Zener só ocorre se forem satisfeitas, em módulo, duas condições:
- condição l: IZ>IZK, isto é, corrente de ruptura 72 do Zener deve ser no mínimo igual a IZK , pois abaixo deste valor

o Zener sai da ruptura (volta para a região de corte), perdendo, portanto, sua função regulação;
- condição 2: Iz ^ IZM , isto é, a corrente de ruptura Iz do Zener deve ser no máximo igual a IZM , pois acima deste

valor o Zener se queima (se danifica ficando em curto-circuito ou aberto).

Vs D
r Ar T T

entrada (a)

+

malha de
saída

Fig. 5.11.2: Circuito regulador de tensão com Zener: (a) esquema do circuito;
(b) esquema equivalente com uso do modelo do Zener na ruptura.

Considerando praticamente nula a resistência do Zener na ruptura (Rz - O Q) e adotando-se o seu modelo de
ruptura dado na Fig. 5.11,1-e (/z e VDZ positivos), obtém-se, assim, o circuito da Fig. 5.11.2-b. Seja, então, Is a corrente
fornecida pela fonte de entrada Vs , Iz & corrente no Zener na ruptura e //. a corrente na carga RL (Fig. 5.11.2-b).
Aplicando-se a Lei de Kirchoff das Tensões (LKT) nas malhas de entrada e saída, obtém-se:

—» LKT na malha de entrada: vs - - O
vs - vz

e, portanto, Is não depende de variações na carga RL , mas apenas do sinal de tensão de entrada Vs .
V7

-> LKT na malha de saída: 'Vz - RL IL = O => IL = —~

e, portanto, //, não depende de variações na entrada Vs , mas apenas da carga RL.

a corrente Iz no Zener será, então: 7Z - Is - J L -
V
v

R,
e, portanto, Iz depende das variações em Vs e RL .

Como /z = Is - IL , estudando-se as piores condições do circuito para o Zener permanecer na ruptura, tem-se:
- a corrente mínima no Zener (IZMIN) ocorre quando Is da fonte é mínima (isto é, quando Vs = VSMÍN ) e IL da carga é

máxima (isto é, quando RL = RLMIN}- Pa condição l, então, a pior condição é atingida se IZM!N = IZK. Assim:

/ZMIN = IZK = ^ SM J N - I LMAX IZK ~
V -V
Y SMIN Y Z (5.11.2)

que se constitui no caso limite para o Zener não perder a função regulação de tensão.
- a corrente máxima no Zener (IZMAX} ocorre quando Is da fonte é máxima (isto é, quando Vs - VSMAX) e //, da carga é

mínima (isto é, quando RL - RLMAX)- Pa condição 2, então, a pior condição é atingida se IZMAX = IZM • Assim:

(5.11.3)T J T í — •>
LZMAX ÃZM * SMAX l LMIN =*

T 'SMAX Y Z V Z

" ZM P P
S LMAX

que se constitui no caso limite para o Zener não se danificar.

EXERCÍCIO 5.11.2: Seja o regulador de tensão dado na Fig. 5.11.2-a. Deseja-se regular a tensão na resistência de
carga RL = 800 ± 20% Q em 12 V, para uma tensão de entrada Vs= 15 ± l V. Os dados do Zener empregado no circuito
são: Vz — 12 K, IZK = 6,25 mA e IZM ~ 50 mA. Com as condições do circuito e parâmetros do Zener, determine a faixa de
valores que deverá estar a resistência limitadora de corrente Rs para que o Zener consiga regular a tensão na carga RL.

SOLUÇÃO
Pelos dados fornecidos do circuito, sabe-se que:

- para RL = 800 ± 20% O => RLMIN = 640 Q e RLMAX = 960 Q
-para Vs= 15 ± l V => VSMIN = 14 V e VSMAX = 16 V

A solução deste problema consiste então em determinar o intervalo RSMM ^ &s ^ RSMAX tal que IZK ^ Iz ^ IZM , o que
consiste em estudar os piores casos para o Zener manter a regulação da tensão na resistência de carga. Logo:
-» do pior caso para a condição l: IZMIN ~ IZK = ISMJN -1'LMAX

I- V
Y SM l N

-V
Y

R LMÍN

0,00625 =
14 - 12
R SMAX

12

640
RSMAX

-» dopior caso para a condição 2: IZMAX ~ - LMIN

I
SMAX

ZM R SMIN R
0,05 =

16 - 12

LMAX RSMIN

12
960

RSMIN

- 80Í2

= 64 íi

EXERCÍCIO 5.11.3: Para o regulador com Zener, sabe-se que a corrente máxima atingida pela fonte Vs (!SMAX) é
menor que o parâmetro IZM do Zener empregado. Que conclusão pode-se obter com relação à carga RL ?
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SOLUÇÃO
Pela condição 2 tem-se que IZM = ISMAX - ILMIN , que é o caso limite para o Zener rt£o se danificar. Como ISMAX < ÍZM ,
então a corrente máxima no Zener não poderá atingir seu limite máximo IZM , mesmo que a corrente mínima na carga
(ILMM) for nula. Logo, se ILM!N pode ser nula, significa que Rt pode ser infinita, ou seja, a carga pode funcionar a
vazio (em aberto) que o Zener não ultrapassará sua especificação máxima de corren £ ÍZM.

5.12) COMPONENTES OPTOELETRONICOS

Além da função retiíícadora, os cristais PN são também utilizados em outras finalidades específicas, tal como na
optoeletrônica. Optoeletrônica é a tecnologia que associa a óptica com a eletrônica. Dispositivos optoeletrônicos são
componentes que convertem energia luminosa em energia elétrica e vice-versa. O mecanismo de conversão da luz em
energia elétrica é chamado Efeito Fotovoltaico, e dois importantes dispositivos semicondutores baseiam-se neste efeito:
o fotodiodo e a célula solar. O efeito inverso (energia elétrica em luminosa) é chain-ido Eletroluminescência, sendo os
LED's e o laser exemplos de dispositivos baseados neste efeito. Fotodiodos, LED's e as células solares, além da
associação dos dois primeiros (optoaclopador), se constituem em aplicações dos Cristais PN (e seus fenómenos) na
optoeletrônica. Este item tem como objetivo, então, estudar estes componentes eletrV ricos.

5.12.1) DÍODO EMISSOR DE LUZ

Como visto anteriormente na Fig. 5.3.2-b, na polarização direta de uma junção PN os elétrons livres do lado N,
que estão na Banda de Condução, atravessam a região de depleção e recombinam-se com lacunas na Banda de
Valência do lado P (Fig. 5.12.1-a). Como visto no Capítulo 2, na passagem da BC para a BV, o elétron perde energia
na forma de radiações eletromagnéticas. Nos diodos comuns esta energia é quase toda dissipada na forma de calor
porque os mesmos são feitos de silício, um material opaco que bloqueia a passagem de luz. Porém, nos diodos
emissores de luz, chamados LED's ("Light-Emitting Diode"), esta energia é irradiada em grande parte na forma de luz
(energia luminosa), porque estes são feitos de_arjenjelcLde_gálÍP_(GaAs) e fósforo-arsemeto de g^lio (GaAsP), rnateriais_
translúcidos^aue permitem a passagem da radiação emitida para o meio exterior. A Fig. 5.12.1-b mostra os símbolos
esquemáticos do diodo LED, onde as setas simbolizam o sentido da radiação.

BC

BPJ

BV

junção

\ N

o o o o o \" . . .
o o o o o \

1 \)

4t>
íã

(b)

if

)K

R

i±- ̂ \
•" Kv / 1̂

YS +^ K

^ (c)

A

^v- F(^/B
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Fig. 5.12.1: (a) emissão de energia na condução de um diodo; LED: (b) símboly , esquemáticos; (c) circuito
polarizador; (d) mostrador de sete segmentos. -

Como se pode ver na Fig. 5.12. 1-a, a quantidade de energia liberada dí fende da energia do gap (Banda
Proibida) e esta do material semicondutor empregado. Um LED HP fia As ejnitp raHi^rãn na rpftjgo ^n infravermelho
c o m a adição d e fósforo ( o u índio) a o GaAs para formar o GaAsP (GaAsIn), pode-s- _ _
visível (vermelho^ laranja, amarelo, até a cor verdek_Recentemcnte chegou-se ao LED de nitreto de gálio, que emite a
cor azul. Como vistõ"ncrCapítulo ^"ãjrêqUênoia^da_radiaç_ãq é tanto maior quanto maior é^ energia do ap . Como a_
frequência cresce do infravermelho para a cor verde, cresce também a energia do gap,do GaAs para o GaAsP."

Uma vez que o aumento de corrente implica no aumento da quantidade de portadores minoritários injetados e,
conseqiientemente, no aumento da taxa de recombinação, a intensidade luminosa ([; LED depende da corrente que o
atravessa e, portanto, aumenta com o aumento da mesma. Assim, um LED é sempre» polarizado na região de condução
para produzir luz utilizável, pois em polarização reversa, por ser um diodo, o LED -não produz luz devido à corrente
reversa muito pequena. Exemplos: TIL221 (série TIL da Texas Instrument), série CQ,\) e série LD (Icotron).

Os LED's têm quedas de tensão relativamente grandes comparadas às do dioo^ comum. Os LED's, dependendo
da cor e da corrente, têm uma queda de tensão típica de 1,5 a 2,5 V Q correntes entre 10 e 80 mA. Nessa faixa se produz
luz suficiente para a maioria das aplicações. A capacidade do corte é relativamente pequena e a tensão ruptura do LED
ocorre em torno de 5 V, o que consiste num cuidado a mais na sua polarização. A potência máxima dissinâda_é_(L2 W.

A Fig. 5.12.1-c mostra um circuito simples de alimentação de um LED, onde R é uma resistência limitadora de
corrente, que sempre acompanha um LED para protegê-lo da corrente máxima fornecida pelo fabricante. Os LED%s são
ainda conhecidos por terem grande tolerância nas especificações de queda de tensão e porisso deve-se utilizar tanto
uma fonte de tensão quanto uma resistência limitadora de corrente o maior possível.

Os LED's substituíram as lâmpadas de incandescência em várias aplicações devido à sua baixa tensão, vida
longa e rápido chaveamento liga-desliga. Os LED's de infravermelho (invisível ao olho humano) são úteis na aplicação
de sistemas de controle, alarmes contra roubos e outras aplicações que exijam luz invisível. Os LED's de luz visível
são úteis em instrumentos para indicar avisos, níveis de intensidade, etc. A Fig. 5.12.1-d mostra outra aplicação dos
LED's em indicadores de sete segmentos (sete LED's retangulares de A à G), usados para exibir dígitos de O a 9, as
letras maiúsculas A,C,E e F, e as letras minúsculas b e d. O recente invento do LED azul tomará possível ainda a
construção de lâmpadas de luz branca, em substituição às atuais, com a vantagem da grande vida útil e baixo consumo.
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5.12.2) FOTODIODO E CÉLULA FOTOVOLTAICA

No Capítulo 4 estudou-se que a criação de pares elétron-lacuna ocasiona um aumento relevante no número de
portadores minoritários mas não de majoritários e, quando do estudo dos fotorresistores, viu-se ainda que uma luz
incidente em um semicondutor pode quebrar ligações covalentes e criar pares elétron-lacuna. No item 5.3.2 estudou-se
que a corrente de saturação reversa de um diodo é formada por um fluxo de portadores minoritários. Conclui-se, então,
que pode-se obter um diodo de junção PN, o chamado fotodiodo, cuja corrente reversa é controlada por luz incidente.

Assim, um fotodiodo, tal como o fotorresistor, é um dispositivo seletivo de frequência (sensibilidade depende de
Ec) e se constitui em um conversor fotoelétrico do tipo fotodetetor, componente optoeletrônico que converte luz em
corrente elétrica. O fotodiodo (símbolo esquemático na Fig. 5.12.2-a, onde as setas simbolizam o sentido da radiação)
é um cristal PN otimizado para ter grande sensibilidade à luz incidente. Ele possui uma janela que permite à luz passar
através do invólucro opaco e chegar até à região da junção (Fig. 5.12.2-b). A razão para isso é que portadores gerados
longe da região da junção podem se recombinar antes que consigam se difundir a caminho da junção. Logo, quando o
fotodiodo é polarizado reversamente (Fig. 5.12.2-c, onde R é a resistência limitadora de corrente), a energia luminosa
incidente sobre a junção produz pares elétron-lacuna proporcionalmente ao número de fótons incidentes e, desse modo,
a corrente reversa aumenta quase que linearmente com o fluxo luminoso. Assim, a quantidade de luz que atinge a
junção pode controlar o montante da corrente reversa do fotodiodo.

janela

luz

junção
PN

invólucro J 1 ,, —
opaco ^ -—

(a) (b) :

t f D

0,6 y

ponto otimo

(e)
rela de carga

(O

Fig. 5.12.2: Fotodiodo: (a) símbolo esquemático; (b) construção; (c) circuito de polarização; (d) característica
V-I; célula fotovoltaica: (e) constituição e circuito; (f) 4° quadrante da característica V-I e reta de carga.

A corrente reversa de fotodiodos típicos situa-se na faixa de dezenas de pA. Materiais: germânio, silício e
selênio. Usos: controles ópticos, chaves ópticas, leituras ópticas (código de barras, CDROM), sensores de luz, etc.

A Fig. 5.12,2-d mostra, a característica tensão-corrente típica de uma junção PN submetida a um fluxo luminoso,
onde L\ L2 são níveis de iluminamento, sendo L2 >L\, além da curva sem luz, onde a corrente corresponde à de
saturação reversa devida à geração térmica de minoritários. Como o fotodiodo funciona em polarização reversa, a sua
região de operação limita-se apenas ao 3° quadrante da característica, cujo comportamento quase constante da corrente
reversa com a tensão reversa aplicada deve-se à geração limitada de portadoresjiyres com o iluminamento.

A característica V-I apresentada na Fig. 5.12.2-d mostra ainda que as curvas da junção PN submetida a um fluxo
luminoso sofrem uma leve redução perto da origem, mas não se anulam quando VD = O (correspondente aos terminais
do cristal PN curto-circuitados). Isto ocorre porque, como perto da origem a tensão reversa é reduzida, a barreira de
potencial também é reduzida. Esta redução na barreira não afeta a corrente de minoritários (pois a mesma é acelerante
para estes portadores), mas pf imite que alroms portadores majoritários atravessem a junção, o que cQjresp.onde a uma
correjote-direta, eustQ. ocasiona a dita .redução, fa finrrqntfi rf»->mrca ^o Ha

Como consequência deste efeito, o 4° quadrante da característica mostra então que, se uma polarização direta é
aplicada, a barreira de potencial da junção diminui a ponto da corrente de majoritários se igualar a de minoritários e a
corrente total se reduz a zero. A tensão, para a qyaJ_a_£Q.rrente total é_jiuja^ara_yrnjiado ilurninamentoJLj^hajnajaj3gj

potencial fotovoltaico (Fig. 5.12.2-d), com valor típico de 0,6 V. Visto que nenhuma corrente flui em condições de
circuito aberto, o potencial fotovoltaico também é obtido com os terminais em aberto do cristal PN sob iluminamento.

Uma outra explicação física para o aparecimento do potencial fotovoltaico é que o campo elétrico na camada de
depleção (a barreira de potencial) é retardador para os portadores majoritários e acelerante para os minoritários. Logo,
se um fluxo luminoso incide sobre a junção em aberto, a barreira de potencial permite a passagem pela junção dos
minoritários gerados, o que se constitui em uma corrente de minoritários. Como a corrente tem que ser nula na junção
em aberto, surgirá uma corrente de majoritários no sentido contrário para anular a de minoritários. O surgimento desta
corrente de majoritários só é possível com um decréscimo no campo elétrico da junção. Tem-se, então, que o nível da
barreira é automaticamente reduzido como resultado da luz incidente sobre a junção. Esta redução corresponde ao
aparecimento de uma tensão nos terminais do cristal PN, que é o referido potencial fotovoltaico.

O surgimento de uma tensão entre os terminais de uma junção PN sob luz origina um outro dispositivo conversor
fotoelétrico que converte energia luminosa em elétrica, chamada célula fotovoltaica ou célula solar, que usa, então, a
luz solar como fonte primária de energia. Desse modo, o 4° quadrante da característica corresponde ao funcionamento
das células solares. A Fig. 5.12.2-e mostra um esquema construtivo comum de uma célula solar, formada por uma fina
camada de material tipo N sobre um substrato P, para permitir que a maior parte da luz incidida na região N consiga
atingir a junção PN. Assim, se -nos terminais da célula solar for conectado um resistor de carga RL (Fig. 5.12.2-e), surge
uma corrente elétrica IL formada por portadores minoritários criados pela energia luminosa sobre a junção.

A Fig. 5.12. 2-f mostra apenas o 4° quadrante da característica. Nota-se que, se RL = O (terminais em curto), então
VD = O, e se RL = °° (terminais em aberto), então IL - 0. Conclui-se então que a potência de saída é nula para os_ valores
extremqs_de_^i. Logo, uma reta de carga (Fig. 5.12. 2-f) desenhada no 4° quadrante pode definir a carga ótima para um
potencial fotovoltaico menor que o da junção em aberto, que absorverá a máxima potência da célula solar.

As células solares de maior taxa de eficiência de conversão (gmjomo^de j_8%) são feitas de silício cristalino. O
conjunto das mesmas é chamado de baífinaisolares^. usadas inicialmente em satélites e depois como fonte de energia
em calculadoras, relógios, carregadores de baterias em locais de difícil acesso, proteção contra corrosão catódica,
estações repetidoras de comunicações, sinalização de ruas, sensores de monitoramento, etc.
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5.12.3) OPTOACOPLADOR

Optoacoplador é um dispositivo que associa um LED e
um fotodetetor numa única embalagem. A Fig. 5.12.3 mostra
um esquema com optoacoplador. Este possui um LED no lado
de entrada e um fotodiodo no lado de saída. A tensão V\ o
resístor em série R\m uma corrente 7; através do LED
e este emite luz que atinge o fotodiodo. No circuito de saída o
fotodiodo controla a tensão de saída do optoacoplador (^SAÍDA)
através de uma corrente reversa I2, tal que: FSAÍDA - ^2 - RI h-
Logo, se a tensão de entrada V\, /, variará a quantidade
de luz emitida pelo LED e, consequentemente, o fotodiodo estabelecerá esta mudança na corrente /2, alterando
Assim, a tensão F, do circuito de entrada controla a ddp PSAÍDA do circuito de saída. Este dispositivo, portanto, é capaz
de acoplar um sinal de entrada com um circuito de saída através de uma isolação elétrica entre esses circuitos, pois o
único contato entre eles é um feixe de luz. Desse modo, é possível ter uma resistência de isolação entre dois circuitos,
na faixa de milhares de megaohms, que trabalham com potenciais diferentes, e assiir,; pode-se controlar um circuito de
alta tensão e potência (circuito de saída) com um circuito de tensão e potência inferio'es (circuito de entrada).

_i

cir

A. . »_, OPTO AÇO l ' l . A DOR

\ * /\ de entrada
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j
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+ *2 h

r
rcuito de saída

Fig. 5.12.3: Circuito com optoacoplador.

5.13) OUTROS DÍODOS DE FINALIDADE ESPECIFICA

Para finalizar este breve estudo dos díodos de junção, este item tem como objetjvo um breve estudo sobre outros
díodos de finalidade específica (díodos de aplicações especiais). '

5.13.1) DÍODO DE BARREIRA SCHOTTKY

A função retifícadora de um diodo comum pode também ser conseguida substituindo uma junção PN por uma
junção metal-semicondutor extrínseco (Fig. 5.13.1-a). Esta junção emprega um m* tal como ouro, prata, platina ou
alumínio de um lado e silício pouco dopado (tipicamente do tipo N), ou arsenieto de gú.io, do outro lado.

Quando esta junção está despolarizada, os elétrons livres do lado N estão em órbitas menores do que os elétrons
livres do lado do metal, havendo também uma diferença de concentração de portadores nos dois materiais porque o
metal possui mais elétrons livres. Esta diferença no tamanho das órbitas e nas concentrações de portadores provoca
uma barreira de potencial chamada Barreira de Schottky. Os dispositivos, assim formados, são chamados díodos de
barreira Schottky ou diodo Schottky, cujo símbolo esquemático é dado na Fig. 5.13.1-b.
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Fig. 5.13.1: Diodo Schottky: (a) estrutura; (b) símbolo esquemático; (c) característica tensão-corrente
comparada com o diodo de junção PN.

Quando o diodo Schottky é polarizado diretamente, os elétrons livres do lado N ganham energia suficiente para
ocupar órbitas grandes e podem, então, atravessar a junção e penetrar no metal, produzindo uma grande corrente direta.
Como os metais possuem elevada concentração de elétrons livres, isto é, o diodo Schottky possui um maior número de
portadores livres que os de junção PN, e a camada de depleção é menor (ocorre apenas; do lado semicondutor), resultam
que sua tensão de limiar é menor que a diodo de junção PN e, portanto, tensões menores para as mesmas intensidades
de corrente (Fig. 5.13.1-c). Quando polarização reversa, o comportamento do diodo |Schottky é similar ao de junção
PN, mas devido à maior quantidade de portadores, a corrente reversa é comparativamente maior (Fig. 5.13.1-c).

Um aspecto importante do diodo Schottky é que, como os metais não possuem, lacunas, ou seja, nos dois lados
do Schottky só há elétrons livres como portadores majoritários, não há armazenamento de carga no metal e no lado N.
Logo, o tempo de armazenamento ta é desprezível e, assim, o tempo de recuperação reversa trr inclui apenas o tempo de
transição t,, Como a velocidade de um computador depende da rapidez com que seus viansistores e díodos conseguem
se comutar, então uma aplicação, importante dos diotfns Schnttky é em pjrcuitQS, intt --.ados usaHns er^ çnmpnfarjnrps
digitais, jevido à maior rapidez de comutação destes diodos relativamente^aos de junção PN.

Devido à sua pequena tensão de limiar e o seu pequeno tempo de recuperação reversa, uma outra aplicação do
diodo Schottky é em retifícadores de pequenos sinais, podendo retifícar facilmente frequências acima de 300 MHz.

5.13.2) VARISTOR

Descargas elétricas atmosféricas e chaveamento de cargas reativas podem pertu'M>ar circuitos elétricos, poluindo
a tensão dos seus condutores alimentadores por superposição de picos (sobretensões -Spidas), vales (quedas violentas
de tensão, que duram microssegundos ou menos) e outros transitórios. Desse modo, para eliminar os problemas
causados pelos transitórios da linha, em alguns equipamentos mais sensíveis é necessário o emprego de filtros entre os
condutores de alimentação e o equipamento.
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Fig. 5.13.2: Varistor: (a) símbolo
esquemático; (b) característica V-I.

Um dos componentes usados _para filtrar _Jinhas_
alimentacão é o varistor. Varistores ("variable resistor") são um tipo especial
TítTdíõdo de junção PN, também chamado supressor de transitórios, usados
para proteger equipamentos limitando sobretensões que possam danificá-los.
A Fig. 5.13.2-a mostra o símbolo esquemático do varistor e a Fig. 5.13.2-b a
sua característica V-I, onde nota-se que esse dispositivo se assemelha a dois
díodos Zeners, um de costas para o outro, com tensões de ruptura bem altas
em qualquer sentido de condução. São construídos de óxidos metálicos, tal
como o óxido de zinco sinterizado com outros óxidos metálicos.

Os varistores sãonormalmente ligados em paralelo com a saída a ser
^^ característica, que o mesmo possui o efeito

de^cortar qualquer pico de tensão maior que Vz, absorvendo energia. Algumas das aplicações dos varistores são em
telecomunicações, informática, fontes de alimentação, sistemas "no-break" e eletrônica de medição e entretenimento.

5.13.3) DÍODOS DE RETAGUARDA

Os díodos Zener têm normalmente tensões de ruptura reversa maiores que 2 K.
Porém, aumentando-se ainda mais o nível de dopagem pode-se obter um díodo em
que sua ruptura por Zener ocorra próximo de O V. Um diodo com essa característica
tensão-corrente é chamado diodo de retaguarda, cujo símbolo esquemático é o mesmo
do diodo Zener, pois ele conduz tanto no sentido reverso como no sentido direto. A
Fig. 5.13.3 mostra a característica tensão-corrente típica de um diodo de retaguarda,
onde observa-se que a condução direta ainda ocorre em torno de 0,7 V mas agora a
ruptura começa aproximadamente em -O, l V.

Os díodos de retaguarda são usados ocasionalmente para retifícar sinais fracos
cujas amplitudes encontram-se entre 0,1 e 0,7 V.

-0,1
J

V

Fig. 5.13.3: Característica
V-I do diodo de retaguarda.

5.13.4) DÍODO TÚNEL

A
(a) o-

.

IP
(b) /„

^

r\ Kt>H
l D

/^\A
\yP \yP

Vv

Fig. 5.13.4: Diodo túnel:
(a) símbolo esquemático;
(b) característica V-I.

Um diodo de junção com alta densidade de dopagem (em torno de l átomo de
impureza por IO3 átomos de silício, o que corresponde a uma concentração de portadores
da ordem de 10 cm ), apresenta uma característica tensão-corrente completamente
modificada devido à grande diminuição da largura da camada de deple.ção e da barreira
de potencial. Para barreira tão finas, existe uma grande probabilidade de que um elétron
penetre através da barreira, comportamento conhecido como tunelamento. Este diodo é,
então, conhecido como diodo túnel, ou diodo de Esaki, cujo símbolo esquemático é dado
na Fig, 5.13.4-a. Como o efeito tunelamento ocorre à velocidade da luz, o diodo túnel
apresenta alta velocidade de chaveamento. Materiais: germânio e arsenieto de gálio,

A Fig. 5.13,4.b mostra a característica tensão-corrente do diodo túnel, onde
observa-se que o mesmo apresenta condução imediata em ambas polarizações direta e
reversa, e apresenta uma curva distorcida em polarização direta. Quando em polarização
direta, a corrente do diodo túnel atinge um valor máximo //> (corrente de pico), quando
sua tensão iguala-se a VP. A seguir a corrente diminui para um valor mínimo Iv (corrente

de vale) à uma tensão Vy, onde diz-se que neste trecho o diodo túnel apresenta resistência negativa. Com o aumento da
tensão a corrente atinge novamente o valor de pico Ip para uma tensão VP e aumenta a partir deste valor (Fig. 5.13.4.b).
Assim, para valores compreendidos entre //> e Iv pode-se obter o mesmo valor de corrente para três diferentes tensões
aplicadas. Esta propriedade faz com que o diodo túnel seja útil em circuitos digitais e de pulsos (osciladores).

QUESTÕES

1) O que é a região de depleção? Como ela é formada?
2) Explique a polarização direta e reversa (regiões de condução e corte) de uma junção PN.
3) O que é o diodo de junção? Qual a sua principal característica?
4) Explique a característica de funcionamento de comutador de um diodo ideal.
5) Como a reta de carga é usada para determinar o ponto de operação de diodo?
6) Descreva os modelos do diodo para grandes sinais.
7) O que é a característica de transferência de um circuito?
8) Explique o retifícador de meia onda e a função do capacitor paralelo à carga? O que é o ângulo de condução?
9) Descreva a operação de limitadores e fixadores implementados com díodos.
10) Descreva o modelo do diodo para pequenos sinais
11) Explique as capacitâncias de difusão e transição de um diodo de junção.
12) Com o aumento da polarização reversa, o que acontece com a capacitância de transição?
13) Explique o significado físico de tempo de armazenagem e tempo de transição.
14) Explique os modelos e a função regulação do diodo Zener. Como ocorre a ruptura de um de um diodo no corte?
15) Comente sobre o diodo LED e o fotodiodo. O que é um optoacoplador?
16) Cite as principais características de um diodo Schottky. O que são varistores e o diodo túnel?
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CAPÍTULO 5: Dispositivos a semicondutor -1 : o diodo de junção bipolar

PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA 1: Um diodo à temperatura de 27 °C conduz l mA a 0,7 V. de ddp em'.seus terminais. Calcule a corrente
neste díodo para a ddp de 0,8 V, considerando: a) ri = l e b) r\ 2. .y

SOLUÇÃO
-> para a temperatura de 27 °C tem-se que a tensão equivalente de temperatura será: j

T _ 273 + 27
T

= 25,86 m V
11600 11600

-> considerando a equação do diodo para a sua região de condução tem-se que:

.n cr p
*"/> para VD = 0,7 V : Is =

0,001

0,8

portanto, para VD = 0,8 K tem-se: /D0i8l/ = Is
,0,02586 i) _ 0,001

27.067

e "

30,93

0,001
27,()(i7

e " v
3.863

= 0,001

-> portanto: a) TJ = l o 0,8 r b) ri = 2 => /0o,8c - 6,9

PROBLEMA 2: Um diodo está funcionando a uma tensão direta de 0,7 V. Qual é a relação entre as correntes máxima
c mínima neste diodo numa gama de temperaturas entre -55 e 100 °C ? Considere r] = 2.

SOLUÇÃO
Como os semicondutores são muito sensíveis à temperatura, isto é, a sua condutividade aumenta com a temperatura,
espera-se que: IDMIN - ID .S5 c e IDMAX = h 100 r
As tensões equivalentes de temperatura para as temperaturas dadas são: ; j

T _ _ 273 + (-55)
=> VTT = -55 °C

T = 100 °C

11600
273 + 100

11600

= 32,2 mV '

= 18,8 mV

11600
Considerando Ta = -55 °C (temperatura de referência) e T = 100 °C, da Eq. 5.4.6 vistvem teoria, tem-se:

T - T0 KK) - (-55)

2 " 1 0 => ,s v-^o ' A —' '$v i uw = As (-55) 2 10 => As,100 "c =

Logo, as correntes mínima e máxima no diodo para a ddp de 0,7 V nas respectivas temperaturas serão:
0,7

* D MIN ~ * D, -55 "C S, -55 "C
= f e2 * °'0188 ^

S, -55 "C

0,7

IDMAX ~ ^D,WO"C * fs,ioo°c e ' ~ 46341
, 2 x 0.0322

,0
|lU

- 24,35x IO 8 /

Portanto: DMAX

D MIN

24,35x IO8 /
S, -55 "C

1,217 x IO8 /
= 20

PROBLEMA 3: Dados as características tensão-corrente linearizadas de alguns díodos, obtenha os modelos para
todas as regiões de operação destes díodos.

ID (mA) Í/D (mA)

VD(V)

-10

DÍODO D i

O ii.h VD(V}

DÍODO D2

(m4)

-2,1 -2

/ 0

•h(mA)

^^0,5 0,8
-TO

KD

DÍODO DZI DÍODO DZ2

SOLUÇÃO
~-> Diodo D, : característica V-I de diodo ideal: Vy = O V , Rf= O Q , Is = O A , RF

->• Diodo D 2 : Ky = 0,6 K , Rf= O H , 7 5 =0^ , tf,-» co
—> Diodo D2i : característica V-I de diodo Zener ideal: KT = O
-> Diodo DZ2: Ky = 0,5 V , Is = O /* , ̂ r -> oo , Vz = 2 V

*— í^ _rt J —J J^ J J „ J .̂ r^ . n fl v ^ */ , _ _^

= 0^ , ír -> oo , Kz = 10 K , /?z = O Q

2,1 - 2,0 ^ _

I

/*%.' o
^ •.

0

A K <y o
h(mA)

[ r^
'"*>* VD

DÍODO D, DÍODO D2

0,02 - 0
, K7 —

2 0,02 -

A l 1< A ^ K '

°'6 V <?K -10 \

(V) -=p-io^ /
ÍA ^~^

\

A K
i > O— K)
/ , Ko OJ

7 > 5 Í 2 i '
DÍODO DZ1 AÍ

— - ;> i j
0

A?

A ,K
O^ 0

, \0
'; o

/ / j(m/í) p 0.5 K

-<^f i sn

0,5 0,8 K n ( IO

-20
DÍODO D/2



a semicondutor - 1 : o áiodo áe junção bipolar

(PROBLEMA 4: Oizircuito fornecido abaixo é conhecido como grampeador CC, cujo efeito é adicionar à saída v0 uma
tensão BC constante ao sinal de entrada senoidal vs . Considere o diodo ideal, vs= 10 sen(coí) e o capacitor inicialmente
descarregado, e explique o funcionamento do circuito a partir do tempo t = 0.

C
K

o+ jv s (F)
vn 10

-f
-o+

-o- -10

(b) —

característica de transferência

v,y - vc condição

(a) -̂
SOLUÇÃO

=> hipótese 1: diodo D no corte - circuito (a):
-» LKT na malha de externa: vs + vc - v0 = O => v0 = vs + vc

—> LKT na malha de entrada: vs + vc + VD - O => VD = - vs - vc

—> como deve-se ter VD < O para o diodo ideal no corte, tem-se: - v$ - vc S O
=> hipótese 2: diodo D em condução - circuito (b):

->• LKT na malha de entrada: vs + vc = O => vs —- vc

-> LKT na malha de saída: vc = O V -> característica de transferência
—> neste circuito não é possível obter uma expressão para a corrente iD no diodo e assim determinar a condição para

o diodo em condução. Porém, sabe-se que as condições são complementares para cada hipótese admitida para o
estado do diodo. Logo, com base na condição obtida para o diodo no corte, conclui-se que % < - vc é a
condição para o diodo em condução

Para determinar a forma de onda da saída v0 , será necessário estudar o comportamento de v0 em intervalos do sinal de
entrada vs (vide gráfico de vs), com base nas características de transferência e respectivas condições obtidas.
=> intervalo O -^ TC: no limiar deste intervalo tem-se as seguintes condições: vs > O e vc - O (capacitor inicialmente

descarregado) e, portanto: vs > - vc . Logo, com base nas condições obtidas conclui-se que o diodo está no corte,
Nesse caso, não há corrente no circuito e o capacitor permanece descarregado neste intervalo. Assim, de acordo
com a característica de transferência para o diodo no corte tem-se que: v0 = vs + vc => vg = vs para este intervalo.

=> intervalo n —> 3rc/2: no limiar deste intervalo tem-se: vs < O eívc^^J101̂ 111̂ ,, vs < - vc e conclui-se que o diodo
está em condução. Nesse caso, como há corrente no circuito, o capacitor começa a se carregar. No final deste
intervalo, quando vs = -10 F, tem-se, então que: vs - -vc => vc - 10 V. Assim, de acordo com a característica de

"\ transferência para o diodo em condução tem-se que: v0 = O V para este intervalo.
:=> intervalo 3rc/2 —> 2x: no limiar deste intervalo tem-se: vs > -10 Fe vc = 10 V. Portanto, vs > - vc e conclui-se que o

diodo entra novamente no corte. Como não há corrente no circuito, o capacitor permanece carregado com 10 V
neste intervalo. Logo, v0 = vs + vc => v0 = vs + 10 para este intervalo.

=> intervalo 2rc —> 3n: no limiar deste intervalo tem-se: vs > O Fe vc = 10 V, Portanto, vs > - vc e conclui-se que o
diodo permanece no corte p o capacitor permanece carregado com 10 V. Logo, v0 = vs + 10 para este intervalo.

=> intervalo 3TC ->> 4n: no limiar e em todo este intervalo tem-se
que: - 1 0 < v 5 < O K e vc = 10 F. Portanto, vs > - vc e conclui-se
que o diodo permanece no corte, com o capacitor permanecendo
carregado com 10 V, Logo, a saída manterá o valor: v0 = vs + 10
para este intervalo.

=> intervalo 4n em diante: com base na análise dos últimos
intervalos observa-se que o diodo permanecerá sempre no corte e
a saída v0 permanecerá em v0 = v^ + 10 . Logo, conclui-se que o
circuito acrescentou um valor DC de 10 F ao sinal de entrada vs.

Com base nas análises feitas, pode-se agora obter o gráfico da forma
de onda da tensão de saída v0 , visto ao lado.

PROBLEMA 5:.Para o circuito dado, sabe-se que o diodo presente no circuito conduz no máximo 1QQ mÂ de corrente
direta. Determine a faixa de valores que deve ter o resistorR para que O diodo permaneça em condução.
Dados do modelo do diodo: K = 0,5 F , Rf = O Q , R, -» co , /s = O A

í»!

V 1

, <2on
£ ~Í7 A 1U U /— 6 F Al >

D\
K l

SOLUÇÃO
Este problema consiste em obter o intervalo de valores para o resistor R, tal que o diodo permaneça em condução e não
ultrapasse sua especificação máxima de corrente direta, o que equivale a dizer que a corrente ID no diodo deve respeitar
o intervalo: 0<ID< 100 mA. Supondo, então, o diodo em condução (figura), tem-se:
->• Lei de Kirchoff das Correntes (LKC) no nó l: /, = //> + 72

—> LKT na malha l:
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CAPITULO 5: Dispositivos a semicondutor -1 : o diodo de junção bipoiar

6- /? / , -20/D -0,5-0 => 5,5-/e(/0+/2)-20/D - O => (R + 7.0) ID + R 12 = 5,5
r 20 ID + 0,4

(D

LKT na malha 2: 20/D + 0,5 - 10/2 - O

aplicando o resultado (2) em (1) tem-se:

Portanto: -> para /p > O :

-> para ID < Q,l A

10

55 - 0,5 R

30 R + 200

55 - 0,5 R

30 R + 200

10

=D ~

(2)

55 - 0,5 R

R

> O

< 0,1

200

J? < 110 íl55 - 0,5 /e > O =>

55 - 0,5 7? < 3 Ã | + 20 => .'. > 10 Si

PROBLEMA 6: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão VL para 3 aorma de onda vs fornecida.
Dados do diodo empregado: V^ = 0,6 V , Rf = 20 Q , tfr -> w , Is~ O A.

(b) ^

hipótese l: diodo D em condução - circuito (a):
-> LKC no nó l: iL - / + /'D => / = 4 - iD

-»LKTnamalha 1: vs - 100 / + 20 iD +_Q4fi_+4j= O => -100(4 - to) + 20 iD = -v,-4,6
ripqi£+J2p_ja =-^-£6;, (l)

-> LKT na malha 2: 4004 + 20% + 0,6 V 4 = O => ^ 4004 + _j°J^ = ~'@ (2)
-> resolvendo o sistema de equações (1) e (2) obtém-se:

- vs - 5,75 . 0,04 vs - 0,92
100125

-> logo, a expressão da tensão de saída VL será dada por:
0,04 vs - 0,92

VL = 400 iL = 400
100

-> como deve-se ter iD > O para o diodo em condução, tem-se:

.- , n - - VS ~ 5>75

125
> O

.'. VL = 0,16 vs - 3,68 ; •-> caract. de transf.

vs < - 5,75 V ~ -> condição

hipótese 2: diodo D no bloqueio - circuito (b):

-> LKT na malha externa: vs - 100 / L - 400 iL -Q

i

—> logo, a saída VL será dada por: VL - 400 iL - 400

-> LKT na malha 1: vs - 100 iL + VD + 4 = O

500

vs - 100

500

vL = 0,8 vs —> caract. de transf.

-> como deve-se ter VD < 0,6 V para o diodo no corte, tem-se:
VD < 0,6 ^> -0,8 vs - 4 < 0,6

VA, > - 5,75 ̂  -> condição
Assim, com base nas características de transferência e condições obtidas,
pode-se agora determinar a forma de onda da tensão de saída VL.
Calculando alguns pontos, tem-se:
-> cot = O, vs = O ¥ (D no corte, pois vs > - 5,75 V) => VL = O V
-> cot = Ti/2, v$ = 10 V (D no corte) => VL - 8 V
-» vs=-5,75 K (D no corte) ^> V í = - 4 , 6 K
-> cot = 37r/2, v s=- 10 ̂  (D em condução, vx <-5,75 K) => v/. =-5,28 V

PROBLEMA 7: Para o circuito do Problema 6, determine a forma de onda da tensão VD no diodo.
SOLUÇÃO

Neste problema mudou-se a variável de saída (variável a ser estudada) mas o circuito e seus parâmetros permanecem o
mesmo. Logo, as condições para o diodo em condução e corte obtidas na solução do Problema 6 são as mesmas para
este problema, pois estas dependem apenas da variável de entrada e independem da variável de saída. Logo, resta
apenas determinar as característica de transferência para a tensão VD do diodo.



LAF11U LU D: Dispositivos a semicondutor -1: o aioao aejunção bipotar

hipótese 1: diodo D em condução:
Com os resultados obtidos na solução do problema 7 tem-se que:

VD = Fr + Rf ÍD = 0,6 + 20 " VJ12" 5)?5 => -'• VD = - 0,16 vs - 0,32 —> caract. de transf.

,MF)

-5,75

para % < - 5,75 Kcomo condição.
=> hipótese 2: diodo D no corte:

A expressão para a tensão VD no diodo obtida na solução do problema 7
é agora a característica de transferência do circuito.
Logo: VD~ - 0,8 vs - 4 (característica de transferência),

para vs ^ -5,75 V (condição)
Obtendo-se alguns pontos para traçar a forma de onda da saída VD :
->• cot = O, vs = O V (D no corte, pois vs > - 5,75 V) => VD = - 4 F
-> cot = n/2, vs= 10 V (D no corte) => VD = - 12 V
-> vs = - 5,75 V (D no corte) => VD = 0,6 V
-» ut = 37C/2, vs = - 10 F (D em condução, v5<-5,75 V} => VD = 1,28 K
Nota: este problema pode ser também resolvido com auxílio da forma de onda da saída VL obtida no Problema 7. Sendo
VD a ddp no diodo, aplicando-se LKT na malha de saída, obtém-se: VD = - VL - 4. Logo, sabendo-se a forma de onda da
variável VL , npde-se obter a forma de onda de VD resolvendo graficamente esta equação.

PROBLÍÍMA 8: Seja gráfico da característica de transferência de um certo circuito. Obtenha a forma de onda da saída
v0 paraXíma entrada vs = 3 + 4 sen(coí).

| 3 n/2

7

O método de obtenção da forma de onda da
saída através do gráfico da característica de
transferência do circuito consiste em desenhar
ponto a ponto a correspondência entre a
entrada e a saída com base no comportamento
da característica de transferência, tal como
demonstrado ao lado.

'2

37i/2

/3 /4
T271

PROBLEMA 9: Para o circuito dado, sabe-se que o amperímetro ideal A mede uma corrente de 4 mA. Determine as
potências consumidas no resistor de 700 Q e no Zener, e a fornecida pela fonte de tensão DC.
Dados do Zener empregado: Kr = 0,5 V , Rf = O Q , Rr -> oo , Is = O A , Vz = 9 V , Rz = O Q

! SOLUÇÃO
Analisando-se o circuito observa-se que o fonte de tensão DC de 15 K só pode polarizar o diodo Zener reversamente e.
como o amperímetro mede uma corrente no Zener no sentido catodo-anodo, conclui-se que o mesmo só pode estar
operando na sua ruptura, ou seja, a corrente 7Z do Zener na ruptura é igual a 4 mA. Assim, como um amperímetro ideal
é modelado como um curto-circuito, aplicando-se ao circuito o modelo do Zener para a ruptura obtém-se o esquema do
circuito dado. Logo:

= 6 mA
/2 = 2 mA
=> 73 = 10 mA
74 = 8 mA
I = 14 mA

-> LKT na malhai: 15 - 1000 I{ - 9 = 0 =>
-»LKCnonó2: 72 = /, - Iz = 0,006 - 0,004 =
-» LKT na malha 2: 9 - 1000x0,002 - 700 73 - O
-» LKC no nó 3
-> LKC no nó l

/i

9 -
74 = h - h = 0,01 - 0,002
/ = /i + /4 = 0,006 + 0,008

Portanto:
Pz =
"fome

= 700 x 732 - 700 x (0,0 1)2

Vz x /z = 9x0,004 ^
= 15 x / - 15x0,014 =>

lwn

Pz =

101



CAPÍTULO 5: Dispositivos a semicondutor -l: o diodo de junção bipolar í'

PROBLEMA 10: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão VL para R na entrada vs = 5 - 10 sen(iof)-
Dados^os diodos Zener: Kr =0,5 V , Rf = O Q , Rr -* co , JS = QA , Vz = 4,5 V , tfz =0 H.

SOLUÇÃO
O circuito possui dois diodos Zeners, o que significa que existem nove
combinações entre os estados de operação destes diodos. Porém, analisando-
se a disposição dos Zeners no circuito obServa-se que, se Dz, estiver em
condução, DZ2 estará necessariamente na.juptura, e vice-versa, para que
ambos estejam conduzindo corrente. Por o^jo lado, se Dz, estiver no corte
então DZ2 também deverá necessariamente ebtar no corte, para que a corrente
em ambos seja nula. Logo, há apenas três siVaçÕes possíveis para os estados
dos diodos, vistos a seguir:

'/. /

200 Q

J) v,

A
N,

'K

Ky
A

Z/DZ,

400 Q <-

\DZ 2

I.
D

+ J- 0,5 V
^^ f A +

Vs 400 Q/

1 }

(a) -=É? (b) -==

hipótese 1: Dz, em condução, DZ2 na ruptura (com modelo do Zener na ruptura dada na Fig. 5.11.1-e) - circuito (a):

-» LKT na malha 1: vs - 200 / - 0,5 - 4,5 = O

-> LKT na malha 2: 4,5 + 0,5 - 400 iL = O

LKC no nó l: í = í ̂  + f £

- 5
200

A

- 5
400

5 vs -7,5

200 400 200'>
-> logo, a tensão de saída v£ será dada por: VL — 400 i£ ^> VL = 5 V -> caract. de transf.
-> como deve-se ter í'0 > O para Dz, em condução e DZ2 na ruptura, tem-se que:

i o > 0
-7,5

200
> O > 7,5 y condição

hipótese 2: Dz, na ruptura (com modelo do Zener na ruptura dada na Fig. 5.11.1-e), I )Z2 em condução-circuito (b):

vs - 200 i + 4,5 + 0,5 - O => ' V* + 5-> LKT na malha 1:

-> LKT na malha 2: 4,5 + 0,5 + 400/£ - O

-> LKC no nó l: iL - iD + i

200

-5
400

400
v + 5 -v' -7,5

200 rio
-> logo, a tensão de saída VL será dada por: v^ = 400 iL => VL =-5 ¥ -> , caract. de transf.
-> como deve-se ter iD > O para DZ] na ruptura e DZ2 em condução, tem-se que:

~vs -7,5
> 0

200
> O - 7,5 y - ! condição

hipótese 3: DZ] e DZ2 no corte - circuito (c):

-» LKT na malha externa: v., - 200 i, - 400 i, ^ 0 =j is ts

-> logo, a tensão de saída VL será dada por: VL - 400 iL = 400
600

600
2

VL = — v^ —> caract. de transf.

LKT na malha l:

vs ~ 20° ÍL ~ VDZ\^ - v 600 DZ\ V DZ2 = 0 => 'DZ2

Na análise inicial do circuito observou-se que, quando ambos os diodos Zener conduzem, o fazem em regiões de
operação diferentes: um na condução e outro na ruptura, e vice-versa. Desse modo, se o díodo Dz, entrar no corte
vindo da região de condução, o diodo DZ2 necessariamente entrará no corte vindo da ruptura, e vice-versa. Logo:
—> supondo DZ1 no corte vindo da condução, deve-se ter então VDZ/ < 0,5 V como condição. Assim, DZI entra no

corte vindo da ruptura e deve-se ter então vDZ2 > - 4,5 V como condição. Logo:

v

< 0,5

0Z2 ^ -4,5

DZl

- VDZ2

< 0,5

< 4,5
DZl

Utilizando este resultado com o auxílio do resultado (1), tem-se que:
2

VDZ^ ~ VDZ2 ^ 5 ^> - VS < 5 => V,. < 7,5

< 5

condição
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supondo agora DZi no corte vindo da ruptura, deve-se ter então VDZ/ > - 4,5 V como condição. Assim, DZ2 entra
no corte vindo da condução e deve-se ter então vDZ2 ^ 0,5 K como condição. Logo:

DZl

DZ2

>-4,5
j- t\< 0,5

DZI

DZ2

â -4,5
-^ f\> - 0,5

Utilizando este resultado com o auxílio novamente do resultado (1), tem-se que:
2

DZl DZ2 > -5 => - > - >-7,5

> -5

condição 2

-> Logo, a condição geral para D2! e DZ2 no corte será: -7,5 ^ vs <, 7,5
Obtém-se agora a forma de onda da tensão de saída v/., dada na figura ao lado,
com o auxílio do cálculo de alguns pontos:
->vs = 7,5 F(DZ1 e DZ2 no corte, pois -7,5 < vs < 7,5) => vL=5V
--» v 5 =5 K (DZi eDZ 2nocorte) :=> VL = 10/3 K
-» v5 = O F (Dz, e DZ2 no corte) => VL = O K
->• vy = - 5 F (Dzi e DZ2 no corte, coí = n/2) ^> v^ = -10/3 V
-> para vs > 7,5 K => v£ = 5 K

15 •

-7,5

PROBLEIvIA 11: Para o regulador com Zener da Fig. 5.11.2-a, sabe-se que a carga RL pode operar a vazio ou dissipar
uma potência máxima de l W. Determine a gama de tensões de entrada da fonte Vs , para as quais ocorre regulação de
tensão na carga RL. Dados do circuito: Rs = 20 Q ; Zener na ruptura: Vz = 5 V , IZK = l mA , IZM = 300 mA

SOLUÇÃO
Deseja-se obter VSM}N < Vs < VSMAX tal que IZK ^ /z < IZM , isto é, o
intervalo em que a tensão de entrada Vs pode variar para que não haja
perda de regulação de tensão pelo Zener na carga RL.
Com base na figura do regulador com Zener e com os dados fornecidos
sobre a carga RL , sabe-se que: ILMIN - O A (carga a vazio). e,

P = V I - V I
rLMAX y L 1 LMAX y Z 1 LMAX l

LMAX
LMAX - = 0,2 A

5
Logo, resía estudar as piores condições para se determinar os limites da tensão de entrada Vs:
-» da condição l: IZM/N - IZK ~ ISMIN ~ I LMAX

' ZK ~ * SMIN * LMAX

V -V* SM IN ' Z I LMAX 0,001 = -^—-
20

da condição 2: IZMAX = ÍZM = ISMAX - /,

/ — T — I
1 ZM ~~ 1 SMAX 2 LMIN

V -V
1 SMAX ¥ 7.

LMIN 0,3 = SMAX

20

- 0,2

- O

V = 9 02 V
y SMIN y'U'4 *

VSMAX =UY

PROBLEMAS PROPOSTOS

PROBLEMA 1: Para um diodo de junção PN de silício (considerar r| = 2) a 20 °C, determinar:
a^fa tensão reversa para que a corrente atinja 95 % do seu valor de saturação.
W a^azão, em módulo, entre as correntes direta e reversa, para uma tensão direta e reversa de 0,2 V, respectivamente.
c-jTse a corrente de saturação reversa no diodo for 10 nA, quais serão as correntes diretas para as tensões de 0,5 K, 0,6 V

/ e 0,7 V aplicadas aos terminais do diodo?
d/se Is — l nA, qual será a tensão aplicada ao diodo para um corrente direta de 2,5 LiA ?

/é) se ID = 70 mA quando VD = 0,65 Vá. 20 °C, determine o valor da corrente de saturação para a temperatura de 50 °C

PROBLEMA_2;Para o circuito a seguir e característica tens ao-corrente do diodo em polarização direta, determine:
-a)-a5Tfotêncíãs consumidas em todos os componentes do circuito e a fornecida pela fonte Vs = 12 V.
b) se Vs - 10,75 F, que resistor deve ser colocado no lugar do de 10 Q do circuito para que seja mantido o

jjgeração obtido no item a)?
c) se Vs = 3 K, quais são as potências dissipadas nos resistores de 10 Q e 5 Q do circuito?

t ID (mA)
180

L
PROBLEMA 2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
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PROBLEMA 3: O circuito dado possui o comportamento de uma porta lógica OR. Determine para este circuito a
tensão de saída V0, para as seguintes entradas:

a) K, - V2 = 5 V ; b) K, = V2 = O K ; c) ^ = 5 V e V2 = O V
Dados dos diodos D, e D2 empregados: Fy = 0,6 V , tf7=30 Q , !S = OA , R, -> co

PROBLEMA 4: Para o circuito dado, determine o valor da tensão de saída K0 e a potência dissipada nos díodos.
Dados: diodos D, e D3 : V^ = 0,5 V , Rf= 40 Q , 7S = (M , tf,-> oo l

díodo Zener Dz : Vy = 0,5 F , Rf= 30 Q , Is = Q A , tf, -> QO , Vz = 5,3 í7 , tfz = 10 Q

PROBLEMA 5: Para o circuito dado, determine o valor limite do resistor tf para cus o díodo D conduza. Explique se
este limite é mínimo ou máximo. Dados do diodo : Vy = 0,5 V , tf/= 20 Q , Is = O A , Rr—><x>

V^
A

270 O D|

270 Q D2

PROBLEMA 3

4,7

+ 10 V

+ 9 K

PROBLEMA 4

30 Q D

J>tf 50 Q <>

PROBLEMA 5

PROBLEMA 6: Para o circuito dado e as formas de onda das entradas Vi e v2 forr.j-jidas, determine a forma de onda
da tensão de saída VL entre os tempos O e 4 s. Considere que o diodo possuí comutação instantânea. Dados do modelo
do diodo: KT = 0,5 V , Rf= 20 Q. , !S = QA , R, -> oo

PROBLEMA 7: Para o circuito dado, determine o valor limite do resistor tf para que o LED emita luz. Explique se
este limite é mínimo ou máximo. Dado: característica tensão-corrente linearizada do LED empregado.

í (s)

PROBLEMA 6
t (s)

PROBLEMA 7
0 1 2 3 4

PROBLEMA 8: Para o circuito dado, determine o valor da tensão medida pelo voltímetro V, considerado ideal.
Dados: características tensão-corrente linearizadas dos diodos empregados.

PROBLEMA 9: Para o circuito dado, determine o valor da leitura do amperímetro A, considerado ideal.
Dados do diodo: KT = 0,5 V , tf/=OQ , IS = OA , tfr-»oo

50

PROBLEMA 8

0,6 0,9

DÍODO D

0,5 0,8

DÍODO Dz
PROBLEMA 9

PROBLEMA 10: Para o circuito dado, calcule as potências consumidas nos resistires e no diodo, e a fornecida pela
fonte DC. Dados do modelo do diodo: KT = 0,5 V , Rf= 10 Q , ÍS = QA , Rr-p«>.

PROBLEMA 11: Para o circuito dado, sabe-se que a corrente direta máxima do Ciodo empregado é 600 mA e sua
tensão reversa máxima é 20 V. Determine os limites de tensão da fonte de entrada ^, para que a mesma não danifique
o diodo. Dados do modelo diodo: 7Y =0,5 V , tf/=OQ , 7.5 = 0.4 , tfr-»oo

PROBLEMA 12: De um certo circuito (vide figura dada), sabe-se que as características de transferência entre a
variável de entrada de tensão vs e a variável de saída de tensão v0 são dadas por:

v0 = vs - 6 V , para vs > 10 V
v0 = 4 V ,para 4 < vs < 10 V
v0 - vs , para vs < 4 V

Com base nestas características de transferência e respectivas condições, desenhe a forma de onda da saída vu ,
considerando as seguintes entradas: (1) vs = -10 sen(o>/) e (2) vs = 4 + 12 sen(co/)
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25 n i>
D

1,2 V
<>15 Q

PROBLEMA 10 PROBLEMA 11

CIRCUITO

PROBLEMA 12

PROBLEMA 13: Com base nas relações gráficas de uma variável de saída v0 em função de uma variável de entrada vv

fornecidas, isto é, com base nos gráficos das característica de transferência fornecidas, determine as equações das
características de transferência e respectivas condições para cada gráfico e obtenha ainda a forma de onda da saída vtl

para uma entrada vs = 5 - 15 sen(co/) .

PROBLEMA 14: Para o circuito e a forma de onda da entrada vs fornecida, determine a forma de onda da corrente iL

na carga. Considere o diodo ideal.

- 5

A = l

PROBLEMA 13

K

1+

V J Vs

I

'l A •
V /£

D < ioon
400 Q <

—

-10

PROBLEMA 14

to/

PROBLEMA 15: Para o circuito dado, determinar:
a) o ângulo de condução, de extinção e o período de condução da corrente no circuito
b) as formas de onda das tensões VD e VL do circuito
Dados: vs = 2 sen(coí) , diodo: FT = 0,5 V , Rf~ 50 Q , 7^ = 0^ , Rr->w

PROBLEMA 16: Para o circuito dado, obtenha a forma de onda da tensão de saída VL na carga, para as entradas vs

fornecidas. Considere os diodos ideais.

D
K

450 Q

PROBLEMA 15

v
1000 KJ

^\ Z
\Jjvs A

íl K
+

AJ
\2 \

^~

z
400 O <

+ 1
— 4 K

10 -

PROBLEMA 16

PROBLEMA 17: O circuito dado é conhecido como duplicador de tensão. Para a entrada vs senoidal fornecida,
obtenha a fornia de onda da tensão de saída v0 entre os instantes O e 3n e explique os cálculos realizados. Considere os
capacitores inicialmente descarregados e os diodos ideais.

PROBLEMA 18: Para o circuito dado e a forma de onda da tensão de entrada vs fornecida, determine a forma de onda
da tensão de saída v0 entre os instantes O e 37e explique os cálculos realizados. Considere o capacitor C inicialmente
descarregado e o diodo D ideal e de comutação instantânea.

-0 +

C

2 V ~

D

O

-4
-o-

27"
3T

PROBLEMA 17 PROBLEMA 18

PROBLEMA 19: Explique o funcionamento dos circuitos retifícadores de onda completa dados na Fig. 5.7.6 .

PROBLEMA 20: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão de saída VL para a entrada vs = 2 sen(cot).
Dados dos diodos D, e D2 : ^T = 0,6 V , Rf=Q Q , 7S = 0^ , *r-»a>
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CAPÍTULO 5: Dispositivos a semicondutor -1: o díodo de junção bipolar

PROBLEMA 21: Para o circuito dado, determine as formas de onda das tensões VD! e vD2 nos diodos D| e D2,
respectivamente, para o sinal de tensão de entrada vs = -9 sen(cot). Considere D, e D2 ideais.

PROBLEMA 22: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão de saída VL na carga, para um sinal de
tensão de entrada vs = 5 + 15 sen(cot).
Dados: diodo D : Kr = 0,5 K , 7^=00 , IS = QA , Rr^>^

diodo Dz : Fr = 0,5 K , Rf= O Q , IS = QA , tfr -» oo , Vz = 9,5 V , Rz = O O

•=" PROBLEMA 20 — PROBLEMA 21

200 Q A

K
K

Â l

500

PROBLEMA 22

PROBLEMA 23: Para o circuito dado, determine a expressão da tensão v/, na carga para vs = 0,1 sen(cof) como sinal
de tensão de entrada. Considere a temperatura de 29 °C. Dados: diodo D de germânio, com Vy = 0,3 K e Rf= 5 Q.

PROBLEMA 24: Para o circuito dado e a característica tensão-corrente linearizada r1',- Zener empregado, determine a
forma de onda de tensão da saída v0. Dado: vs = 3 - 10 sen(w/)

PROBLEMA 25: Para o circuito dado, determine a forma de onda da corrente iD no .circuito, para um sinal de tensão
de entrada vs = 10 sen(coí).

f=QQ , IS = OA , R, -» ooDados: diodo D ; Vy =0,5 V , Rf=Q
diodo Dz : KT = 0,5 V , Rf=Q Q. , IS = QA ,

=~ PROBLEMA 23

aon

+
5,5 V-

= 5 V , Rz = O Q

/z>(m/í)

-11,5

-O-

0,5

A

+

\

D

K \fî

/ D,

PROBLEMA 24 ~ PROBLEMA 25

PROBLEMA 26: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão de saída VL na carga .
Dados: vs = 2 sen(co/).

diodo D : Fr = 0,5 V , Rf= O Q , Is = Q A , Rr^> oo
diodo Dz : Vy = 0,6 V , Rf= O Q , 7S - O A , Rr^>™ , Vz = 5,5 K , tfz = O Q

PROBLEMA 27: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão de saída VL , para um sinal de tensão de
entrada vs= 15 sen(coí). Dados dos Zeners: Vy = O V , Rf=Q Q , IS = QA , Rr^& , Vz = 10 V , Rz = O Q

PROBLEMA 28: Para o regulador Zener dado, determine a gama de correntes IL na carga RL „ para as quais ocorre
regulação de tensão pelo Zener.
Dados: 8 < Vs í 10 V ; Zener: Vz = 5 V , 7ZÍ = 5 mA , IZM = 90mA

ion

PROBLEMA 26

DZ2

K

PROBLEMA 27

50 Q ̂
1+ /z

Vs K
//

A
<n, "'l

~~=~ PROBLEMA 28

PROBUEMA 29: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão de saída v0 para o sinal de tensão de
entrada vs= 16sen(coí). Dados do Zener empregado: V, =0 V, Rf=0 Q, IS = QA , A.'.'->oo , Vz = 6 V, Rz = O Q

PROBLEMA 30: Para o regulador com Zener dado, sabe-se que:
1. o comportamento do sinal de tensão de entrada Vs é 10 ± 10% V
2. a carga RL está regulada em 6 K
3. a carga RL pode dissipar uma potência máxima de 120 m W ou funcionar a'vazio

Com base nos dados fornecidos, determine as especificações de tensão de regulação e, Correntes mínima e máxima na
ruptura do Zener empregado. :
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PROBLEMA 31: Para o circuito dado, determine o valor das correntes 7,, 72 e 73, as potências consumidas nos díodos
e resistores, e a potência fornecida pela fonte.
Dados dos Zeners empregados: Fy = 0,5 V , Rf=25 Q , 7 5 =0^ , fír->oo , Vz = 10 V , Rz = 10 Q

o-
= -̂ PROBLEMA 29 =- PROBLEMA 30 -==- PROBLEMA 31

PROBLEMA 32: Para o circuito dado, determine as potências consumidas nos resistores e no diodo Zener e a
potência fornecida pela carga.
Dados do Zener empregado: KT = 0,5 K , ^=15 Q , 76- = 0 J4 , 7?r-»oo , Vz = 5 V , Rz = 5 Q

PROBLEMA 33: Para o circuito dado, determine a forma de onda da tensão de saída VL para o sinal de tensão de
entrada v5 fornecido. Considere os díodos ideais.

A

26 Q
+ k

— l n v <^24

FKUBLJ

K f ^ A

^
Dz

n i 4 Q < -

:MA 32

>

A Av
20 n A

1+ \

(!\/)Vs +
10 V-

-=-

io"n K
^D, 7\n,

A

3 F-

ion<:

PBPROBLEMA 33

PROBLEMA 34: Para o circuito dado, v? é a fonte de tensão de entrada do circuito e o diodo é considerado ideal.
Pede-se:
a) considere v2 a variável de saída e determine as características de transferência do circuito e respectivas condições;
b) determine a forma de onda de v2 para vj = 10 sen(coí);
c) determine as formas de onda das tensões v, e VD para a mesma entrada do item b).

PROBLEMA 35: Deseja-se montar um regulador de tensão com Zener para regular em 16 Ka tensão numa carga R/
Para isso, serão necessários utilizar dois díodos Zener (figura dada), cujas especificações são:

Zener Dz, : Vz = 9 V , IZK = 5 mA , IZM = 100 mA
Zener DZ 2: Vz = l V , IZK = 3 mA , IZM = 90 mA

A carga RL poderá operar a vazio ou dissipar uma potência máxima de l W. Determine a faixa de tensão de entrada V$
para que ocorra efetivamente uma regulação de tensão na carga RL em 16 V. Explique o cálculo realizado.

PROBLEMA 36: Deseja-se construir um regulador Zener (figura) com o objetivo de regular a tensão na resistência de
carga RL em 13 V. Para isso, dispõe-se de cinco tipos de Zeners (01 de cada), para serem usados em ligação série, cujas
especificações de ruptura são descritas a seguir:

Zener l : Vz = 6 V , IZK = 3,2 mA , IZM = 33 mA
Zener 2 : Vz = 5 V , IZK = 3,5 mA , IZM = 36 mA
Zener 3 : Vz = 2 V , IZK = 2,5 mA , IZM = 34 mA
Zener 4 : Vz = 3 V , IZK = 4,0 mA , IZM = 35 mA
Zener 5 : Vz = 8 V , IZK = 3,0 mA , IZM = 40 mA

A tensão de entrada F5 do regulador Zener pode variar entre 14 e 15 K O regulador deve ainda alimentar uma carga RL

que pode variar entre 800 Q e 2 AQ. Com base nos dados fornecidos sobre o regulador, determine uma combinação
possível desses Zeners para que se consiga efetivamente regular a tensão na carga RL em 13 Fe explique o cálculo
realizado. Caso não haja uma combinação possível, explique o porquê.

PROBLEMA 34 PROBLEMA 35

+
50 n

^
PROBLEMA 36
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CAPÍTULO 6: DISPOSITIVOS A SEMICONDUTOR -II: O TRANSISTOR
BIPOLAR DE JUNÇÃO

6.1) INTRODUÇÃO

O Transistor Bipolar de Junção, conhecido como TBJ ou BJT, é um outro importante dispositivo semicondutor,
usado tanto para comutação como para amplificação de sinais. O transistor bipolar di ;unção é um triodo semicondutor
porque se constitui de três substratos semicondutores. Foi criado em 1951 por Schccdey e equipe, e veio a substituir
imediatamente as válvulas, que consumiam muita energia, nos equipamentos eletrônicos existentes na época, bem
como possibilitar novas invenções, tais como circuitos integrados, componentes optoeletrônicos e microprocessadores.
Atualmente, praticamente todos os equipamentos eletrônicos projetados usam estes componentes semicondutores.

6.2) O TRANSISTOR BIPQLAR DE JUNÇÃO

6.2.1) ASPECTOS FÍSICOS E NOMENCLATURAS

Um transistor bipolar de junção consiste basicamente em um cristal de silício, ou germânio, constituído de um
substrato semicondutor tipo P entre dois substratos tipo N, chamado Transistor NPN (Fig. 6.2.1-a), ou um substrato N
entre dois substratos P, chamado Transistor PNP (Fig. 6.2.1-b). Os transistores de silício, como no caso dos diodos, são
mais amplamente utilizados que os de germânio porque oferecem especificações de tensão mais altas, maiores
especificações de corrente direta e menor sensibilidade à temperatura, isto é, menor corrente reversa.

coletor

base

emissor

B B

Fig. 6.2.1: Aspectos físicos do TBJ: (a) NPN e (b) PNP; símbolos esquemáticos: (c) NPN e (d) PNP;
(e) variáveis de tensão e corrente do TBJ.

As Figs. 6.2.1-a e b mostram, então, os três substratos constituintes de um transistor, conhecidos como emissor
(cujo terminal é denominado E), base (B) e coletor (C). Alguns aspectos físicos destes substratos são:
1) Emissor: é o substrato mais densamente dopado dos três porque sua função é ínjetar portadores livres (elétrons

livres no NPN e lacunas no PNP) na base. Possui tamanho intermediário entre a b *; e e o coletor.
2) Base: a base é levemente dopada e bastante estreita, porque sua função é pem :tir que a maioria dos portadores

livres injetados pelo emissor passe para o coletor. :
3) Coletor: o coletor possui um nível de dopagem intermediário entre a dopagem der: a do emissor e a dopagem fraca

da base e sua função é coletar os portadores que vêm da base. O coletor possii í- maior dimensão física das três
camadas porque ele deve dissipar mais calor que a base ou o emissor.

Por ser formado por três substratos, analisando-se as Figs. 6.2.1-a e b pode-se notar também que o TBJ se
assemelha a dois diodos porque possui duas junções PN:
1) a junção base-emissor, denominada JE, que compõe o chamado diodo emissor-base, ou simplesmente diodo emissor.
2) a junção base-coletor, denominada Jc, que compõe o chamado diodo coletor-base, ou simplesmente diodo coletor.

A representação esquemática dos dois tipos de transistor de junção, NPN e PNP, são dadas nas Figs. 6.2.1-c e d,
respectivamente, onde a seta no terminal do emissor indica o sentido da corrente neste terminal quando a junção PN
emissor-base (diodo emissor) está polarizada diretamente e operando na sua região de condução.

Como visto no Capítulo 5, o diodo de junção bipolar tem duas variáveis mensuráveis em seus terminais: a
corrente ID que flui no mesmo e a ddp VD entre seus terminais. Porém, pelo fato de apresentar três terminais, no TBJ
são determinadas seis variáveis, mostradas na Fig. 6.2.2-e como exemplo para um TBJ NPN:
a) as correntes no terminal emissor (IE), no terminal coletor (/c) e no terminal base (/g). Tem-se então que, se forem

invertidos os sentido destas correntes, as mesmas passam a ter sinal contrário.
b) a ddp's entre o coletor e o emissor (VCE ou VEC), entre o coletor e a base (VCB ou VBc) e entre a base e o emissor

(Kseou VEB). Tem-se, então, que: VCE=-VEc , VCB=~VBC e VBE=-VEB .
Os sentido positivo das correntes e tensões num TBJ dependem de como o mesmo está trabalhando, isto é, o

modo de operação. Assim, nesta apostila convencionou-se adotar o sentido positivo esperado das tensões e correntes do
TBJ para cada modo de operação.

Como o substrato emissor tem a função de fornecer os portadores majoritários para a condução de corrente do
TBJ, o fluxo de majoritários são de lacunas no TBJ PNP e de elétrons livres no TBJ ÍTPN. Isto significa que o sentido
positivo das correntes e tensões envolvidas no funcionamento de um PNP são opostas às de um NPN porque, para um
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mesmo modo de operação, as polarizações dos diodos emissor e coletor são opostas. Conclui-se então que o transístor
PNP é o complemento do transistor NPN.

6.2.2) TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO NÃO POLARIZADO

etétron eléíron livre
Como mencionado, o transistor bipolar de junção é formado por duas

junções PN. Então, de acordo com a teoria vista no Capítulo 5, em cada uma
dessas junções aparecerá uma região de depleção (Fig. 6.2.2 para o TBJ
NPN), com as consequentes barreiras de potencial em cada junção,
necessárias para que nenhum portador cruze a junção, e, desse modo, as
correntes no transistor não polarizado são nulas.

Devido ao fato das três regiões do TBJ terem diferentes níveis de
dopagem, as camadas de depleção que geram as barreiras de potencial não
possuem a mesma largura. Como visto no Capítulo 4, quanto mais
densamente dopada uma região, maior a concentração de íons próximos à
junção e menor a camada de depleção. Assim, a camada de depleção EB na junção emissor-base (JE) é menor que a
camada de depleção CB na junção coletor-base (Jc), tal como exemplificado na Fig. 6.2.2.

lacuna CB

Fig. 6.2.2: Camadas de depleção num
TBJ NPN não polarizado.

6.2.3) FONTE DE CORRENTE CONTROLADA POR CORRENTE

fonte de corrente controlada por corrente

7, . i , 1 , ? 7 3 = p71

Fontes controladas são circuitos onde um de seus parâmetros, geralmente designado por variável de saída, é
controlado por outro de seus parâmetros, designado, então, por variável de entrada. Quando a variável de saída possui
um ganho em relação à variável de entrada, estas fontes podem ser utilizadas como dispositivos de amplificação de
sinais. Outro uso das mesmas é em comutação, como uma chave liga-desliga controlada.

Uma fonte de corrente controlada por corrente é um dispositivo de três terminais, um dos quais comum à entrada
e à saída, na qual o valor de sua corrente de saída é controlada por sua corrente de entrada. A Fig. 6.2.3 mostra um
exemplo de circuito contendo uma fonte deste tipo. As correntes I\ 72 = (3/i (p = ganho de corrente) são as correntes de
entrada e saída da fonte controlada, e VQ = V2-R212é sua tensão de saída. Analisando este circuito, observa-se que;
1) se 72 > /i, então o ganho p de corrente entre a entrada e a saída é maior que 1. Este comportamento pode, então, ser

aproveitado como efeito amplificador de sinais.
2) se a tensão da fonte V\r nula, /i e 72 também serão nulas e a

tensão de saída VQ será igual a tensão da fonte V2. Desse modo, a
fonte controlada comporta-se como uma chave aberta para a saída.

3) porém, se o valor de I\r um valor de 72 tal que esta última
provoque uma queda de tensão na carga R2 igual a V2, então tem-se
que yo = V2 - R212 = O e a fonte controlada comporta-se como uma
chave fechada para a saída. Desse modo, as observações 2 e 3
representam o comportamento de uma chave liga-desliga.

Os TB J's são amplamente utilizados em diversos tipos de
circuitos porque seu funcionamento se assemelha ao de uma fonte de
corrente controlada por corrente (o que é explicado a seguir), ou seja,
um TBJ apresenta, além da característica comutadora de um diodo de
junção, também uma função amplificadora.

- y-,

Fig. 6.2.3: Circuito com fonte de corrente
controlada por corrente.

6.2.4) O TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO POLARIZADO: MODOS DE OPERAÇÃO

Como visto, o TBJ possui duas junções PN que se assemelham a diodos. Logo, espera-se que cada um destes
diodos possam ser polarizados em condução (a partir de uma determinada tensão de limiar) ou corte, com consequentes
alterações nas camadas de depleção EB e CB. Existem, então, quatro maneiras de polarizar simultaneamente estes
diodos, o que define os quatro modos de operação do TBJ, que são: saturação, bloqueio, ativo direto e ativo reverso.

Como será estudado posteriormente, no estudo de um TBJ se define sempre uma corrente de entrada do TBJ e
outra de saída. A terceira variável de corrente do TBJ é, então, função dessas correntes e a mesma define o terminal
comum à entrada e à saída e, porisso, a configuração o TBJ. Assim, se este terminal comum for a base, define-se então
a ligação Base Comum (BC), se o emissor, Emissor Comum (EC), e se o coletor, Coletor Comum (CC). No breve
exame dos modos de operação a seguir, serão estudados circuitos de polarização de um TBJ NPN (para um PNP a
análise é análoga), por conveniência ligado em BC. Comparando-se os circuitos de polarização com o da fonte de
corrente controlada por corrente (Fig. 6.2.3), entende-se que a corrente de emissor IE é a corrente de entrada 7, da fonte
controlada, a corrente de coletor 7C é a de saída I2 e a tensão entre a base e o coletor (VCa ou VBC} é a tensão de saída Vtí.
1) MODO ATIVO DIRETO: o modo ativo direto do TBJ é atingido quando o diodo emissor é polarizado na sua

região de condução, e o diodo coletor polarizado na sua região de corte (circuito na Fig. 6.2.4-a).
Quando a ddp no diodo emissor for maior que sua tensão de limiar, muitos eléírons livres do emissor (portadores

majoritários do substrato emissor tipo N), fluem para a base, tomando-se portadores minoritários, e se constituem
na corrente de emissor IE. Como a base é fina e levemente dopada, estes elétrons livres possuem tempo de vida
médio suficiente para alcançar a junção coletor-base Jc (diodo coletor). Como o diodo coletor está polarizado no
corte, o campo elétrico na camada de depleção da junção Jc é acelerante para os portadores minoritários da base,
pois está no sentido coletor-base. Devido a estes fatos, então, quase a totalidade dos elétrons injetados na base pelo
emissor conseguem atingir o substrato coletor, onde tornam-se novamente portadores majoritários, vindo a se
constituírem na corrente de coletor Ic . Alguns dos elétrons injetados na base pelo emissor podem, porém,
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recombmarem-se com lacunas da base e fluírem para o seu terminal, constituindo-se na corrente de base IB. Como
há poucas lacunas na base, IB é bem pequena comparada a Ic e esta será, portanto, aproximadamente igual a //.;.

A Fig. 6.2.4-b mostra esta discussão sob o ponto de vista das bandas de energia. Com a junção emissor-base
polarizada em condução, seus elétrons livres podem adquirir energia suficiente para ocupar uma orbita disponível
na Banda de Condução da base. Alguns desses elétrons injetados podem se recombinar com lacunas e fluir como
elétron de valência para o terminal da base mas a grande maioria tem vida média suficiente para atingir a junção
coletor-base e ocupar orbitas disponíveis na Banda de Condução do coletor e fWipara o seu terminal.

Um outro aspecto desta discussão é que, como a junção Jc está em polarização reversa, a Banda de Condução do
coletor está a um nível abaixo da Banda de Condução da base e esta diferença é t^nto maior quanto maior a tensão
reversa do diodo coletor. Logo, ao penetrar no coletor, os elétrons liberam enoigia, principalmente na forma de
calor (Fig. 6.2.4-b). Esta é a razão do coletor ser a maior das três regiões, pois de^e ser capaz de dissipar este calor.

emissor
N

BV

(b)
E Y.—•

Fig. 6.2.4: Modo ativo direto do TBJ: (a) circuito de polarização; O») bandas de energia.

O nível de polarização do diodo emissor ajusta o valor de 7£ e, consequentemente, de Ic, independentemente de
variações em Rc ou VCc , pois, como dito, o TBJ funciona como fonte de corrente (7C) controlada por corrente (IE).

É na região ativa direta onde surge o efeito fonte de corrente controlada por corrente do TBJ e que pode ser
utilizado como amplificador porque pode-se definir um ganho entre a corrente de saída e a de entrada, dado por:

(6.2.1)

onde aF é chamado ganho de corrente direta em base comum e tem valor aproximadamente igual a l porque, como
visto, 7C e IE são aproximadamente iguais. Como será visto, na configuração emissor comum do TBJ, a corrente de
entrada passa a ser a corrente de base IB, sendo a corrente de coletor Ic a de saída, isto é, IB controla Ic • Assim, o
chamado ganho f$F de corrente direta do TBJ em emissor comum, também chamado ganho CC, é definido por:

(6.2.2)

onde o ganho (3? pode assumir valores bem mais elevados que aF , tipicamente entre 50 e 600, porque IB é, como
visto, normalmente bem menor que Ic. Analisando-se a Fig. 6.2.4-a nota-se ainda que IE - /c + f B • Aplicando as
Eqs. 6.2.1 e 6.2.2 nesta equação obtém-se que os ganhos aF e ftp não são independentes e estão relacionados por:

PF - Iç

l - (6.2.3)

2) MODO SATURADO: quando ambos os díodos emissor e coletor do TBJ estão'polarizados em condução, isto é,
com tensão maior que as respectivas tensões de limiar, define-se o modo saturado do TBJ (circuito na Fig. 6.2.5-a).
Os sentidos das correntes apresentadas na figura são positivos e iguais aos do modo ativo direto porque, como será
visto, na passagem do modo saturado para o ativo direto, a corrente de coletor na»- ie inverte imediatamente. Como
ambos os díodos estão em condução, ambas as correntesj^g 7cp_odem ser apreciázLis rr"n ap?nac

diretas em Jc e JE em tnrno df gutw tgn.cJfog.Hp 1imiar_J -n£n, a ddp em Jc (YBC) é da ordem da tensão de limiar de um
diodo comum è considerada pequena. Assim, trata-se de uma situação com teng^p tf? saí^a haiyaj-çprrrnte de
elevada, o que SP rnnfirjnra nn comportam^D^ H? »inig_rhawjefihaHa e ^ÍE-SR, entai^ que O TBJ está saturado.

C F,

(b) ^ (c) —

Fig. 6.2.5: Circuitos de polarização para os modos de operação do TBJ: (a) modo saturado; (b) modo
bloqueado; (c) modo ativo reverso.

3) MODO BLOQUEADO OU DE CORTE: quando ambos os díodos emissor e coletor do TBJ são polarizados no
corte, isto é, com tensão menor que as respectivas tensões de limiar, ou mesmo reversas, define-se o modo
bloqueado do TBJ (circuito na Fig. 6.2.5-b). Como os dois díodos estão no bloqueio, as correntes de emissor IE e
coletor /c são pequenas, da ordem de correntes de saturação reversa, constituídas, então, apenas de portadores
minoritários. Logo, por 7C ser pequena, a queda de tensão no resistor de carga Rc é desprezível e a tensão de saída
VCB será aproximadamente igual à tensão da fonte VCc • Trata-se, então, de uma situação de comportamento de
chave aberta para a saída e diz-se( assim, que o TBJ está bloqueado.
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4) MODO ATIVO REVERSO: o modo ativo reverso do TBJ é atingido quando1 o diodo emissor é polarizado na sua
região de corte, e o diodo coletor polarizado na sua região de condução (circuito na Fig. 6.2.5-c). Pode-se perceber
que estas polarizações são contrárias às do modo ativo direto, ou seja, o coletor passa a executar a função do
emissor e vice-versa (os sentidos das correntes apresentados na figura são os esperados, isto é, positivos). Logo, o
funcionamento do TBJ no modo ativo reverso é análogo ao modo ativo direto, isto é, opera como uma fonte de
corrente controlada por corrente, sendo o ganho de corrente para esta configuração dado por:

a 0 = (6.2.4)

onde a/í é o ganho de corrente reversa em base comum, de valores típicos entre 0,5 e 0,85 porque o coletor não
possui a densidade de portadores livres do emissor para desempenhar a função de injetar portadores na base. Similar
ao modo ativo direto, o ganho de corrente reversa J3R do TBJ na configuração emissor comum será:

PR =

Na Fig. 6.2.5-c nota-se que Ic — IE + IB. Logo, aR e 0R não são independentes e estão relacionados por:

(6.2.5)

(6.2.6)

onde o ganho fíK tem valores típicos entre l e 6 porque IB é, neste caso, comparável a IE. Assim, este modo de
operação raramente é empregado, tendo apenas algumas aplicações em circuitos digitais e de comutação analógiica.

Como será visto, a região ativa direta situa-se entre as de saturação e corte. Como o funcionamento do TBJ no
corte e na saturação corresponde à ação de um comutador, utilizar o TBJ como uma chave liga-desliga consiste em
fazê-lo operar nos extremos da região ativa direta, através de uma polarização intensa (saturação) ou fraca (corte) dos
seus díodos. A Tab. 6.2.1 resume os modos de operação do TBJ de acordo com as polarizações de seus díodos.

DÍODOS DO TBJ
Diodo Emissor
Diodo coletor

MODOS DE OPERAÇÃO DO TBJ
Saturado
condução
condução

Bloqueado (corte)
corte
corte

Ativo Direto
condução

corte

Ativo Reverso
corte

condução

Tab. 6.2.1: Modos de operação do TBJ e respectivas polarizações de seus díodos emissor e coletor

6.3) O EFEITO EARLY

Corno visto na Fig. 6.2.2, o TBJ possui duas camadas de depleção: EB em JE e CB em Jc. Como estas camadas
penetram na região da base, a largura da mesma entre as duas camadas é a que efetivamente possui portadores de
carga livres, e é chamada, então, de largura efetiva da base. No Capítulo 5 foi visto que a largura de camadas de
depleção podem diminuir ou aumentar quando as junções são polarizadas direta ou reversamente, respectivamente.
Assim, a largura efetiva da base pode aumentar ou diminuir de acordo com as polarizações nas junções JE e Jc.

Anteriormente foi discutido que a largura da camada de depleção de JE é menor que a largura da camada de
depleção de Jc. Supondo um TjBJjTgjcegião ativa díreta, istojLja.junçãoi J^nicondujçacLe-^gunção Jc em polarização
reversa, pode-se, então, considerar que a largura efetiva da base é modulada apenas devido à polarização da junção Jc'.
Desse modo, a largura efetiva da base diminui com o aumento da tensão reversa em Jc porque a camada de depleção
CB aumenta, e vice-versa. Esta modulação de largura da base é conhecida por Efeito Early e tem três consequências:
1) O estreitamento da largura efetiva da base provoca um aumento da concentração de portadores majoritários da base.

Como visto no Capítulo 4, as correntes de difusão são proporcionais ao gradiente de concentração de portadores.
Logo, a corrente de emissor IE aumenta com o aumento da tensão de polarização reversa na junção Jc porque ocorre
um aumento no gradiente da concentração de portadores entre o emissor e a base.

2) O estreitamento da largura efetiva da base significa uma menor possibilidade de recombinaçao porque provoca um
aumento no tempo de vida médio dos portadores injetados na base vindos do emissor. Desse modo, quanto maior a
polarização reversa em Jc, mais portadores injetados na base conseguem fluir para o coletor, isto é, o ganho de
corrente direta aF aumenta pois a corrente no coletor aumenta e a da base diminui. Consequentemente, de acordo
com as Eqs. 6.2.2 e 6.2.3, o ganho de corrente direta j}F também aumenta. Conclui-se, então, que estes ganhos nào
são constantes para a região ativa direta.

3) Para tensões reversas muito elevadas em Jc, a largura efetiva da base pode ser reduzida a zero, isto é, a camada de
depleção na junção Jc alcança a da junção JE . Isto pode causar uma corrente de emissor excessivamente grande,
causando a ruptura do TBJ, que é conhecida como perfuração ou "punch-through".

Logo, para um valor constante de polarização direta da junção emissor-base, quando se eleva a tensão reversa na
junção coletor-base, o Efeito Early provoca um crescimento de IE e a? , e consequentemente de Ic e J3F. A modulação
da largura da base explica os deslocamentos das características de entrada e também o comportamento na região ativa
direta das características de saída para as configurações do TBJ, que serão vistas a seguir.

Comentário: Outra forma de ocorrer a ruptura do TBJ é devido a multiplicação por avalanche da corrente reversa no
diodo coletor quando da aplicação de uma tensão reversa em Jc maior que a máxima permitida sob condições de JE em
aberto, corrente mais adiante definida por ICQ. Assim, o limite da tensão reversa máxima na junção Jc é determinada
pela menor tensão em que ocorre a'ruptura por avalanche ou por punch-through.

111



CAPÍTULO 6: Dispositivos a semicondutor - II : o transistor bipolar de junção

6.4) CONFIGURAÇÕES DO TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO

Como dito, a escolha de quais serão as correntes de entrada e saída de um TBJ define também qual terminal será
comum à entrada e saída e, assim, as três configurações do TBJ. Porém, como a corrente de base IB é relativamente
pequena, a mesma não é fixada como corrente de saída, pois não é racional ter-se uma corrente maior (IE ou 7r)
controlando uma corrente menor (IB), ou grandes potências controlando pequenas potências. Outro fato é que, como IE

e /c são aproximadamente iguais, pode-se fixar qualquer uma dessas correntes como a de saída. Logo:
1) Configuração base-comum (BC): a corrente de emissor é a corrente de entrada do TBJ e a corrente de coletor a de

saída ou vice-versa, ou seja, o terminal da base é comum aos terminais do emissor e do coletor;
2) Configuração emissor-comum (EC): a corrente de base é a corrente de entrada do TBJ e a corrente de coletor a de

saída, ou seja, o terminal do emissor é comum aos terminais da base e do coletor;
3) Configuração coletor-comum (CC): a corrente de base é a corrente de entrada do TBJ e a corrente de emissor a de

saída, ou seja, o terminal do coletor é comum aos terminais da base e do emissor.
Como o funcionamento dos modos de operação dependem apenas de como são polarizados os díodos emissor e

coletor do TBJ, os quatro modos de operação podem ser alcançados em cada uma das três configurações do TBJ e,
portanto, os modos de operação independem da configuração em que se encontra o TBJ.

Assim como visto para o diodo, uma forma de visualizar o comportamento.,do TBJ é através de gráficos que
relacionam variáveis de corrente e tensão (características V-I). No entanto, essas características são mais complicadas
do que as de um diodo porque o TBJ tem mais parâmetros a estudar. Essas curvas são, então, geralmente levantadas
fixando uma terceira variável do TBJ e determinadas para cada uma das malhas de entrada e saída. O modo ativo
reverso praticamente não é utilizado e, portanto, não será abordado nas análises que se seguem.

6.4.1) CONFIGURAÇÃO BASE COMUM

Para o estudo da configuração base comum do TBJ será utilizado um circuito polarizador de um TBJ PNP como
exemplo. Para o TBJ NPN, esta análise é análoga. Normalmente a corrente de coletor é a corrente de saída de um TBJ
em base comum. Como dito, 7£ w Ic e eventualmente pode ser utilizado a corrente de emissor como a de saída.

Seja o circuito contendo um TBJ PNP apresentado na Fig. 6.4.1-a, onde as tensões e correntes do TBJ estão no
sentido positivo (sentido esperado). Observa-se pelo circuito que o terminal da bar,., é comum às malhas de entrada e
saída, ou seja, trata-se da configuração base comum. No circuito admite-se ser poss?' el variar positiva e negativamente
as tensões das fontes de polarização VEE e VCc- A seguir serão vistos, então, as características V-I de entrada e saída do
circuito para o estudo do comportamento do TBJ ern base comum.

(a)

V BC = O K região de
saturação

coletor
aberto

0,5 i VEB (V)

(b)

reta de
carga

-> região ativa direta
•/c (mA)

30 1E = 30 inA

Fig. 6.4.1: (a) circuito com TBJ PNP em base comum; (b) característica de entrada em base comum de um PNP;
(c) característica de saída em base comum de um PNP.

(1) CARACTERÍSTICA DE ENTRADA: observando-se o circuito da Fig. 6.4.1-a nota-se que IE é a corrente de
entrada e VEB a tensão de entrada do TBJ. Logo, curvas IE x VEB são a característica de entrada do TBJ em base
comum (Fig. 6.4.1-b), onde a ddp entre a base e o coletor (VBC) é a variável fixada. Esta família de curvas é traçada
com a fonte ^polarizando diretamente o diodo emissor (VEB > 0) e a fonte Vccpolarizando reversamente o diodo
coletor (VBC > 0). Traça-se também as curvas para coletor em aberto (onde /c = 0) e em curto para a base (VBC = 0).

Através da curva de entrada para o coletor em aberto nota-se que estas curvas representam as características V-I
de um diodo: o diodo emissor. Portanto, existe uma tensão de limiar, de aproximadamente 0,5 V, também para
diferentes valores de VBC, abaixo da qual a corrente de emissor é desprezível. Nota-se ainda que as características de
entrada variam de acordo com o valor de VBC fixado. Tal fato se deve ao Efeito Early, pois, para um valor constante
de VEB (vide Fig. 6.4.1-b), o Efeito Early provoca um crescimento de/£ quando siveleva VBc •

A característica de entrada com o coletor aberto é traçada também para VEB ncpativo, onde nota-se uma corrente
de saturação no diodo emissor de valor IEO, chamada corrente de emissor reversa !;nm o coletor em aberto.

(2) CARACTERÍSTICA DE SAÍDA: observando-se o circuito da Fig. 6.4.1-a not; ,se que a corrente de coletor 7C é a
corrente de saída e a ddp VBC a tensão de saída do TBJ. Logo, curvas Ic x VBC formam a característica de saída do
TBJ em base comum (Fig. 6.4.1-c), onde a corrente de emissor IE é a variávei lixada. Esta família de curvas é
traçada com a fonte VEE polarizando diretamente o diodo emissor e a fonte Vcc polarizando o diodo coletor no corte
(quando VBC > -0,5 V} e em condução (quando Vec ^ -0,5 V). Nestas curvas distingui-se três regiões de operação:
(2.1) Região ativa direta: a região das curvas em que VBC > -0,5 V (diodo coletoi?, no corte) e IE > O (díodo emissor

em condução), caracteriza, como visto, o modo ativo direto do TBJ. Nesta ^ gião pode-se notar que as curvas
apresentam uma leve inclinação devido também ao Efeito Early, porque, coiííj visto, com o aumento da tensão
reversa VBc no diodo coletor, ocorre um pequeno aumento da corrente de coletor lc devido à diminuição da
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recombinação na base, ou seja, o ganho a? não é constante nesta região. A pesar disso, nota-se que Ic mantém
seu valor aproximadamente constante a medida que VBC aumenta, pois, como 7C = aF IE (Eq. 6.2.1) e ctF M,
então /c = IE. Este é, então, o comportamento de uma fonte de corrente (/c), que é controlada por uma corrente
(/E). É devido a este comportamento que, como dito, o TBJ pode executar uma função amplificadora.

(2.2) Região de saturação: a região da característica em que VCB < -0,5 V (Jc em condução) e acima da curva IE= O
(JE em condução) é a região de saturação do TBJ PNP em base comum pois, como definido, ambos os díodos
coletor e emissor estão em condução. Nesta região nota-se um decréscimo em 7C quando há um ligeiro aumento
na polarização em condução do diodo coletor (Fig. 6.4.1-c) porque o mesmo tenderá a conduzir uma corrente
direta, precisando, pára isso, primeiramente reduzir a zero a injeção de portadores da base no coletor. Como
visto, nesta região o TBJ se comporta como uma chave fechada, pois nota-se que VBC é pequena e Iç atinge
valores elevados (ponto de operação Q' estabelecido pela reta de carga Ic - (Vcc - VBC)IRc - Fig. 6.4.1-c).

(2.3) Região de corte: diminuindo-se a tensão de polarização do diodo emissor (VEB) pode-se leva-lo ao corte, com
consequente redução a zero da corrente emissor IE (ponto de operação Q" estabelecido pela reta de carga).
Logo, na região abaixo da curva IE = O ambos os díodos emissor e coletor estão no corte e, como visto, esta é a
região de bloqueio do TBJ. Como fazer IE = O corresponde a desconectar o terminal emissor do circuito, a
corrente conduzida pelo TBJ no corte é definida por uma corrente de valor ICo chamada corrente reversa de
coleíor para base com emissor em aberto (Fig. 6.4.1-c). Esta é a condição teórica para um TBJ no corte.

Comentário: À corrente reversa ICo é adicionado mais duas componentes para formar a corrente reversa total no diodo
coletor: a de fuga superficial, proporcional à ddp reversa aplicada, e a de multiplicação por avalanche (ruptura). Nesta
análise dos modos de operação pode-se notar que o diodo coletor é quase sempre polarizado no corte, razão pela qual a
sua corrente reversa é muito importante na especificação de um TBJ, pois, por um motivo qualquer, o terminal emissor
pode se abrir. Assim, os fabricantes especificam a corrente reversa total máxima permitida pelo nome ICBO , que é
bastante dependente da temperatura e dobra de valor a cada aumento de 10 °C na temperatura do TBJ.

6.4.2) CONFIGURAÇÃO EMISSOR COMUM

A maior parte dos circuitos transistorizados apresenta o emissor ao invés da base como terminal comum. A razão
se deve ao fato de ser desejável utilizar a pequena corrente da base como grandeza de controle em vez da
comparativamente grande corrente de emissor, como é o caso da configuração base comum. Neste breve estudo da
configuração emissor comum será agora utilizado o TBJ NPN como exemplo. Para um TBJ PNP este estudo é análogo.

Seja o circuito com um TBJ NPN apresentado na Fig. 6.4.2-a (configuração conhecida como emissor aterrado),
onde as tensões e correntes do TBJ estão no sentido positivo (sentido esperado). Neste circuito observa-se que o
potencial do terminal emissor é comum aos potenciais dos terminais da base e coletor, ou ainda, que o terminal emissor
é comum às malhas de entrada e saída. Trata-se, então, da configuração do TBJ conhecida como emissor comum.

Nesta configuração, a corrente de base IB (designada, então, por corrente de entrada) e a tensão coletor-emissor
VCE (tensão de saída) são as variáveis independentes (designadas, então, por variáveis de controle), ao passo que a
tensão base-emissor VBE (tensão de entrada) e a corrente de coletor Ic (corrente de saída) são as variáveis dependentes
(designadas, então, por variáveis controladas). A seguir serão estudadas as características tensão-corrente de entrada e
saída do circuito, para o estudo do comportamento do TBJ em emissor comum.

ruptura

yE = i o

região ativa direta

\ B = 0,3 mA

Fig. 6.4.2: (a) circuito com TBJ NPN em emissor comum; (b) característica de entrada em emissor comum de
um NPN; (c) característica de saída em emissor comum de um NPN.

(1) CARACTERÍSTICA DE ENTRADA: como pode-se observar no circuito da Fig. 6.4.2-a, IB é a corrente de
entrada e VBE a tensão de entrada do TBJ. Logo, curvas IB x. VBE formam a característica de entrada do TBJ em
emissor comum (Fig. 6.4.2-b), onde a ddp entre o coletor e o emissor {VCE ) é a variável fixada.

Esta família de curvas é traçada com a fonte VBB polarizando diretamente o diodo emissor e com a fonte Vcc

controlando o potencial do coletor em relação à base, conseguindo com isto colocar o diodo coletor em condução
(quando o potencial da base em relação ao coletor for maior que a tensão de limiar do diodo coletor) ou em corte
(quando, por outro lado, o potencial da base em relação ao coletor for menor que a tensão de limiar do diodo
coletor). Para VCE = O V (terminais coletor e emissor curto-circuitados), observa-se novamente que a característica é
essencialmente a do diodo1 emissor polarizado diretamente. Nota-se ainda que as características de entrada variam
de acordo com o valor de VCE fixado (Fig. 6.4.2-b) ocasionando que, um aumento de VCE com VBE constante, resulta
num decréscimo da corrente de base IB (Fig. 6.4.2-b). Isto se deve novamente ao Efeito Early, pois a diminuição da
largura efetiva da base provoca a diminuição da recombinação na mesma e, consequentemente, de IB .

113



CAPÍTULO 6: Dispositivos a semicondutor - II: o transistor bipolar dejunçS.)

(2) CARACTERÍSTICA DE SAÍDA: como pode-se observar no circuito da Fig. u.4.2-a, Ic é & corrente de saída e
VCE a tensão de saída do TBJ. Logo, curvas 7C x VCE formam a característica de saída do TBJ em emissor comum,
sendo a corrente de base IB a variável fixada. Um exemplo de característica de saída em emissor comum do TBJ
NPN é apresentado na Fig, 6.4.2-c. Tal como na característica de saída em base^omum, esta característica revela
três regiões de operação do TBJ (a 42 região, ativa reversa, se situa no 3° quadram^, isto é, para VCE < O e /c < 0):
(2.1) Região ativa direta: para melhor delimitar esta região na característica S.& saída serão feitos inicialmente

alguns comentários. Como mencionado, o modo ativo direto ocorre quando <£ diodo emissor está em condução
e o diodo coletor no corte. Pelo circuito da Fig. 6.4.2-a observa-se que:-Vci = VBE, ~^J^Í)Urn valor típico de
VBE para o diodo emissor em condução é 0,7 K e a tensão de limiar do diocc cõIêtòr~e~lÍ5 V (valor típico da
barreira de potencial de uma junção PN, visto no Capítulo 5). Logo, quando VBE = 0,7 V ç VBC = 0,5 V, isto é,
VCB = - 0,5 V, tem-se então que um valor típico de VCE neste ponto é 0,2 V. Logo, para Vc& > - 0,5 V tem-se que
VCE cresce a partir do valor típico 0,2 K e o diodo coletor entra decididamente no corte. Para assegurar este
fato, convenciona-se, então, que o limite de VCE para o diodo coletor estar no corte é 0,3 V. Assim, na
característica tensão-corrente de saída, a região ativa direta corresponde à região das curvas para VCE acima do
valor típico 0,3 V e acima da curva para IB = O (Fig. 6.4.2-c).

Nesta região pode-se notar que as curvas apresentam uma inclinação, isto é, Ic aumenta com o aumento de
VCE (Ic não independe de VCE). Este comportamento se deve também ao Efeito Early, pois um aumento de Vci:

provoca um aumento da polarização no corte do diodo coletor (Vez aumenta), o que faz a largura efetiva da
base diminuir e, assim, /c aumentar, isto é, o ganho de corrente J3F não é constante e aumenta com KC£ ,
apresentando, portanto, valores distintos em cada ponto desta região. Logo, a relação lc - PF^B (Eq. 6.2.2), a
rigor, só vale pontualmente. Para cálculos práticos, no entanto, pode-se definir um ganho fiF constante para
toda a região ativa direta, o que corresponde a linearizar esta região (linha tracejada mostrada na Fig.6.4.2-c),
isto é, considera-se que 7C independe de VCE, tal como uma fonte de corrente constante, e a relação Ic - PF f B
passa a valer, então, para toda a região ativa direta. Como visto, nesta região, na qual ocorre o comportamento
fonte de corrente (7C) controlada por corrente (/fl), é que um TBJ executa sua função amplificadora.

Observa-se ainda que as inclinações das curvas de saída para o TBJ em emissor comum são maiores que
na configuração base comum, isto é, o ganho (3F é mais sensível ao Efeito Early. Exemplificando: supondo que
O-F varie de 0,995 para 0,996 (aumento de 0,1%) quando VCE aumenta de alguns volts, então, de acordo com a
Eq. 6.2.3, o ganho f}F varia, de 200 para 250 (aumento de 25%), o que mostro que uma ligeira variação em a?
tem grande efeito sobre {3F e, consequentemente, sobre as curvas da característica de saída em emissor comum.

Os ganhos J3F possuem grande tolerância. Logo, os projetos de circuitos com TBJ's não devem exigir um
valor exato de PF t devem ser desenvolvidos de modo a não depender demais deste parâmetro.

Esta região estende-se até um valor limite de ruptura (BVCEO para IB = Q, chamada tensão de ruptura entre
coletor e emissor com a base aberta) e diminui a medida que IB aumenta.; Fig. 6.4.2-c). A ruptura ocorre
porque, se VCE (e, portanto, VCB) aumentar muito poderá atingir o limite em (|íie ocorrerá a ruptura do TBJ por
punch-through ou multiplicação por efeito avalanche, com a corrente de colet., se elevando rapidamente.

Tal como efetuado com díodos, com o auxílio de características tensão-corrente de um dispositivo pode-se
obter o seu ponto de operação através de método gráfico e com o auxílio de uma reta de carga do circuito em
que se encontra o dispositivo. Assim, aplicando LKT na malha de saída do circuito da Fig. 6.4.2-a obtém-se
uma relação entre Ic e VCE dada por: íc = (VCc - VCE )lRc > <lue é uma reta de carga do circuito. Assim, sabendo-
se a corrente de base do TBJ (para definir qual das curvas da característica óç saída o TBJ está trabalhando) e
sobrepondo-se a reta de carga na característica de saída (Fig. 6.4.2-c), obtém-íe o ponto de operação Q do TBJ
empregado e, por conseguinte, os valores de ICQ e VCEQ do TBJ no circuito (Fig. 6.4.2-c). _ft. região_glcançada.
pela reta de carga dgntro da região ativa direta.é chamada compjianee^

(2.2) Região de saturação: pela análise do modo ativo direto sabe-se, então, que "a área da característica de saída
correspondente a VCE abaixo do valor típico 0,3 V (Fig. 6.4.2-c) ambos os díodos emissor e coletor estão
polarizadas diretamente, pois VCB < -0,5 Fe VBE « 0,7 V (valores, como visto, acima da tensão de limiar de
cada junção), isto é, ambos os díodos estão em condução. Esta é, portanto, a região de saturação de um TBJ.

Para um ponto de operação nesta região (ponto Q' - Fig. 6.4.2-c), observa-se que a corrente de coletor Ic

(corrente de saída) assume valores elevados e a ddp VCE (tensão de saída) valores quase nulos, confígurando-se,
então, o TBJ como uma chave fechada para a saída, que é o comportamento característico do modo saturado,

Observa-se pela Fig. 6.4.2-c que na saturação a corrente de coletor cai rapidamente em direção à origem.
Este decréscimo na corrente de coletor ocorre com um pequeno aumento da polarização em condução do diodo
coletor (pequena diminuição de VCE) porque o diodo coletor tenderá a conduzir uma corrente direta, precisando
para isso reduzir a zero primeiramente a injeção de portadores da base vindos do emissor. Logo, pelo fato de na
região de saturação a corrente de coletor se opor à de emissor (e, por conseguinte, à de base), então nesta região
não se tem o controle da corrente de coletor pela corrente da base que se obtém na região ativa direta e,
portanto, não se pode falar em um ganho de corrente, isto é, a Eq. 6.2.2 (Ic = PF!B) não vale para esta região.

(2.3) Região de corte: por analogia à região de corte em base comum vista anteriormente, onde esta ocorre quando
a corrente de entrada IE é nula, pode-se pensar que, na configuração emissor comum, o corte ocorre com a
corrente de entrada 1B nula. A definição teórica de corte, porém, ocorre quando o TBJ conduz a corrente de
coletor reversa ICQ do coletor para a base. Porém, para fins práticos, quando ÍB = O (ponto Q" - Fig. 6.4.2-c), o
TBJ está bem próximo do corte. Assim, diminuindo-se a tensão de polarização do diodo emissor (VBE) pode-se
leva-lo ao corte, com consequente redução a zero da corrente de base IB, Logo, na região abaixo da curva IB = O
ambos os díodos emissor e coletor estão no bloqueio, o que, como visto, caracteriza a região de corte do TBJ.

Como fazer IB = O corresponde a desconectar o terminal da base do cirouito, a corrente conduzida pelo
TBJ no corte é definida por uma componente ICEO bem pequena, chamada corrente reversa de coletor para o
emissor com a base em aberto (Fig. 6.4.2-c). Assim, nesta região, IC = IE = ICEC > e são bastante pequenas.
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6.4.3) CONFIGURAÇÃO COLETOR COMUM

A Fig. 6.4.3 mostra um TBJ NPN na configuração coletor comum. O circuito desta configuração é basicamente
o mesmo da configuração emissor comum (Fig. 6.4.2-a), porém a carga está no terminal emissor (RE) e, assim, a fonte
Vcc alimenta diretamente o terminal coletor. Dessa forma, a operação em coletor comum é bastante semelhante à da
configuração em emissor comum e as características V-I de entrada e saída são basicamente as mesmas.

Para o circuito desta configuração, pode-se tecer alguns comentários:
1) quando o TBJ está operando no modo bloqueado, a corrente de emissor IE é,

como visto, bem pequena (IE = ICEO )• Pela malha de entrada, tem-se, então,
que toda a tensão da fome V BB estará aplicada ao diodo emissor (VBE = VBB) e,
portanto, praticamente nenhuma tensão aparecerá na carga RE .

2) para o TBJ no modo ativo direto, pode ocorrer de VBE ter valor bem inferior à
tensão de entrada VBB • Neste caso, o circuito adquire característica de ganho
de tensão (razão entre a tensão de saída Víaida e a tensão de entrada VBB)
aproximadamente unitário. Como a corrente de base IB é normalmente muito
pequena, este circuito adquire ainda características de impedância de entrada
elevada. Circuitos com estes comportamentos podem ser classificados como
um tipo de circuito isolador chamado buffer. Estas qualidades fazem esta
configuração ter também a denominação de um tipo de circuito com TBJ's
chamado seguidor do emissor, que são utilizados em acoplamentos entre
fontes e cargas para casamento de impedâncias.

Fig. 6.4.3: Circuito com TBJ
NPN em coletor comum.

3) para o TBJ no modo saturado, tem-se, como visto, que VCE é bem pequena e, assim, pela malha de saída observa-se
que toda a tensão de alimentação Vcc > com exceção da pequena queda VCE, aparecerá na saída (Vsaída = VCc)-

6.5) ANALISE DE CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO DO TBJ (ANALISE DC)

Tal como na análise de circuitos com diodos, no cálculo de circuitos com TBJ's também é necessário descobrir
em qual região de operação os mesmos estão funcionando e, desse modo, deve-se admitir hipóteses sobre a operação
dos TBJ's. Para isso, tal como, feito para o diodo, deve-se construir modelos (circuitos equivalentes) do TBJ contendo
componentes lineares e ideais para cada modo de operação, e, assim, avaliar as correntes e tensões de um TBJ inserido
em um circuito pelos métodos normais da teoria de Circuitos Elétricos, e verificar a veracidade da hipótese admitida.

Os tipos de circuitos abordados nesta apostila restringem-se aos de polarização do TBJ em um determinado
modo de operação. Como estes circuitos requerem apenas fontes DC, serão vistos os chamados modelos DC do TBJ.
Tal como feito para os diodos, a determinação destes modelos é baseada nas análises das características V-I do TBJ em
cada região de operação, vistas anteriormente. Como os modos de operação do TBJ independem de qual configuração
o mesmo está sendo empregado, estes modelos são válidos qualquer que seja a configuração empregada.

Assim, para a construção dos modelos DC de polarização do TBJ, tem-se as seguintes considerações:
1) quando operando na região ativa direta (e reversa), o diodo emissor (coletor) do TBJ em condução apresenta uma

tensão que pode ser considerada tipicamente no valor de 0,7 F entre seus terminais. Como o modo saturado do TBJ
implica numa polarização forte em condução do diodo emissor, este apresenta uma tensão típica de 0,8 V.

2) para uma análise qualitativa do TBJ, pode-se admitir um comportamento constante para os ganhos de corrente nas
características de saída em base comum e emissor comum (Figs. 6.4.1-c e 6.4.2-c), isto é, na região ativa direta, o
TBJ se comporta como uma fonte de corrente controlada por corrente com ganho constante, tal que Ic = $?!$= cte.
Para o modo ativo reverso, pode-se fazer considerações similares, de modo a se ter IE = J3K IB = cte.

3) na característica de saída do TBJ em emissor comum (Fig. 6.4.2-c) observa-se que, para VCE'< 0,3 V, o TBJ
encontra-se na saturação. Assim, um valor típico e seguro para VCE no modo saturado pode ser fixado em 0,2 V.

4) admitindo-se nulas as correntes do TBJ no corte, os diodos emissor e coletor se comportam como chaves abertas,
Deve-se lembrar que estas considerações para a construção dos modelos do TBJ implicam em resultados não

exatos, pois são utilizados em análises matemáticas não computacionais como forma de apenas estipular os valores das
grandezas do circuito e assim obter uma análise qualitativa com uma estimativa do comportamento do circuito. No
entanto, em muitos cálculos de circuitos os resultados podem ser bastante satisfatórios devido aos pequenos erros.

Com base nestes comentários pode-se agora definir modelos para os modos de operação do TBJ:
1) Modelo da região ativa direta: nesta região, o diodo emissor em condução pode ser modelado por uma fonte de

tensão DC de valor 0,7 V e a relação Ic = PF IB pode ser modelada por uma fonte de corrente ideal conectada ao
terminal do coletor, de valor pF IB. Em alguns modelos é ainda acrescentado uma resistência (Reariy} em paralelo à
esta fonte de corrente para modelar as consequências do Efeito Early e, desse modo, tem-se Ic = /3FIB + VCEIRcariy .

2) Modelo da região ativa reversa: aqui o diodo coletor em condução é modelado por uma fonte de tensão DC de
valor 0,7 Fe a relação IE - pK IB modelada por um fonte de corrente ideal de valor pK IB conectada ao emissor.

3) Modelo da região de saturação: nesta região, o diodo emissor em condução pode ser modelado por uma fonte DC
de valor 0,8 Fe a ddp entre o terminais coletor e emissor pode ser modelada também por uma fonte de tensão DC
de valor 0,2 V. Desse modo, a ddp entre os terminais coletor e base fica estabelecido em 0,6 V.

4) Modelo da região do corte: com base nas considerações feitas, pode-se representar o modelo do TBJ no corte como
circuitos abertos entre os terminais do TBJ para modelar suas correntes nulas.

Com base nestas considerações, as Figs. 6.5.1 e 6.5.2 apresentam, então, os modelos esquemáticos para os TBJ's
tipo NPN e PNP. respectivamente, onde os sentidos das correntes e tensões mostradas estão no sentido esperado
(positivo). Por serem normalmente mais utilizadas em análise de circuitos, nestas figuras são também apresentados
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modelos construídos sobre o símbolo esquemático do TBJ, que incorpora as considerações apresentadas nos modelos
esquemáticos com componentes lineares. Com base na teoria vista anteriormente, nestas figuras são apresentadas ainda
as formulações básicas para a análise de circuitos contendo TBJ's.

NPN
ATIVODIRETO

VCB

ATIVO REVERSO BLOQUEIO

k
Formulação básica

VCE = 0,7
Ic = aF 1E

Formulação básica

IE = PK h

VEC = 0,7 + VEB

PK + l

Formulação básica
h =/c+ h

Formulação básica
IC = /£= /* = 0

Fig. 6.5.1: Modelos DC de polarização e formulação básica, dos modos de operação do TBJ NPN.

Como visto anteriormente, o transistor PNP é o complemento do transistor NPN, o que significa dizer que o
sentido positivo das correntes e tensões para um PNP são opostos às de um NPN. Logo, para a construção dos modelos
dos modos de operação do PNP, basta inverter todos os sentidos de corrente e tensão apresentadas em cada modelo dos
modos de operação do NPN (Fig. 6.5.2) apresentados na Fig. 6.5.1.

PNP
ATIVODIRETO

Vffc

ATIVO REVERSO BLOQUEIO

L

\IC = PF!B
VBC^C

\!E
Formulação básica

VEC = 0,7 + VBC

pF+\ básica

h = PR h

VCE = 0,7 + VBE

+

Formulação básica

Formulação básica
Ic =IE= /a = 0
V = +

Fig. 6.5.2: Modelos DC de polarização e formulação básica, dos modos de operação do TBJ PNP.

Novamente, tal como na análise de circuitos com díodos, na análise de circuitos com TBJ's deve-se admitir uma
hipótese sobre qual região de operação se encontra cada TBJ, aplicar o modelo esquemático correspondente, processar
os cálculos do circuito e provar se todas estas hipóteses são verdadeiras. Resta, então, estabelecer critérios para o
julgamento das hipóteses sobre o estados de operação de um TBJ presente em um circuito:
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1) região ativa direta: através da característica de saída do TBJ em emissor comum apresentado na Fig. 6.4.2-c pode-
se observar que a ddp entre o coletor e o emissor possui um valor de limiar de 0,3 K para a região ativa direta. Logo,
admitida esta hipótese tem-se que:
1.1) se VCE ^ 0,3 F (NPN) ou VEC > 0,3 F (PNP), então a hipótese do TBJ estar na região ativa direta está correta:
1.2) se VCE < 0,3 F (NPN) ou VEC < 0,3 F (PNP), ou mesmo negativas, então a hipótese do TBJ estar na região ativa

direta é falsa e deve-se prosseguir os cálculos com outras hipóteses possíveis para a operação do TBJ.
2) região ativa reversa: através da característica de saída do TBJ em emissor comum apresentado na Fig. 6.4.2-c

observou-se que VCE < O para o TBJ NPN (VEC < O para o PNP). Logo, admitida esta hipótese tem-se que:
2.1) se VEC > O í7 (NPN) ou VCE > O F (PNP), então a hipótese do TBJ estar na região ativa reversa está correta:
2.2) se VEC ̂  O K (NPN) ou VCE < O F (PNP), então a hipótese do TBJ estar na região ativa reversa é falsa e deve-se

prosseguir os cálculos para outras hipóteses possíveis para a operação do TBJ.
3) região de corte: nesta região, ambos os diodos estão polarizados no corte. Como visto, os díodos do TBJ possuem

uma tensão de 0,5 F típica de limiar para operar em condução. Logo, admitida a hipótese do TBJ no corte tem-se:
3.1) se Fa£<0,5 Fe VBC < 0,5 F (NPN) ou VEB < 0,5 Fe VCB < 0,5 F (PNP) então a hipótese do TBJ estar na região

de corte está correta;
3.2) se VBE > 0,5 V e/ou VBC > 0,5 V (NPN) ou VEB > 0,5 Fe/ou VCB > 0,5 V (PNP) então a hipótese do TBJ estar na

região de corte é falsa e prosseguem-se os cálculos para outras hipóteses possíveis para a operação do TBJ.
4) região de saturação: o critério de prova para o TBJ nesta região será definido através de análise da característica de

saída linearizada para o TBJ em emissor comum (figura abaixo). Seja IBcaic e fccaic os valores das correntes de base e
coletor, respectivamente, obtidas nos cálculos do circuito com TBJ admitido na hipótese em saturação. Então, para
o valor de corrente de coletor Iccaic há uma curva na região ativa direta da característica (figura), correspondente a
uma corrente de base IBmin (figura). Sendo f}F o ganho de corrente do TBJ, então, de acordo com a Eq. 6.2.2, o valor
corrente IBmin será determinado por:

(6.5.1)* B min

* C cale

PF
Para a corrente de base IBcaic há também uma curva correspondente na característica de
saída. Pela figura observa-se, então, que apenas se a corrente de base calculada (IBcaic)
for maior que /#„„•„ haverá o ponto de operação (Iccaic > Incatc) para o TBJ (ponto 1), que
estará claramente na região de saturação. Logo, admitida esta hipótese tem-se que:
4.1) se IBca!c > lamin então a hipótese é verdadeira;
4.2) se IBC(,IC ^ hm\n então a hipótese é falsa (no funcionamento do TBJ não existe o

par Iccaic e IBCOIC) e prossegue-se os cálculos para as outras hipóteses possíveis.

Ic

1 C cale

J

U

Y

^Beale > fBmit,

'Binin

•Bcalc *" 'BmiH

y c.
saturação <\> reg. ativa direta

'CC

Comentários:
1) Como visto, há essencialmente dois usos para o TBJ: chave e fonte de corrente. Uma forma de se distinguir um TBJ

funcionando como fonte de corrente de um TBJ funcionando como chave é
caracterizar o tipo de fonte, de corrente ou de tensão, que alimenta a base. O
TBJ com resistor na base e emissor aterrado mostrado no circuito da figura (a)
identifica um TBJ usado como chave. Isto porque a alimentação da base age
mais como uma fcnte de corrente fixa, pois, como VBE é pequena (como visto, VB

em torno de 0,7 V}, a maior parte da tensão VBB que alimenta a base é incidida
no resistor RB , isto é, a corrente de base é fixada por VBB e RB. Desse modo,
pode-se levar facilmente o TBJ para a saturação ou ao corte controlando a
corrente da base pela fonte VBB . Por outro lado, quando a fonte de tensão VBB

alimenta diretamente a base e o emissor é aterrado por uma resistência, identifica-se o uso do TBJ como fonte de
corrente, tal como exemplificado na figura (b). Isto porque, exceto pela pequena queda de tensão no díodo emissor
(VBE}, a maior parte da tensão VBB incide no resistor RE, isto é, o emissor está amarrado (bootstrap) à tensão de
entrada, o que produz uma corrente de emissor fixa e, portanto, um ponto de operação firme na região ativa direta.

2) Quanto à potência dissipada, os TBJ's são classificados basicamente em dois grupos: de pequeno sinal (até 0,5 W] e
de potência (acima 0,5 W), A potência dissipada por um TBJ pode ser determinada aproximadamente por:

| pTBJ = VCE Ic (para um NPN) ; PTBJ = VEC Ic (para um PNP) | (6.5.2)
3) Além das especificações de corrente fCBo e ICEO, a folha de dados do TBJ apresenta várias especificações máximas

que fixam seus limites de corrente e tensão. Todas as especificações de tensão são de tensão reversa de ruptura:
BVçEo (tensão de ruptuia entre o coletor e o emissor quando a base está aberta), BVcso (tensão de ruptura entre o
coletor e a base quando o emissor está aberto) e BVEBO (tensão de ruptura entre o emissor e a base quando o coletor
está aberto). A especificação ICM é corrente máxima de coletor do TBJ e PD sua potência máxima dissipada.

4) Os TBJ's de potência normalmente necessitam de um dissipador de calor, que é uma massa de metal (geralmente de
alumínio) que é presa ao corpo do TBJ, para evitar que ele se aqueça demasiadamente.

5) Os TBJ's podem ser submetidos a excessos de tensões de ruptura, de correntes máximas ou de potência máxima
especificada, que podem danificar os seus diodos, colocando estes em curto ou aberto, além de provocar altas
correntes de fuga, ganho baixo e outros problemas. Logo, é comum se fazer testes com os TBJ's isolados ou já
incorporados a circuitos. Por exemplo, com um ohmímetro pode-se medir a resistência entre o coletor e o emissor,
que deve ser bem alta (da ordem de megaohms). Pode-se também medir a razão entre as resistências direta e reversa
dos diodos emissor e coletor de um TBJ, que deve ser maior que 1000. Existem ainda medidores que testam
corrente de fuga demasiada, ganho (3r baixo ou tensão de ruptura insuficiente.

6) A identificação dos terminais do TBJ pode ser obtida com multímetros que apresentam bornes de teste, mas com um
ohmímetro só é possível testar seus diodos e porisso pode-se identificar apenas o terminal da base.
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6.6) TÓPICOS COMPLEMENTARES

6.6.1) MODELOS DE EBERS-MOLL DO TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNÇÃO

In l

Os modelos de Ebers-Moll dos transistores bipolar de junção se constituem em modelos mais completos do que
os vistos anteriormente, sendo porisso utilizados em análises teóricas e computacionais mais profundas do que as feitas
pelos cálculos normais da teoria de circuitos elétricos. Este item tem
como objetivo, portanto, conhecer estes modelos e suas equações,
possibilitando estudar e definir ainda com mais precisão os ganhos
de corrente vistos anteriormente.

Como visto, o TBJ é formado por duas junções PN que se
assemelham a dois díodos: os díodos emissor e coletor do TBJ.
Desse modo, estes díodos podem ser polarizados em condução e
corte e, conseqOentemente, conduzir correntes diretas ou reversas.
Assim, o modelo de Ebers-Moll é construído com base na equação
da característica tensão-corrente do diodo de junção (Eq. 5.4.3,
Capítulo 5). Para a definição das equações deste modelo, deve-se
ainda adotar uma convenção de tensões e correntes para os TBJ's
NPN e PNP, que serão as propostas na Fig. 6.6.1-a e b.

A Fig. 6.6.2-a mostra a polarização de um TBJ PNP e os sentidos de suas correntes segundo a convenção
proposta na Fig. 6.6.1-b. De acordo com as convenções de corrente e tensão do diod.» proposto no Capítulo 5, as ddp's
V EB e ycB são positivas para a polarização direta dos diodos do PNP. Seja IED a corante direta do emissor para a base.
Sabe-se que uma parcela de IEo pode fluir para o terminal da base. Logo, apenas un _ parcela aF IED (O < a/r < l ) passa
para o coletor, Analogamente, a corrente direta do coletor para a base (/CD) pode também fluir para o terminal da base e
apenas uma parcela aR ICD (O < aR < 1) flui para o emissor. As componentes OF IED z aR ICD representam, assim, o
acoplamento entre as junções JE e Jc-

Com base nestas considerações, pode-se construir o modelo do TBJ apresentado na Fig. 6.6.2-b, onde os dois
diodos opostos entre si com os cátodos interligados representam as junções JE e Jc ('£ transistor bipolar, por onde fluem
as correntes diretas IED e ICD, respectivamente, enquanto que as duas fontes iw corrente controladas indicam o
acoplamento entre as junções. Este é o modelo de Ebers-Moll do TBJ PNP. i

Fig. 6.6.1: Sentidos de correntes e tensões dos
TBJ's (a) NPN e (b) PNP, adotadas para a
construção dos modelos de Ebers-Moll.

P N

Fig. 6.6.2: Transistor PNP: (a) componentes de corrente; (b) representação de Ebers-Moll para grandes sinais.

As correntes diretas IED e ICD relacionam-se com as tensões VEB e VCD aplicadas nas junções, através da equação
do diodo de junção (Eq. 5.4.3), onde o parâmetro TI é adotado igual a 1. No modelo de Ebers-Moll (Fig. 6.6.2-b), nota-
se que a corrente IE no terminal do emissor é formada por duas componentes e pode, então, ser expressa por:

(6.6.1)

(6.6.2)

onde as grandezas IES e Ics são as correntes de saturação reversa das junções emiss j. e coletor respectivamente. Pelo
sentido das correntes adotadas na Fig. 6.6.2-a pode-se observar ainda que:

1 (6.6.3)

Analogam

f — f — rt 1 — f f> VT —
* E ~ l £D " R 1 CD - 1 ES c

\, a corrente Ic no terminal do coletor é

/

Ic. — — c(fJED + I CD — - ccp- I ES é
v

.] - *„ /0 £?""- !

\
formada também por duas componentes, tal que:
y -n \ T »*_ 1 i

- 1 i

;

T p VT "_ 1
í"Ç l , J

= 0

As Eqs. 6.61 e 6.6.2 são as equações de Ebers-Moll para o TBJ PNP. Nos parâmetros aF e aK, os índices
referem-se à transmissão direta (F) do emissor para o coletor e à transmissão revers? (R) do coJeíor para o emissor. Os
valores das quatro grandezas IES , Ics , a/r e aR são funções da densidade de dopagem e da geometria do transistor.
Estas grandezas são dependentes e se encontram relacionadas, tanto para um TBJ PNP quanto para um NPN, por:

(6.6.4)-*ES ~~

o que é chamado de condição de reciprocidade do TBJ.
Seja agora o TBJ NPN. Adotando-se, por conveniência, as mesmas polarizaçí e1; e sentidos de corrente aplicadas

ao PNP (Fig. 6.6.1-a), tem-se que as tensões de polarização direta das junções JE e Jc do NPN são contrárias às
aplicadas ao PNP, isto é, VEB < O e VCB < 0. Assim, as correntes componentes de IE e Ir- no NPN têm sentidos contrários
às verificadas no PNP (Fig. 6.6.3-a), ou ainda, as correntes IE, Ic e Ia nos terminais df 'JPN são contrárias às do PNP.
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Fig. 6.6.3: Transistor NPN: (a) componentes de corrente; (b) representação de Ebers-Moll para grandes sinais.

Portanto, como base nos conceitos desenvolvidos para o PNP, pode-se obter o modelo de Ebers-Moll para o TBJ
NPN mostrado na Fig. 6.6.3-b, onde as equações de Ebers-Moll são definidas com base nas Eqs. 6.6.1 e 6.6.2 por:

(6.6.5)

(6.6.6)

Ai ~~ * ED + aR I CD ~ * ES

( "» >

e VT - i
y

+ aR /cs

f Vn \ y* - i

k J
para a corrente de emissor. Para a corrente de coletor, tem-se:

l — /y f _, f _ ™ í
1 C ~ " F1 ED * CD ~ u F * ES

í V™ "l

e VT - 1
^ /

~ f es

( y ca }

e v> -\

e, ainda para esta análise, tem-se que:
+ I* = O (6.6.7)

Os valores típicos de aF e ar* para transistores de dimensões reduzidas, tais como os usados em circuitos
integrados, são: 0,98 < aF < 0,998 e 0,4 < afí < 0,8 , sendo IES e Ics da ordem de 10'ls Â. Mudando a geometria do TBJ
pode-se alterar estes valores. Assim, IES e Ics podem ser aumentadas para IO"13 A e IO'12 Â, respectivamente, podendo
aR ser reduzido para valores inferiores a 0,1 e aF se manter aproximadamente constante.

A seguir serio feitos alguns estudos com base nas equações de Ebers-Moll do TBJ.

6.6.1.1) GANHOS EM CORRENTE PARA GRANDES SINAIS

Como visto anteriormente, quando polarizado nos seus modos ativos direto e reverso, o TBJ comporta-se como
uma fonte de corrente controlada por corrente. Este item tem como objetivo definir os ganhos do TBJ para estes modos
de operação, a partir das equações de Ebers- Moll.

1) Ganhos em corrente de curto-circuito direta: seja um TBJ PNP com diodo emissor polarizado diretamente, isto é,
VEB > O e diodc coletor curto-circuitado, isto é, VCB — 0. Nestas condições, as Eqs. 6.6.1 e 6.6.2 permitem obter:

/ v "N f v" f.ii \

* E ~ * ES - l f c = - aF I ES - l

que, pela razão enlre duas equações obtém-se:

CLF =
/r

£ y ca = 0

(6.6.8)

Como na ligação base comum do TBJ (onde ambas as tensões de polarização estão referenciadas à base) a
corrente de saída é Ic e a corrente de entrada é IE , então a grandeza aF dada pela Eq. 6.6.8 é chamado ganho de
corrente de curto circuito direta em base comum. O ganho aF é, como mencionado, próximo de l porque Ic= ÍE.

Muitas vezes é conveniente exprimir as correntes de emissor e coletor em função da corrente de base. Logo, da
Eq. 6.6.8 tem-se que: Ic = -a-ph , que, aplicada em na Eq, 6.6.3, obtém-se:

~ - < J j - J \ - - { T - f v 7 \ T - - '
B i E = \-a

Com este resultado aplicado na Eq. 6.6.8 tem-se:

l -a,

onde:

e ainda, da Eq. 6.6.3 tem-se: IE =-(IB + Ic)= - (4 +

fí -Pr
aF

- aF

IE= -

(6.6.9)

(6.6.10)

(6.6.11)
Na ligação emissor comum do TBJ, a corrente de entrada é IB e a corrente de saída 7C. Como o termo /?/.

representa a relação entre 7C e IB então f} F é chamado de ganho em corrente de curto circuito direta em emissor comum.

2) Ganhos em corrente de curto-circuito reversa: seja um TBJ PNP no qual o seu diodo coletor está polarizado
diretamente, isto é, VCB > O e o seu diodo emissor curto-circuitado, isto é, VES = 0. Nestas condições, as Eqs. 6.6.1 e
6.6,2 permitem obter:
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= - aRICS — l 'c ~ - i

que, pela razão entre duas equações obtém-se:

Jl

(6.6.12)

A grandeza aR é, então, chamado ganho em corrente de curto-circuito reversa em base comum porque este caso
é o inverso das funções do emissor e coletor desempenhados nas condições da Eq. 6.0.8.

Analogamente para as condições reversas tem-se:

R a

onde

- -d+A)/*

fíPR
aR

1 - aR

(6.6.13)

(6.6.14)

(6.6.15)e ainda, da Eq. 6.6.3, tem-se:
onde PR Q o ganho em corrente de curto-circuito reversa em emissor comum.

6.6.1.2) CORRENTES DE EMISSOR E COLETOR REVERSAS

Neste item será definida uma grandeza importante para os TBJ's, que é a corrente de coletor reversa, bem como
a corrente de emissor reversa.
a) Corrente de coletor reversa: seja um transistor NPN operando a uma temperatura qualquer 7", com sua junção

coletor-base polarizada reversamente com pelo menos alguns volts (VCB > 0), tal que VCB » VT, e o seu terminal
emissor em circuito aberto, ou seja, a corrente de emissor é nula (IE = 0). Logo, a Eq. 6.6.5 dará:

E - aRIcs -l = O l = - a0 IR *CS

ES

como aR ICs = OF!ES (condição de reciprocidade, Eq. 6.6.4), tem-se:

cs _ - - a.
•ES 1ES

Logo, a corrente no coletor (Eq. 6.6.6) será:

J _i r~ — T
J - l -L -\ - a? aHIcs + I es

A expressão obtida acima é, portanto, a corrente do coletor TBJ com diodo coletor polarizado reversamente e o
diodo emissor em aberto (/£• = 0) e é chamada corrente de_coletor reversa, sendo geralmente referida por Ico, Logo:

(6.6.16)co -aF aR)I es
b) Corrente de emissor reversa: seja um transistor NPN operando a uma temperatura qualquer T, com sua junção

emissor-base polarizada reversamente com pelo menos alguns volts (VEB > 0), tal que VEB » VT, e o seu terminal
coletor em circuito aberto, ou seja, a corrente de emissor é nula (Ic = 0). Logo, a I c,. 6.6.6 dará:

Ic - a p IES - l - 7es

Logo, a corrente no coletor (Eq. 6,6.5) será:

-l

- l

+ a0 I

= O F ' ES

K ÂCS - l ES

A expressão obtida acima é, portanto, a corrente do emissor do TBJ com o diodo emissor polarizado reversamente e
o diodo coletor em aberto (7C = 0) e é chamada corrente^ de emissor reversa, sendo referida por7£0. Logo:

(6.6.17)EQ = (l - aF aR) If

6.6.1.3 ) REFORMULAÇÃO DAS EQUAÇÕES DE EBERS-MOLL

As equações de Ebers-Moll podem ser agora convenientemente reformuladas em função das correntes de
emissor e coletor e seus valores reversos:
1) Para um TBJ PNP, as equações de corrente de emissor e coletor fornecem:

da Eq. 6.6.1: /.

da Eq. 6.6.2: 7es

- l

- l

= 7. + a0 IR i CS

C + aF!ES

- l (1)

f VK

-l (2)

Aplicando o resultado (1) na Eq, 6,6.2 tem-se:
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Ic = - a F

Aplicando o resu

I E + aR ^CS

Itado (2) na Eq.

í v

e
\.

6.6

•
ca

'T _ J

/

1 í "'* "l
+ / e y* - l --t- lcs v 1 -

J v y
f

J — n 7 4 - 7 "
C ~~~ FE CO

\1 e pr

- <XF!E

y \Vr - 1

+ (1- aF aR) Ics

ocedendo como acima, tem-se:
f v \

E EO l

v j
-aRIc

— l

(6.6.18)

(6.6.19)

2) Para um TBJ NPN, sabe-se que Ic e IE tem convencionalmente o mesmo sentido mas VCB < O e VEB < O e, então, as
correntes reversas Ico e IEO têm sentidos contrários. Logo, as equações obtidas acima, para o TBJ NPN, serão:

J C — F E C O

( -^ 1
e y' -i

^ )
e ainda:

í yKB

' E ~ ~ ' EO e VT -
\ - aR IcJ

(6.6.20)

(6.6.21)

Com base nestas equações, pode-se explicar o comportamento exponencial das características de entrada das
configurações base comum e emissor comum, vistas anteriormente.

6.6.1.4) OUTRAS DEFINIÇÕES PARA O GANHO DE CORRENTE DIRETA EM EMISSOR COMUM

Tomando como exemplo o TBJ NPN operando na região ativa direta, analisando-se a Eq, 6.6.20 nesta região,
tem-se que VCB > O e ainda VCB >> VT- Logo:

T - -
l ~

í _ f
F l E * CO ~ l - - ccr IE -f !co

Utilizando-se a Eq. 6.6.7 na equação obtida acima obtém-se então:

CO Ic = a co
l - a, l -a

CO (6.6.22)

onde pp é, como visto, o ganho de corrente em emissor comum. Algumas definições para o mesmo são dadas a seguir.
1) Ganho de corrente pF para grandes sinais: substituindo Ico por ICBO na Eq. 6.6.22, pF será definido por:

Ic = /3F IB + (l + PF)
/c ICBO

+ /CBO

(6.6.23)

A Eq. 6.6.23 fornece a relação entre o incremento da corrente no coletor e a variação da corrente na base e
representa o ganho de corrente para grandes sinais para um TBJ em emissor comum.

2) Ganho de corrente em corrente contínua: a relação entre a corrente de coletor Ic e a corrente de base IB para a
configuração emissor comum é conhecida como ganho de corrente direta de corrente contínua pCc ou hFE. Logo:

Pcc = (6.6.24)

Geralmente, a corrente de base e de coletor são grandes comparados com ICBO e porisso, sob estas condições a
Eq. 6.6.23 se resume à Eq. 6.6.24 e, portanto, J3F e f3Cc são aproximadamente iguais. Para o TBJ funcionando como
um comutador, o parâmetro hfe é muito útil, sendo normalmente fornecido pelo fabricante.

3) Ganho de corrente hfe para pequenos sinais: seja um dado ponto de operação definido pela reta de carga na
característica de saída de um TBJ fixado por um polarização DC. A relação entre a variação 3/c na corrente de
coletor e dIB na corrente de base, para uma tensão constante VCE é conhecida como ganho de corrente em emissor
comum para pequenos sinais, definida por:

6.6.2)

h ~ÔIc
kfe ' dl. yCK = cie

(6.6.25)

O FOTOTRANSISTOR

O fototransistor (símbolo esquemático na Fig. 6.6.4-a) é um dispositivo optoeletrônico mais sensível à luz que o
fotodiodo (visto no Capítulo 5). Ele é normalmente ligado na configuração emissor comum, tendo sua base aberta e
uma radiação é concentrada em uma janela que atinge diretamente sua junção coletor-base Jc (Fig. 6.6.4-b).

A operação deste dispositivo pode ser entendida admitindo-se que a junção emissor-base JE é ligeiramente
polarizada diretamente e Jc polarizada reversamente, isto é, o fototransistor é polarizado para trabalhar na sua região
ativa direta. No fototransistor o diodo coletor é sensível à luz bem como ao calor. Supondo que inicialmente não exista
nenhuma radiação de excitação externa, sob estas circunstâncias, portadores minoritários são gerados termicamente na
junção coletor-base (elétrons na base e lacunas no coletor). Assim, elétrons atravessam a base indo para o coletor, da
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mesma maneira que lacunas atravessam o coletor indo para a base, gerando-se assim, uma corrente reversa na junção Jc-
Como o emissor não contribui para esta corrente, a mesma constitui-se na corrente c í coletor reversa ICo> Como a base
está aberta, então 1B - O e a corrente total no coletor pode ser dado pela Eq. 6.6.22, i- * > é:

'c = Pr IB + O + PF ) Iço = d + co = /CEO

onde ICEO é a já mencionada corrente reversa de coletor para o emissor com a base em aberto.
Se um feixe de luz incidir na junção coletor-base do fototransistor, ocorrerá geração de portadores minoritários

adicionais por fotogeração, que contribuirão para a corrente de coletor reversa. Estes portadores de carga adicionais
podem ser entendidos então como uma corrente injetada na base. Se a componente da corrente reversa de coletor
devida à luz incidente for designada por/i , a corrente total no coletor será agora dada por:

onde nota-se que, como o fototransistor está operando na sua região ativa direta, ocorre o efeito amplificador e, assim,
a corrente produzida pela radiação é multiplicada por um ganho pF + 1. Desse modo, a principal diferença entre um
fototransistor e um fotodiodo está no ganho f}F + l, isto é, o fototransistor possui uma sensibilidade bem maior que o
fotodiodo. Logo, a mesma quantidade de luz atingindo os dois componentes produz pF + l mais corrente num
fototransistor do que num fotodiodo.

OPTOACOPLADOR

Fig. 6.6.4: Fototransistor: (a) circuito de polarização; (b) símbolo esquemático; (c) característica tensão-corrente
de saída; (d) optoacoplador com fototransistor e LED.

A velocidade de comutação de um fototransistor, porém, é mais lenta que a do fotodiodo. As correntes reversas
típicas dos fotodiodos são da ordem de fJÂ e os mesmos comutam em ns. As correntes reversas típicas dos
fototransistores são da ordem de mÂ mas seus tempos de comutação da ordem de fjs.

A Fig. 6.6.4-c mostra a característica V-I típicas de um fototransistor para diíerentes intensidades de iluminação
H, onde nota-se sua semelhança com a característica de saída de um TBJ NPN em eiussor comum.

A Fig. 6.6.4-d mostra um optoacoplador com LED acionando um fototransistor e seu princípio de
funcionamento é semelhante ao exemplo LED-fotodiodo visto no Capítulo 5, sendo c&ntudo mais sensível. Como visto
no Capítulo 5, a grande vantagem de um optoacoplador é a isolação elétrica entre os -.rcuitos de entrada e saída, isto é,
não existe nenhum caminho condutivo entre os dois circuitos. Isto quer dizer que pode-se aterrar um dos circuitos (o da
entrada por exemplo, como na Fig. 6.6.4-d) e deixar o outro flutuante. Outra vantagem é que a potência do circuito de
entrada (circuito controlador) pode ser bem inferior ao de saída (circuito controlado).

QUESTÕES

1) Como é formado um transistor bipolar de junção? Comente sobre sua dopagem e semelhança a díodos.
2) Comente sobre o TBJ não polarizado.
3) Quais são as características de uma fonte controlada por corrente?
4) Quais são os modos de operação de um TBJ? Explique-os.
5) Conceitue os ganhos aF, aR, (3F e pR .
6) Explique o Efeito Early e suas consequências.
7) Com base nas características de entrada e saída da configuração base comum, explique os modos de operação do

TBJ, explicitando seu comportamento como chave e como fonte de corrente.
8) Explique os modos de operação do TBJ em emissor comum, com base nas características de entrada e saída.
9) Explique os modelos DC do TBJ.
10) Comente sobre o fototransistor. Quais suas vantagens e desvantagens com relação ao fotodiodo?

PROBLEMAS RESOLVIDOS

PROBLEMA 1: Para o circuito dado e a característica V-I de saída em emissor cornam do TBJ empregado, determine:
a) o ponto e a região de operação do TBJ, a corrente de emissor, a ddp entre o cole "T e a base e a potência dissipada

no TBJ. Caso o ponto de operação esteja no modo ativo direto, calcule o ganho de Corrente em emissor comum;
b) se o resistor da base for alterado para 1625 Q, qual o novo ponto e região de opera;ao do TBJ?
c) se a fonte de tensão DC da malha de entrada for zerada, qual região de operação se encontrará o TBJ?
Dado: considere VBE = 0,7 F (valor típico) para todos os casos.
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SOLUÇÃO
Sabendo-se a característica V-I de saída de um TBJ em emissor comum, pode-se determinar o seu ponto de

operação Q (!CQ e VCEQ) com o auxílio da reta de carga, e depois as demais variáveis do TBJ.
a) Analisando o circuito, observa-se que o fonte de 2 K é suficiente para levar o

diodo emissor para a condução. Assim, adotando-se o valor típico VBE ~ 0,7 V
para o diodo emissor em condução, o circuito dado é redesenhado ao lado,
onde as variáveis do TBJ estão no sentido esperado (positivo). Aplicando LKT
na malha de entrada, pode-se determinar a corrente de base Is e, desse modo,
determinar em qual das curvas de saída está operando o TBJ. Logo:
-» LKT na malha de entrada: 2 - 0500IB - 0,7 = O => IB- 0,2 mA

ou seja, o ponto de operação do TBJ se localiza na curva correspondente à
corrente de base IB = 0,2 mA.

Da malha de saída, pode-se, então, obter a reta de carga do circuito. Logo:
—» LKT na malha de saída:

-n -, , -l'
CE

malha de
entrada

Sá. malha de
saída

3 - 20 Ic - Vr
CE

20
reta de carga

Traçando-se a reta de carga no gráfico da característica V-I de saída do TBJ fornecido, a intersecção entre a reta de
carga e a curva para IB — 0,2 mA (ponto 1) é, portanto, o ponto de operação Q do TBJ no circuito. Observando-se a
região onde o ponto de operação se situa conclui-se que o mesmo está na região ativa direta, sendo a corrente de
coletor e a ddp entre o coletor e o emissor (ponto de operação) dadas então por: ICQ = 50 mA e VCEQ = 2 K
Tem-se então que: IE = Ic + ÍB = 50 mA + 0,2 mA ~=> IE = 50,2 mA

VCR

PTBJ CEQ *CQ

= VCE - 0,7
Iro = 2 x 50 x 10'

Como o ponto de operação está na região ativa direta:

-*= 1.3 r
PTBJ = 0,1 W

5 0 x l O ~

1

CQ_

I 0,2 x 10 -3
P F = 250

b) Analisando-se o circuito dado nota-se que a mudança no valor do resistor da base para 1625 O altera a malha de
entrada mas não a malha de saída Logo, a corrente de base do TBJ se altera mas a reta de carga do circuito
permanece a mesma obtida no item a). Logo:
-* LKT na malha de entrada: 2 - 1625 IB - 0,7 = O =5 IB = 0,8 mA

ou seja, o novo ponto de operação do TBJ se localiza na curva correspondente à corrente de base ÍB ~ 0,8 mA. A
intersecção desta curva com a reta de carga fornece o ponto de operação 2 (figura), onde se observa que o TBJ
está agora operando na região de saturação. O novo ponto de operação será, portanto:

ICQ= CEQ = 0,2 V
c) Com a fonte DC da base zerada, não há alimentação de tensão na malha de entrada do circuito e, portanto, a corrente

de base IB é nula. Como a malha de saída não se altera com esta mudança, a reta de carga obtida no item a)
permanece a mesma. A intersecção da curva correspondente a IB - O A e a reta de carga fornece o ponto de operação
3 (figura), de onde se conclui que o TBJ está agora operando na região de corte (bloqueio).

PROBLEMA 2: Para o circuito fornecido, sabe-se que o ganho de corrente direta em emissor
comum do TBJ empregado é 100. Determine a região de operação e a demais variáveis de tensão
e corrente do TBJ, para: a) ̂  = 300 AQ ; b)RB=\5QkQ

SOLUÇÃO
Analisando o circuito, nota-se que a fonte de 10 K está polarizando diretamente o diodo emissor,
ou seja, a fonte coloca o terminal da base a um potencial maior que o emissor (VB£ > 0), e que
seu valor (10 V) é seguramente suficiente para levar o diodo emissor para a condução. Desse
modo, conclui-se que o TBJ está no modo ativo direto ou no modo saturado.
a) RB = 300 £Q : 0,6 V VCB

(a) = (b) -=
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hipótese 1: TBJ na saturação:
Utilizando-se o modelo esquemático do TBJ NPN para o modo saturado, obtém-se o circuito da figura (a). Logo:
-» LKT na malha de entrada: 10 - 300 x IO3 IB - 0,8 = O => .: h = hcatc = 30,7 pA
-> LKT na malha de saída: 10 - 2 x IO3 Ic- 0,2 = O => /. Ic = fCcalf = 4,9 mA

mas /â min
1 c caie 4,9 mA
Sc ~ 100

= 49/44

Como visto em teoria, IBmin é a mínima corrente de base para saturar o TBJ. Comparando a corrente de base
obtida nos cálculos do circuito (IBcaic. - 30,7 fjA) com IBminy tem que: IBcalc < IBmín . Conclui-se, então, que no
funcionamento do TBJ não existe o par de correntes ICcaic e IBcaic e, portanto, a hipótese do TBJ saturado é falsa.

;=> hipótese 2: TBJ na região ativa direta:
Utilizando-se o modelo esquemático do TBJ NPN no modo ativo direto, obtém-se o circuito da figura (b). Logo:
-> LKT na malha de entrada: I0-300x 103/fl-0,7 = 0 => .'. 7B = 31/í4
—» Para a região ativa direta sabe-se que: /c = Pf IB ~ 100 x 31 fjA => .'. /c = 3,1 mA
-> LKT na malha de saída: 10 - 2000 Ic - VCE = O => .'. VCE = 3,8 V
—> Como VCE > 0,3 V, conclui-se que a hipótese TBJ no modo ativo direto é verdadeira.
-> Tem-se ainda que: 1E = Ic + IB = (\+fiF)IB = (l + 100) x 31 pA => .'. IE= 3,131 mA

VCE = 0,7 + VCB => VCB = VCE -0,7 = 3,8 - 0,7 => /. VCB = 3,1 V
b) Ai-150*0: VCB 0 j 6 K

+ 1 -
150 AO 0,7 V

entrada

9E

h
saída

(c) —

hipótese l: TBJ na região ativa direta:
Utilizando-se o modelo esquemático do TBJ NPN no modo ativo direto, obtém-se o circuito da figura (c). Logo:
-» LKT na malha de entrada: 10- 150 x IO3 /5-0,7 = O => .-. /s = 62,tl
-> Para a região ativa direta sabe-se que: Ic - PF IB = 100 x 62 fuA => . Ic = 6,2 mA
-> LKT na malha de saída: l O - 2000 Ic - VCE = O => /. Vc£ = -2,4 V
-> Como VCE < 0>3 V, conclui-se que a hipótese TBJ no modo ativo direto é falsa.
hipótese 2: TBJ na saturação:
Utilizando-se o modelo esquemático do TBJ NPN para o modo saturado, obtém-se o circuito da figura (d). Logo:
-> LKT na malha de entrada: 10 - 150 x IO3 IB - 0,8 = O => ,'. IB = 61,3 pA
-> LKT na malha de saída: l O - 2000 Ic - 0,2 = O => .'. Ic = 4,9 mA

4,9 mA
mas: c ceie

3 min 100 = 49

Comparando a corrente de base obtida nos cálculos do circuito (Jacaic = 61,3 /AÍ) com o valor de I&min tem-se
que: IBca{c > IBmin. Conclui-se então que a hipótese do TBJ saturado é verdadeira.

-> Tem-se ainda que: IE = IC +IB =4,9mA + 61,3 ̂ A => /. IE= 4,9613 mA

PROBLEMA 3: Para o circuito dado, sabe-se que o ganho de corrente direta em emissor comum do TBJ empregado é
150. Determine a região de operação e a demais variáveis de tensão e corrente do TBJ,

10 V

2AQ

0,6 V

(a) ^r-
SQLUCÃO

(b) •=

O circuito dado mostra um TBJ PNP com o emissor ligado à linha do positivo e é o modo usual de conectar um PNP na
configuração emissor comum. Pelo circuito observa-se que o diodo emissor do TBJ PNP está polarizado diretamente
pela fonte de tens3o de 10 V, isto é, VEB > O, e que seu valor (10 V) é seguramente suficiente para levar o diodo emissor
para a condução. Portanto, conclui-se que o TBJ está provavelmente no modo ativo direto ou está saturado. Logo:
=> hipótese 1: TBJ na saturação:

Utilizando-se o modelo esquemático do TBJ PNP para o modo saturado, obtém-st,o circuito da figura (a). Logo:
-» LKT na malha de entrada: 10 - 2 x IO3 IE - 0,8 - 400 x IO3 IB = O

Como/£ = /c + /a => IB = IE-IC , tem-se: 402xl03/Ê - 400xl03/c= Í ; Z (1)
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-> LKT na malha de saída: 10 - 2000IE- 0,2- 1000 7C = 0 => 2000IE +1000 Ic = 9,8
~» Resolvendo o sistema de equações (1) e (2) tem-se: 7£ = 3,269 mA e 7C = 3,262 mA

e portanto: 7g = IE-IC = 3,269 mA-3,262 mA - l pA = 7âea,r

* C cale 3,262 ,

(2)

mas: /S min = 21,75
PF 150

Como IBcalc < IBmín então conclui-se que a hipótese TBJ saturado é falsa (não existe o par ICcak e IBcalc no TBJ).
hipótese 2: TBJ na região ativa direta:
Utilizando-se o modelo esquemático do TBJ PNP para o modo ativo direto, obtém-se o circuito da figura (b). Logo:
-> LKT na malha de entrada: 10 - 2000IE - 0,7 - 400 x IO3 IB = O

com IE = (\+pF)IB = ( l + 150)/a = 151/fl aplicado na equação obtida tem-se que: 7B = 13,25/i4
e, portanto, IE= 151 7fl = 151 x 13,25 pA ^> IE = 2mA

-> Para a região ativa direta tem-se ainda que: Ic = PF h = 150 x 13,25 }iA => .'. Ic - 1,9875 mA
->• LKT na malha de saída: 10 - 2000IE - VEC - 1000 7C = O => .-. VEC = 4,012 V
—» Como K£C > 0,3 V, conclui-se que a hipótese TBJ no modo ativo direto é verdadeira.
-» Tem-se ainda que: F£C = 0,7 + VBC => VBC = VEC -0,7 = 4,012 - 0,7 => /. VBC = 3,312 V

PROBLEMA 4: Para o circuito dado, sabe-se que os ganhos de corrente direta e reversa
do TBJ em base comum são, respectivamente, 0,998 e 2/3. Determine a região de operação
e as demais variáveis de tensão e corrente do TBJ.

SOLUÇÃO
Analisando-se o circuito dado, observa-se que a fonte DC de 5 V sempre coloca um

potencial no terminal do emissor maior que no coletor, que está ligado à referência por um
resistor. Logo, para o TBJ NPN em emissor comum do circuito, tem-se que VCE < 0.
Analisando-se a característica de saída do NPN em emissor comum, conclui-se que, como
y CE < O, o único modo de operação para o TBJ será o ativo reverso.

Sendo aR = 2/3 o ganho de corrente reversa em base comum, tem-se que o ganho de
corrente reversa em emissor comum J3R será dado por (Eq. 6.2.6):

fí _ <** 2/3
PR ~ l - a, l - 2/3

= 2

Usando-se o modelo esquemático do TBJ NPN do modo ativo reverso, obtém-se o circuito da figura dada. Logo:

B

10 AU <>

e portanto: IE = 2IB = 2 \6 /.
7C = 3 7fl = 3 x 86

—> LKT na malha de entrada:
5 -200007Ô - 0,7 + VEC +50007£ -5 = 0

Com IE= PR IB = 2IB aplicado na equação obtida tem-se:
VEC - 10000 IB = 0,7 (1)

-» tem-se ainda que: Ic = IE + 75 = (l + pR) IB =z> Ic = 3 1B

—> LKT na malha de saída:
5-50007£- VEC - 100007C= O

5 - 5000 7£ - VEC - 10000 x 3 IB = O
VEC + 40000 IB = 5 (2)

—> Resolvendo o sistema de equações (1) e (2) tem-se:
VEC - 1,56 V > O V (hipótese verdadeira), e 7fi = 86

^ IE = 172 pA
4 => Ic = 258 }íA
VEB = VEC - 0,7 = 1,56 - 0,7 => VEB = 0,86 V

PROBLEMA 5: Para o circuito dado, sabe-se que o ganho de corrente direta em emissor comum do TBJ empregado é
150. Determine:
a) os parâmetros de corrente e tensão do TBJ empregado, para Rc - 1,8 £O;
b) o valor limite de Rc a partir do qual o TBJ começa a saturar. Explique se este limite é mínimo ou máximo.

+ 12 V

SOLUÇÃO
Comentário: este circuito trata-se de um TBJ com emissor aterrado por um resistor e é uma variação importante na
configuração emissor comum porque a tensão no terminal do emissor está "amarrada" à tensão de entrada, isto é, se a
tensão de entrada variar, a tensão no terminal emissor também variará. Isto proporciona uma corrente de coletor quase
que imune às variações do ganho P? e, portanto, é muito utilizado para trabalhar na região ativa direta.
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O circuito é rearranjado na forma da figura (a). Obtendo-se o circuito equivalente de Thevenin da parte tracejada
obtém-se o circuito da figura (b), onde VTH e Rm (tensão e resistência de Thevenin do circuito) são dadas por:

-» VTU = ddp no resistor de 11 kn com o circuito isolado

12yTH = 11 AnTH = 1,09 V

R

11 AO + 110 An
TH ~ resistência equivalente com o circuito isolado e a fonte de tensão curto - circuitada

11 An x 110 An
= 10 Ani i A n + noAn

Pelo circuito da figura (b) observa-se novamente o valor da fonte de Thevenin (1,09 V) consegue seguramente
levar o diodo emissor à condução e, portanto, o TBJ pode estar na saturação ou na região ativa direta.
a) Parâmetros do TBJ para Rc - l ,8 An :

=> hipótese: TBJ na região ativa direta:

VCB
Utilizando-se o modelo esquematize, do TBJ NPN no modo ativo
direto, obtém-se o circuito da figura no lado. Logo:
-> LKT na malha de entrada: l ,09 - IO4 IB - 0,7 - 1 200 IE = O

como /£ = ( l + pF) IB = 151 IB ?-m-se que: IB = 2,04 fJÁ
e, portanto, IE ~ \5\B => ÍB= 0,308 mX
e ainda: Ic = PF h =150 h --> J c = 0,306 mA

-» LKT na malha de saída: 1 2 - 1 800 Ic - VCE - \0 IE = O
.-. FCE = 11,08K

-> Como VCE > 0,3 V, conclui-se quef a hipótese TBJ no modo ativo
direto é verdadeira.

-> Tem-se ainda que: VCB = VCE -0,7 =>
b) Rc limite a partir do qual o TBJ satura :

Para a solução deste item será necessário estudar o comportamento da reta de ca it

em emissor comum, quando Rc varia. Logo:
-» LKT na malha de saída: 12-RCIC ~VCE-\IE = O

_ PF+\ 151

=> /. VCB = 10,38 F

sobre a característica de saída

Da Eq. 6.4.3 tem-se que:

que, aplicado na equação obtida, tem-se: Ic =

150
12-

1208 + R
reta de carga

Obtendo os extremos da reta de carga tem-se:

para Ic = O VCE = 12 V (1) para VCE - O
12

(2)

l c (mA)

L 1208 + Rc

Seja a reta de carga sobreposta à característica de saída em emissor
comum dada na figura ao lado. Tem-se então que o ponto de operação
obtido no item a) é dado por Q, (ponto na região ativa direta). Observa-
se então que, se Rc aumentar, o ponto extremo para Ic = O A (equação
1) não se altera, mas o ponto extremo para VCE = O (equação 2)
diminui. Logo, existe um valor limite Rc = RCMIN para o qual o TBJ
atinge o extremo da saturação (ponto de operação Q2), acima do qual o
TBJ satura (ponto de operação Q3). Como a variação de Rc não altera a
malha de entrada então, a corrente de base IB permanece constante, isto
é, a corrente de coletor Ic não se altera pois, nesta região, ocorre o
efeito fonte de corrente controlada por corrente (fc = PF h}-

Logo, no ponto Q2 tem-se os seguintes valores para o TBJ: Ic = 0,306 mA, VCE = 0,3 V e Rc = RCMIN que,
aplicados na reta de carga, obtém-se:

12 - O ^
0,306 x IO'3 = ' ^> .: R

1208 + R. C Ml N

:i
= y/

C M IN

Logo, RCMIN é o valor mínimo de Rc para saturar o TBJ, isto é, para a mesma 4 Dirente de base, um valor de RC
maior que 37 kQ. acarretará numa reta de carga que levará o TBJ para a região de £_'uração (exemplo, o ponto Q3).

PROBLEMA 6: No circuito dado, a base é ligada diretamente ao coletor por uma
resistência. Esta ligação é chamada polarização com realimentação do coletor ou
realimentação negativa, e é muito utilizada porque oferece grande estabilidade às
variações de ganho do TBJ. Neste circuito sabe-se que a leitura do voltímetro,
considerado ideal, é 5 V. Determine a razão entre os resistores RB e RE, sabendo-se o
ganho de corrente direta em base comum do TBJ empregado é 0,99.

SOLUÇÃO
Analisando-se o circuito, nota-se que a fonte de tensão DC negativa coloca o

emissor do TBJ NPN a um potencial menor que o dos terminais coletor e base, ou
seja, VCE>OC VBE > O, e que seu valor em módulo (10 V) é suficiente para levar o
diodo emissor para a condução, de onde se conclui que o mesmo provavelmente está
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na saturação ou na região ativa direta . Além disso, observa-se que o voltímetro mede a ddp entre o coletor e o emissor,
ou seja, VCE = 5 V. Como VCE > 0,3 K, conclui-se, então, que o TBJ está decididamente no modo ativo direto.

Sabe-se então que: VCa = VCE - 0,7 = 5 - 0,7 = 4,3 V, Utilizando-se o modelo esquemático do TBJ NPN no
modo ativo direto e os dados já obtidos, tem-se o circuito da figura ao lado. Logo:
—> Sabendo-se o ganho de corrente direta em base comum (ar), pode-se obter o

ganho de corrente direta em emissor comum com auxílio da Eq. 6.2.3:

fi,=^- °*99

-> LKT na malha coletor-base:

LKT na malha coletor-emissor:

Como /- = (l •)/, R

PROBLEMAS PROPOSTOS

PROBLEMA 1: Determine e explique qual a região de operação se encontra cada TBJ PNP dado abaixo.

E ^-^ C E ^-^ C E __ C E -̂. C

0,6 K 2 K 0,7 K IV

PROBLEMA 2: Para o circuito dado, determine a região de operação e os parâmetros de tensão e corrente do TBJ
empregado. Dado: ganho de corrente direta em emissor comum do TBJ - 46.

PROBLEMA 3: Para o circuito dado, determine o ganho de corrente direta em base comum e emissor comum do TBJ
empregado, sabendo-se que a ddp do emissor para o coletor é 4,6 F.

PROBLEMA 4: Para o circuito dado, determine o valor do resistor RE tal que a leitura do amperímetro, considerado
ideal, seja 140 mA. Dado: ganho de corrente direta em base comum do TBJ empregado = 0,995.

200 n

125 Q

-4 V

PROBLEMA 2 PROBLEMA 3

+ 21 V

PROBLEMA 4

PROBLEMA 5: Para o circuito dado, sabe-se que os díodos coletor e emissor do TBJ empregado estão polarizadas no
corte e em condução, respectivamente, e que o amperímetro ideal A mede uma corrente de 2,6 mA. Determine o valor
do resistor RE e as ddp's coletor-base e coletor-emissor. Dado: ganho 0F do TBJ empregado = 64.

PROBLEMA 6: Para o circuito dado, sabe-se que o amperímetro ideal A mede a corrente de 100 JÀÁ e que ambos os
díodos coletor e emissor do TBJ empregado estão polarizados em condução. Determine o valor do resistor Rc.
Dado: fa do TBJ empregado = 100.

PROBLEMA 7: Para o circuito dado, sabe-se que o voltímetro ideal V mede a tensão de 3,7 V. Determine o ganho de
corrente direta em emissor comum do TBJ empregado.

PROBLEMA 8: Para o circuito dado, responda as seguintes questões:
a) Qual o valor do resistor ̂  tal que VCE=\ Dados: /?Fdo TBJ empregado = 125 e ^C = 40Q
b) Qual o valor do resistor Rc tal que VCE = 2 VI Dados: pF do TBJ =125 e RB obtido no item a)

PROBLEMA 9: Para o circuito dado, determine o valor mínimo do resistor RB para que o TBJ atue na sua região ativa
direta. Explique o seu raciocínio. Dado: ganho de corrente direta em base comum (a/r) do TBJ empregado = 0,98.

127



CAPITULO 6: Dispositivos a semicondutor - II : o transistor bipolar dejun, 7o

PROBLEMA 14

BB

PROBLEMA 16

PROBLEMA 17: Para o circuito dado, sabe-se que as leituras dos voltímetros V, e V2 ideais, são 2 V e 12,8 K,
respectivamente. Determine a região de operação do TBJ e o valor da fonte Vcc do circuito. Dado: pF do TBJ = 57.

PROBLEMA 18: Para o circuito fornecido, sabe-se que as leituras do amperímetro A e do voltímetro V, considerados
ideais, são 25 mA e 4,98 F, respectivamente. Determine a região de operação do TBJ empregado, o valor das correntes
/i , 72 , e 73, e o valor dos resistores RB e Rc • Dado: ganho a/r do TBJ = 0,996.

PROBLEMA 17

L ""«. j
R /C^

-C <>*c

10 V

PROBLEMA 18

PROBLEMA 19: Para o circuito dado, determine o valor limite de VÊS P^a que o l tíJ fique saturado. Dado: /V = 60.

PROBLEMA 20: O circuito dado é um melhoramento do regulador de tensão com Zener visto no Capítulo 5 e é
muito usado em fontes estabilizadas pois apresenta maior estabilização e capacidaue de corrente. O TBJ é agora o
elemento de controle de tensão, pois a saída VL é comandada por VCE, e o Zener atua como elemento de referência de
tensão. O TBJ trabalha firmemente na região ativa direta devido ao resistor de 50 Q (realimentação negativa), que
polariza no corte o diodo coletor. Neste circuito, a carga RL pode funcionar a vazio ou dissipar uma potência máxima
de 500 mWQ o ganho de corrente em emissor comum do TBJ é 99. Determine, então, a faixa de tensão da entrada Vs

para que a tensão da carga seja regulada em 5 V. Dados do Zener empregado: Vz = 5,7 V, !ZK = 3 mA e IZM = 50 mA.

PROBLEMA 21: Para o circuito dado, onde Vs = 10 V, determine a razão entre VíaUa e Vs, para os seguintes valores
do resistor RE: 100 Q, l kQ e 10 kH. Dado: fa do TBJ= 199.

PROBLEMA 19 PROBLEMA 20 PROBLEMA 21

PROBLEMA 22: Para o circuito e a forma de onda de da fonte vs dados abaixo, determine a forma de onda da tensão
de saída vsaitta. Dado: ganho de corrente em emissor comum do TBJ empregado = 99. Obtenha conclusões.

PROBLEMA 22

vs(V)

200 Q
0,5

r 12 2T
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PROBLEMA 14

BB

PROBLEMA 16

PROBLEMA 17: Para o circuito dado, sabe-se que as leituras dos voltímetros V, e V2 ideais, são 2 F e 12,8 V,
respectivamente. Determine a região de operação do TBJ e o valor da fonte VCc do circuito. Dado: pF do TBJ = 57.

PROBLEMA 18: Para o circuito fornecido, sabe-se que as leituras do amperímetro A e do voltímetro V, considerados
ideais, são 25 mA e 4,98 K, respectivamente. Determine a região de operação do TBJ empregado, o valor das correntes
A , /2 , e 73 , e o valor dos resistores RB e Rc . Dado; ganho aF do TBJ = 0,996

PROBLEMA 17

+
10 V

-=- PROBLEMA 18

PROBLEMA 19: Para o circuito dado, determine o valor limite de VEE para que o TBJ fique saturado. Dado: pF = 60.
r i i , , i -

PROBLEMA 20: O circuito dado é um melhoramento do regulador de tensão com Zener visto no Capítulo 5 e é
muito usado em fontes estabilizadas pois apresenta maior estabilização e capacidade de corrente. O TBJ é agora o
elemento de controle de tensão, pois a saída VL é comandada por VCE, e o Zener atua como elemento de referência de
tensão. O TBJ trabalha firmemente na região ativa direta devido ao resistor de 50 Q (realimentação negativa), que
polariza no corte o diodo coletor. Neste circuito, a carga RL pode funcionar a vazio ou dissipar uma potência máxima
de 500 mWG. o ganho de corrente em emissor comum do TBJ é 99. Determine, então, a faixa de tensão da entrada Vs

para que a tensão da carga seja regulada em 5 V. Dados do Zener empregado: Vz = 5,7 V, IZK = 3 mA e /ZM = 50 mA.

PROBLEMA 21: Para o circuito dado, onde Vs= 10 V, determine a razão entre Vsaida e VSt para os seguintes valores
do resistor RE: 100 Q, l kQ e lOkQ.Dado:^ do TBJ = 199.

PROBLEMA 19 PROBLEMA 20 PROBLEMA 21

PROBLEMA 22: Para o circuito e a forma de onda de da fonte vs dados abaixo, determine a forma de onda da tensão
de saída vsaida. Dado: ganho de corrente em emissor comum do TBJ empregado = 99. Obtenha conclusões.

PROBLEMA 22

200 Q

- 12 V 2T
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CAPÍTULO?: MATERIAIS ISOLANTES E MAGNÉTICOS

7.1) INTRODUÇÃO

Materiais condutores e semicondutores são usados para o transporte de carga elétrica. Nos materiais isolantes e
os de aplicações magnéticas, porém, não se deseja usualmente o transporte de carga elétrica por sua estrutura devido às
suas aplicações essenciais. Assim, em engenharia, os materiais ditos isolantes são normalmente utilizados para separar
eletricamente partes energizadas de suas estruturas de sustentação, ou permitir o manuseio das mesmas sem riscos, ou
ainda no armazenamento de campo elétrico. Os materiais ditos magnéticos são nonn-ilmente utilizados para facilitar e
intensificar a concentração de linhas de fluxo magnético requerida por alguma aplicação. Finalizando o estudo dos
materiais usados em engenharia, este capítulo objetiva, então, conhecer alguns aspectos destes tipos de materiais.

7.2) MATERIAIS ISOLANTES E DIELETRICQS

Isolante se caracteriza por ser um material de baixa condutividade, da ordem de 10~7 a IO'18 S/m, no qual o fluxo
de corrente que o atravessa, resultante de uma ddp aplicada ou a ser isolada, é considerada desprezível.

Como visto no Capítulo 2, a estrutura de bandas de energia nos materiais isolantes apresenta comparativamente
um grande gap de energia entre as Bandas de Valência e de Condução, em tomo de 6 eV. Devido a este fato, estes
materiais apresentam, então, urna baixa concentração de elétrons livres, aproximadamente IO6 a IO7 elétrons livres/cm*
(como comparação, os semicondutores possuem de IO10 a IO15porladores/cm* e os condutores aproximadamente IO23

elétron livres/cm*). As pequenas concentrações de elétrons livres nos isolantes produzem, então, correntes desprezíveis
quando estes são submetidos a diferenças de potencial compatíveis. Logo, este caráter quantitativo revela que este
material isola, não porque sua estrutura impeça o escoamento de um grande fluxo eletrônico, e sim porque sua estrutura
física é dotada de baixas concentrações de elétrons livres, o que explica a baixa condutividade elétrica destes materiais.

Dielétrico é o material isolador empregado entre duas superfícies condutoras, onde o conjunto é denominado
capacitor. Quando uma ddp é aplicada nas superfícies condutoras de forma a produzir um campo elétrico no interior do
conjunto, ocorre armazenamento de energia na forma de campo elétrico devido ao armazenamento de carga elétrica no
conjunto. Assim, dielétrico é geralmente o termo para o material isolante utilizado na construção de capacitores.

7.2.1) POLARIZAÇÃO DO DIELÉTRICO v c~ ^ ^ v* ^

Tanto nos materiais isolantes quanto nos condutores aparecem cargas induzidas em suas superfícies quando os
mesmos são imersos em um campo elétrico. Quando um material condutor isolado é colocado em um campo elétrico,
seus portadores de carga livres (elétrons livres) se deslocam facilmente como resultado das forças exercidas sobre elas
pelo campo elétrico, apresentando, num estado estacionário final, uma carga induzida ;'m uma superfície (separação de
carga) e um campo elétrico interno nulo. Um dielétrico, no entanto, praticamente nfo possui cargas livres. Logo, o
aparecimento de cargas induzidas em sua superfície deve se dar de outra forma.

Fig. 7.2.1: Comportamento de moléculas não polares (a) na ausência e (b) na presença de um campo elétrico
externo; comportamento de moléculas polares (c) na ausência e (d) na presença de um campo elétrico externo.

Um grupo de cargas elétricas em que o "centro de gravidade" das carga.'! positivas e negativas não são
coincidentes constitui-se no chamado dipolo elétrico. As moléculas podem, então, serem classificadas em polares e não
polares. Molécula polar é, portanto, aquela em que o centro de gravidade do núcleo positivo não coincide com o dos
elétrons, enquanto que na molécula não polar eles coincidem. A molécula polar caracteriza os chamados dipolos
permanentes, e de dielétricos polares os materiais isolantes que constitui; e a molécula não polar os dielétricos não
polares. Perante um campo elétrico, contudo, em ambos os tipos de dielétricos ocorrem um alinhamento de dipolos na
direção do campo, que não é total, pois é impedido pela agitação térmica. Estes fatos são discutidos a seguir.

Seja um dielétrico não polar (Fig. 7.2.1-a). Sob a influência de um campo elétrico externo E, as cargas de uma
molécula não polar se deslocam na direção deste campo, isto é, tornam-se polarizadas (Fig. 7.2.1-b) e são chamadas de
dipolos induzidos. As cargas separam-se até que uma força elétrica restauradora, consequência de um campo elétrico
induzido (Eind, Fig. 7.2.1-b), se torne igual e oposta à força exercida sobre as cargas pelo campo elétrico externo.
Quanto mais intenso o campo externo, mais dipolos são criados e orientados. O processo é reversível, isto é, quando o
campo externo é retirado, os dipolos induzidos são desfeitos e o dielétrico se torna novamente despolarizado.

Seja um dielétrico polar (Fig, 7.2.1-c), ou seja, formado por dipolos permanentes. Estes dipolos naturais (£„„,,
Fig. 7.2.1-c) estão orientados ao acaso quando nenhum campo externo é aplicado e se anulam mutuamente, isto é, o
dielétrico não apresenta um momento de dipolo resultante. Quando este tipo de dielétrico é mergulhado num campo
elétrico, este exerce uma força gerando um conjugado nos dipolos, orientando-os na direção do campo. Quanto mais
intenso o campo, maior é o efeito de alinhamento, isto é, mais dipolos elétricos naturais são orientados. Este processo
também é reversível c quando o campo externo é retirado, os dipolos permanentes voltam às suas posições originais.
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Seja agora um dielétrico imerso num campo elétrico E (Fig. 7.2.2).
O efeito de um campo elétrico externo sobre moléculas polares e não-
polares é, como visto, essencialmente o mesmo, isto é, o campo polariza
(orienta) os dipolos elétricos. Assim, imaginando-se duas camadas
superficiais extremamente delgadas, indicadas pelas linhas tracejadas na
Fig. 7.2.2, como efeito resultante da polarização dos dipolos elétricos
cria-se um excesso de cargas positivas em uma camada e negativas na
outra. São, então, estas camadas de cargas que dão origem à carga
induzid? nas superfícies de um dielétrico. Essas cargas, portanto, não são
livres, sendo cada uma delas ligada a uma molécula situada na superfície
ou próximo dela. Assim, num dielétrico polarizado por campo elétrico
externo a carga resultante por unidade de volume permanece nula.

E

Fig. 7.2.2: Polarização de um dielétrico
originando finas camadas de carga
ligadas na superfície do dielétrico.

7.2.2) RIGIDEZ DIELETRICA E EFEITO CORONA

A capacidade de um material isolante em manter isolados eletricamente, superfícies a potenciais diferentes é a
propriedade rigidez dielétrica. Ela determina o valor máximo da ddp que o material dielétrico pode estar sujeito sem
permitir a passagem de corrente elétrica por sua estrutura. A rigidez dielétrica de um material é definida pela razão
entre a máxima ddp suportada em relação à sua espessura (unidade: KVlmm). Exemplos: Tab. 1.2.3 do Capítulo l .

A rigidez dielétrica varia com a temperatura, umidade, frequência e tempo de aplicação da tensão. Nas
frequências industriais, os valores de rigidez dielétrica relacionados com as sobretensões transitórias são parâmetros
significativos na avaliação de componentes isolantes para cabos de alta tensão.

Em condutores energizados e imersos no ar, quando suas densidades de campo elétrico excedem um certo valor,
surge uma fregí_ão_de ar ao_redQr_do.S- condutoresJigeirâniente -ionizada e_ com .pequenas descargas elétriças.do .condutor
2ara_o_aide_cor violeta pálida. Esta descarga é chamada EJeito Corona. Este efeito é influenciado pelas condições do ar
(umidade, pressãõlTpõTuição) e pelo tipo de tensão aplicada (AC ou DC), e provoca perdas na forma de emissão de
ruído audível, emissões luminosas, interferências de rádio e TV, vibração do condutor e formação de ozônio.

As perdas resultantes da ocorrência de corona em linhas de transmissão obrigam os projetistas a cuidados
especiais no dimensionamento de chaves de alta tensão, espaçamento de barramentos e cabos, e aumento dos raios de
curvatura dos cabos na passagem pelas ferragens das torres de sustentação.

7.2.3) CAPACITANCIA

Seja um condutor isolado com carga Q e sob potencial V. Variando-se sua carga para nQ observa-se que seu
potencial se altera para n V, tal que a razão QIV se matem constante, isto é, a carga de um condutor e o seu potencial
são grandezas proporcionais. Esta relação constante é chamada capacitância C (unidade: Farad, F) do condutor, tal que
QIV= C, e depende de sua forma geométrica e do dielétrico que o envolve mas independe da natureza do condutor.

Seja, então, um condutor A de capacitância C, carregado com carga Q e sob potencial V. Se em presença do
condutor A for imerso um segundo condutor B neutro, aterrado e isolado de A por um dielétrico, nota-se que o campo
elétrico criado pelas cargas de A induzirão cargas de sinal contrário em B, o que acarreta uma queda de potencial no
próprio condutor A pois este sofrerá influência das cargas induzidas em B. Logo, para o condutor A atingir novamente
o potencial V deve-se acrescentar cargas ao mesmo. Conclui-se, então, que a presença do condutor B permite ao
condutor A armazenar mais cargas elétricas sob o mesmo potencial, ou seja, a capacitância de A aumenta em conjunto
com B. Esse aumento na capacitância de A é tanto maior quanto maior for a indução em B e será máximo quando
ocorre indução total, isto é, todas as linhas de campo elétrico criados pelas cargas do condutor A atingem o condutor B.

Um conjunto constituído por duas superfícies condutoras separadas por um dielétrico e com a função específica
de armazenar cargas elétricas (e, portanto, campo elétrico), é chamado capacitor ou condensador, sendo, então, a
capacitância do conjunto a grandeza que descreve esta capacidade. O meio dielétrico pode ser o ar ou o vácuo mas o
uso de um dielétrico sólido apresenta algumas vantagens:
1) o emprego do dielétrico sólido resolve o problema mecânico de se manter duas superfícies condutoras separadas por

urna distância muito pequena, sem se tocarem efetivamente;
2) como a rigidez dielétrica do dielétrico sólido é maior que a do ar, é maior a diferença de potencial máxima que o

capacitor com dielétrico sólido pode suportar sem se danificar;
3) a capacitância de um capacitor de dimensões dadas é maior com um dielétrico sólido entre as superfícies condutoras

do que se as mesmas estivessem no ar ou no vácuo. Este aspecto é discutido a seguir.
Seja na Fig. 7.2.3-a um exemplo de capacitor constituído por duas placas condutoras paralelas, carregadas com

cargas iguais e opostas +Q e -Q (isto é, a carga armazenada no conjunto é 0, tendo entre as mesmas inicialmente o
vácuo como meio dielétrico. O conjunto apresenta, então, uma ddp K0 entre as placas, resultado do campo elétrico
uniforme E formado pelas cargas armazenadas. Diz-se, então, que o capacitor armazenou uma carga elétrica Q na
forma de campo elétrico e, como consequência, apresenta uma tensão VQ entre seus terminais.

Introduzindo-se uma lâmina de material dielétrico sólido entre as placas (Fig. 7.2.3-b), como visto no item 7.2. l ,
observa-se, então, o aparecimento de cargas induzidas de sinais opostos na superfície do dielétrico (Fig. 7.2.3-c), que
surgem devido à polarização dos dipolos elétricos (naturais ou induzidos), quando o mesmo é mergulhado em urn
campo elétrico. Pelas Figs 7.2.1-b e d observa-se, então, que os dipolos orientados resultarão em um campo elétrico
induzido que se opõe ao campo E inicial entre as placas (Fig. 7.2.3-c), provocando um enfraquecimento deste campo.
Esta diminuição no adensamento do campo elétrico provoca, portanto, um decréscimo na ddp entre as placas para um
valor V} < V0 , com Q das placas metálicas permanecendo constante. Este efeito pode ser interpretado também como
uma diminuição da carga total do. conjunto condutor + dielétrico (Fig. 7.2.3-d). Assim, quanto maior a polarização,
menor é o adensamento do campo elétrico em sua estrutura e maior o decréscimo da ddp entre as placas condutoras.
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Observa-se, então, que a introdução de um dielétrico sólido em um capacitor diminui o campo elétrico e a ddp
entre suas placas. Logo, esta nova situação permite o aumento da carga elétrica nas placas de rnodo a obter a mesma
ddp antes da introdução do dielétrico sólido, o que significa armazenar mais energia na forma de campo elétrico.
Conclui-se, assim, que a capacitância do conjunto aumenta com o uso de um dielétrico sólido.
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Fig. 7.2.3: (a) campo elétrico num capacitor a vácuo; (b) introdução de um dielétrico sólido; (c) cargas superficiais
induzidas e seu campo elétrico; (d) campo elétrico resultante.

7.2.4) PERMISSIVIDADE DIELETRICA

Quanto maior for a polarização de um dielétrico perante um campo elétrico externo, maior é o enfraquecimento
deste campo, isto é, menor é o adensamento do campo neste meio dielétrico. O parâmetro que descreve o maior ou
menor grau de polarização, ou ainda a capacidade do dielétrico em permitir o adensamento de um fluxo de campo
elétrico em sua estrutura, é chamado permissividade dielétrica (ó), sendo K sua constante dielétríca (vide Capítulo 1).

O valor de K depende da temperatura e pode variar em função da
frequência. Nas frequências elevadas, em virtude da impossibilidade dos dipolos
permanentes acompanharem a grande variação do campo elétrico criado pela
polarização alternada, ocorre apenas a polarização eletrônica (criação de dipolos
induzidos), o que resulta numa queda no va'or da constante dielétrica. Logo,
pode ocorrer que quanto maior for a frequência do sinal de tensão aplicado a um
capacitor, menor é a possibilidade do mesmo armazenar energia na forma de
campo elétrico e, portanto, menor é a capacitância do capacitor. Uma variação
de K com a frequência é exemplificada na TM». 7.2.1 para o dielétrico PVC.

Frequência (Hz)
IO2

IO4

IO6

10"
IO10

K
6,5
4,7
3,4
2,8
2,6

Tab. 7.2.1: Variação de K do PVC
com a frequência

7.2.5) PERDAS NO DIELÉTRICO E ENVELHECIMENTO

Num capacitor com dielétrico ideal toda energia armazenada no mesmo retorna ao sistema gerador quando o
campo elétrico é retirado. Como visto, o uso de dielétrico sólido aumenta a capacitância. Porém, a polarização do
dielétrico sólido provoca perdas. Como o vácuo é ausência de matéria, neste não n i polarização e, portanto, não há
perdas. O vácuo é, por conseguinte, o único exemplo de dielétrico ideal.

Num dielétrico sólido, parte da energia requerida para o estabelecimento do campo elétrico através dele não
retoma ao sistema quando o referido campo é retirado. Esta parte da energia percida é conhecida como perdas no
dielétrico e o seu valor caracteriza o melhor ou pior dielétrico. Esta energia de perdas provém de quatro tipos:
1) ferda^pojLEfeitoJoiile; é a perda dissipada na resistência de isolamento do corpo dielétrico (de valor elevado, acima

dos megaohms), que ocorre em todos os meios materiais por onde circula corrente elétrica.
2) Perda por fuga superficial: é a perda referente à corrente de fuga que passa pela superfície da estrutura em razão da

ação do meio sobre o dielétrico (exemplos: umidade e impureza depositada), o que diminui o poder de isolação.
3) Perda por histerese.elétriç_aj como visto, quando um dielétrico é submetido a um campo elétrico, os dipolos elétricos

se orientam no sentido do campo. A maioria dos dielétricos não se toma completamente polarizado no instante em
que o campo elétrico é aplicado e seus dipolos não retomam completamente às suas posições originais após a
retirada do campo. Estes atrasos representam perdas (energia entregue não devolvida) na forma de histerese elétrica.

4) Perda .por absorçâo-4ielélricaj_é a absorção de carga por um dielétrico, por efeitos distintos da polarização normal,
quando submetido a um campo elétrico. Esta carga não se anula instantaneamente quando um capacitor é curto
circuitado, pois pode ter tempo de decaimento de alguns minutos. Isto representa, portanto, absorção de parte da
energia entregue pela fonte. Alguns dielétricos apresentam ainda absorção irreversível, isto é, não liberam a carga
absorvida e são materiais especiais chamados de eletretos.

O dielétrico está sujeito também a perda de performance devido ao envelhecimento. Alguns dos fatores que
afetam o comportamento do dielétrico provocando o seu envelhecimento são: incidência de energia solar, calor,
salinidade, gases venenosos, porosidade do dielétrico (poder de absorção de água devido à umidade), frequência, tempo
prolongado de aplicação de uma ddp elevada (regime de trabalho impróprio) e impulsos de tensão.

7.2.6) FATOR DE PERDAS

Da teoria de Circuitos Elétricos sabe-se que há um defasamento angular entre corrente e tensão AC aplicados a
um capacitor. Na capacitância perfeita, a corrente avança 90° em relação à tensão 14 licada ao capacitor. Na prática,
porém, este ângulo é menor que 90° de um valor A (Fig. 7.2.4) devido às perdas r ó dielétrico. O termo A é, então,
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chamado de ângulo de perdas do dielétrico e sua tangente (tg A) de fator de perdas. Fator de perdas num dielétrico c,
assim, uma medida da energia perdida ou dissipada na estrutura dielétrica quando na açao de isolamento, e o ângulo A
caracteriza essa qualidade do dielétrico (quanto menor o seu valor, melhor o isolamento). Assim, quanto maior o fator
de perdas, menor será o efeito capacitivo e menor o defasamento entre tensão e corrente em um capacitor.

Como visto anteriormente, temperatura e frequência são alguns dos fatores responsáveis por perdas nos
dielétricos. A Tab. 7.2.2 mostra alguns valores de fatores de perdas na frequência de l kffz a 25 °C.

/c ideal

90 - A 7

Fig. 7.2.4: Angulo de perdas.

Isolante
porcelanas
polietíleno

mica

'* A
0,0400
0,0002
0,0005

Isolante
papel
EPR
PVC

tf! A
0,005
0,007
0,060

Tab. 7.2.2: Fator de perdas de alguns materiais

7.2.7) MATERIAIS DIELÉTRICOS

A eficiência dos materiais dielétricos depende da finalidade e das condições de sua aplicação. O fato é que
nenhum material é superior a outros em todos os sentidos, mesmo os novos produtos, cabendo ao projetista analisar a
conveniência ou não de usar um ou outro produto. A seguir são apresentados alguns materiais dielétricos de aplicação
mais comum em componentes e sistemas elétrícos:
(a) isoiantes gasosos: ar e hexafluoreto de enxofre (SF6). O ar é amplamente usado como isolante em redes elétricas de

transmissão e distribuição e o SF6 em isolamentos de disjuntores de potência de subestações e cabos subterrâneos.
(b) fibras naturais: papel impregnado com óleos ou resinas (Kraft, Rag, Rope, etc.), algodão, seda. São materiais

baratos, de grande flexibilidade e espessuras pequenas, porém de elevada higroscopia (absorção de água). São
usados em suportes isoiantes, em revestimento de cabos e capacitores.

(c) cerâmicas: óxido de alumínio, titanato de bário, porcelana, esteatite, etc. As cerâmicas são usadas basicamente em
isoladores de baixa, média e alta tensão, e em capacitores de baixa e alta tensão (elevada constante dielétrica).

(d) resinas plásticas: poliéster, polietileno, polistireno, PVC, teflon, araldite, etc. Materiais de boa rigidez, baixo fator
de perda e não higroscópicos. Usos: revestimento de fios e cabos, encapsulamento, capacitores e peças isoiantes.

(e) dielétricos líquidos: óleos (mineral, Askarel, óleos de silicone). Os isoiantes líquidos atuam geralmente em duas
áreas: refrigeração e isolação. O efeito refrigerante consiste em retirar o calor gerado por efeito Joule internamente
ao equipamento e transferindo-o aos radiadores de calor, mantendo os níveis admissíveis de aquecimento do
equipamento. São usados em transformadores e disjuntores a óleo (como isolamento entre terminais e enrolamentos
primários e secundários). Outros usos: impregnar papéis usados como dielétricos em capacitores (capacitor a óleo).

(f) tintas e vernizes: Alkanex, Formex, Permafíl, etc. São compostos químicos de resinas sintéticas. Tem importante
emprego na tecnologia de isolação de componentes eletrônicos tais como: esmaltaçao de fios e cabos condutores,
isolação de laminados ferromagnéticos, circuitos impressos, proteção geral de superfícies, etc.

(g) borrachas sintéticas: neoprene, EPR (etileno propileno) e borracha butílica. São elásticos, de boa resistência a
agentes químicos e de razoáveis propriedades elétricas. São usados mais como capa externa protetora de cabos.

(h) mica: material mineral cristalino de alta rigidez dielétrica e baixo fator de perdas. É usada como dielétrico em
capacitores e como isolante nas ligações entre transistores de alta potência e dissipadores térmicos.

(i) vidro: material de elevada rigidez e estabilidade à umidade, tem emprego principal em isoladores de linhas de
transmissão. Fibras de vidro são usadas no lugar dos papéis em algumas de suas aplicações.

(j) outros: óxido de tântalo e mylar (dielétricos em capacitores), madeira (cruzetas em postes de distribuição), etc.

7.2.8) CAPACITORES

Como visto, o caráter elétrico capacitivo surge da aproximação de dois materiais condutores quaisquer, isolados
entre si por um dielétnco. A capacitância é a capacidade deste conjunto em armazenar cargas elétricas e o conjunto é
chamado capacitor. As especificações dos capacitores podem ser indicadas pelo fabricante nos catálogos técnicos e no
corpo do capacitor, expressamente ou através de código de cores. Algumas destas especificações são:
1) Valor da capacitância: existem capacitores de alguns picofarads até centenas de milifarads.
2) Tipo: são especificações de natureza física do capacitor. Podem ser:

2.1) dielétrico empregado: vácuo, dielétrico gasoso (ar), seda, cerâmicas, mica, óxido de alumínio, dielétrico
líquido (óleos), dielétrico sólido (papel impregnado ou não, óxido de tântalo, fibra de vidro, etc), dielétrico
sólido tipo plástico (poliéster, poliéster metalizado, mylar), etc.

2.2) natureza: são classificados em:
-fixos, onde o valor nominal é fixado pelo fabricante;
- variáveis, para ajuste externo de algum parâmetro do circuito. Exemplo: tipo rotor dielétrico a ar, onde ajusta-

se capacitância desejada variando-se o acoplamento entre as placas, até 500 pF ;
- ajustáveis, para ajuste do ponto de funcionamento do circuito. Exemplo: trimmers e padders ou compensador

série, onde fixa-se a capacitância desejada pela distância entre as placas através de um parafuso; até 45 pF
para trimmers, até 150 pF para padders.

2.3) forma: placas paralelas, tubulares ou cilíndricas (cerâmicos, eletrolíticos, de poliéster, de papel, etc), pastilha
(mica, poliéster metalizado), disco (cerâmicos), etc.

2.4) polarização: os não polarizados (mica, cerâmico, poliéster, etc) independem de como são ligados no circuito, e
os polarizados (eletrolíticos) possuem sinais (+/-) para seus terminais, que devem ser respeitados.
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3) Tensão máxima de trabalho: é o valor máximo da tensão eficaz que pode ,;er suportada continuamente pelo
dielétrico, sem o risco de alterações em suas propriedades. Acima deste "a c r pode ocorrer elevada absorção
dielétrica e o risco do aparecimento de centelha ou descarga, que fura o dielétrico, carbonizando-o. Nos capacitores
a dielétrico ar não existe esse problema, pois o rompimento da rigidez dielétrica do dielétrico não o inutiliza.

4) Tolerância: os capacitores, segundo sua finalidade e aplicabilidade nos circuitos, são constituídos com os mais
diversos dielétricos, resultando disso diferentes graus de estabilidade e precisão no produto final. A tolerância
estima a classe ou grau de precisão resultante dos cuidados tecnológicos utilizados na sua fabricação.

5) Classe de perdas: o fator de perdas do capacitor mede o grau das perdas esperadas no dielétrico. Assim, os
capacitores são classificados em de baixa perda e alta estabilidade (mica, vidro, cerâmicos, polistireno), média
perda (papel, plásticos) e de perdas altas e altos valores (eletrolíticos).

O valor da capacitância, tolerância e tensão máxima podem ser especificados expressamente no corpo do
capacitor (exemplo: 0.01 nF / 5 % / 600 V), ou através de um código de cores (como no caso dos capacitores de
poliéster metalizado), constituído de cinco faixas, onde as três primeiras fornecem o valor da capacitância em pF
(código de cores igual à da resistores - Tab. 3.2.1, Capítulo 3), a quarta faixa é a tolerância (código: preto = 20%,
branco = 10%) e a última faixa a tensão máxima de trabalho (vermelho = 250 V, amarelo = 400 V, azul = 630 V).

Alguns dos usos dos capacitores são: circuitos de armazenamento de energia, circuitos tanque ou ressonantes
(sintonizadores), atenuadores, filtros, circuitos de acoplamento com bloqueio de corrente contínua, partida de motores,
circuitos desacopladores, de correção de fator de potência, defasadores, supressores de transitórios, divisores de tensão
capacitivos, conformadores de onda e temporizadores e osciladores (circuitos de constante de tempo RC).

A seguir são descritos alguns capacitores fixos:
a) Capacitor de papel: produzidos enrolando-se duas folhas finas de metal entremeadas com duas folhas de papel

encerado (dielétrico). Valores: 0,3 a 4 ^iF. Isolamento máximo: 1000 V. Forma: cilíndrica. São sensíveis à umidade.
b) Capacitor de Mica: consiste de camadas alternadas de mica e metal prensadas e impregnadas. Sua capacitância é

da ordem dos picofaradas e tem alta tensão de trabalho. Possui indutância reduzida, tg A baixo em altas frequências
e por isso é bastante utilizado em circuitos de frequência elevada. •;.

c) Capacitores cerâmicos: são constituídos de dielétricos cerâmicos e possuem altíssima constante dielétrica. São
fabricados normalmente na forma de disco ou bastão. Podem atingir de l pF a 0.5 fjF, com tensões de trabalho de
até 100 KV. Possuem fator de perdas pequeno (<10 "4) em frequências elevadas Podem ter coeficiente de variação
da capacitância com a temperatura positiva, negativa ou nula e por isso são usados em circuitos osciladores, para
estabilizar bem a frequência. Aplicações gerais: osciladores, amplificadores sintonizados, amplificadores de
frequência intermediária, etc. Os trimmers cerâmicos são obtidos nos valores de l a 45 pF.

d) Capacitores a óleo: usa como dielétrico papel impregnado de óleo mineral ou sintético. Podem atingir até 30 /iF.
Possuem boas características, performance e vida útil bem longa. É aplicado em baixas frequências.

c) Capacitores eletrolíticos: consistem basicamente de uma folha metálica (pia- i positiva), coberta por uma fina
camada de óxido de alumínio (o dielétrico, que é depositado por eletrólise), qté por sua vez está em contato com
uma folha de papel impregnada por um eletrólito (pode ser um líquido ou uma pasta), sendo esta última solidária a
outra folha metálica (placa negativa). São usados onde uma grande capacitância . í faz necessária. Possuem valores
de alguns microfarads a 10 milifarads, com tensões de trabalho até 600 V. Apresentam perda apreciável. São
utilizados em circuitos em que a componente contínua é bem superior à componente alternada (retificadores) ou em
circuitos de corrente contínua pura. Podem ser polarizados ou não, sendo que a polaridade é indicada no corpo do
capacitor. Dielétricos empregados: óxido de alumínio e óxido de tântalo.

f) Capacitores com dielétricos plásticos: são construídos por duas lâminas delgadas metálicas de alumínio, isolados
por tiras de plástico (poliéster, poliéster metalizado, mylar) e enrolados sobre si mesmos. Apresentam baixíssimo
fator de perdas, insensibilidade à umidade e grande estabilidade de capacitância. Podem ser usados em circuitos de
baixa e alta frequência, São encontrados desde 5 pF a 2 jjF e tensões de trabalho até 500 V.

A carga e descarga de um capacitor não são estabelecidas instantaneamente, pois demanda um certo tempo para
o deslocamento das cargas das placas e polarização do dielétrico. Então, quanto mais rápido é a variação da tensão a
que é submetido, menor é sua capacidade em armazenar (ou ceder) carga. Assim, a reatância capacitiva Xc de um
capacitor inserido em um circuito AC é inversamente proporcional à frequência/da ddp a que o mesmo é submetido,
sendo calculada por: Xc = l/(2n/C). Assim, o capacitor representa uma impedância menor quanto maior é a frequência
e, portanto, em regime permanente o mesmo comporta-se como um circuito aberto para a corrente contínua (f= 0).

7.2.9) ISOLADORES

Os isoladores são dispositivos especialmente desenhados para apresentar apreciável característica dielétrica e
ótimas características mecânicas para o isolamento entre partes energizadas e estruturas de sustentação (postes, linhas
de transmissão, etc). Devem suportar altas tensões mecânicas de compressão, ser duro e apresentar a superfície
altamente polida. Seus contornos físicos devem ser tais que minimizem a acumulaçãb de linhas de fluxo eletrostáticas
para impedir o rompimento da isolação por arcos elétricos em sua estrutura. Materiais: porcelana e vidro.

7.2.10) ELETRETOS E PIEZOELETRICIDADE

O eletreto é um material dielétrico capaz de manter uma polarização elíhica em sua estrutura (absorção
dielétrica) por um longo período (tipicamente, 20 anos), sem que seja observada m ..a apreciável perda de carga. Sào
fabricados por polarização induzida em um dielétrico comum (por exemplo, o teflo -, . Uma das formas de obtenção é
por injeção de elétrons-buracos em armadilhas eletrônicas na superfície do dielétrico, conseguindo-se um eletreto de
grande estabilidade (meia-vida das cargas bem longa).
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Devido a esta propriedade, o eletreto é usado como transdutor em diversas aplicações tecnológicas, tais como
transdutores eletroacústicos (microfones), detetores de ultra som, xerografía, dispositivos eletrônicos e dosimetria.

Certos cristais isolantes exibem a eletroestricção, isto é, quando submetidos a esforços mecânicos (traçào,
compressão ou torção) geram em suas estruturas um estado de polarização elétrica devido ao deslocamento de seus
íons ou moléculas polares relativamente às suas posições normais. Este fenómeno é conhecido como piezoeletricidade
e é reversível. O caso dual também ocorre, isto é, quando se submete o cristal piezoelétrico a um campo elétrico de
orientação conveniente, ele se deforma elasticamente. Essa propriedade é largamente aproveitada em sensores
eletromecãnicos, tais como osciladores a cristal, medidores de pressão (balanças), cabeça de reprodução fonográfica
(toca-discos), microfones, fones auriculares e acelerômetros. Exemplos: cristal de quartzo e sais de Rochelle.

7.2.11) ISOLAMENTO DE FIOS E CABOS CONDUTORES

Os isolamentos de fios e cabos classificam-se, segundo sua natureza, em:
1) isolamento estratificado: tipo feito em camadas de isolantes geralmente impregnados, utilizados para isolação acima

dos 1000 V, Exemplos: papel impregnado com óleo (com ou sem pressão); papel com interstícios ocupados com gás
sob pressão (gás fílled).

2) \solamento sólido: compreende os materiais orgânicos naturais e artificiais (polímeros), usados em todos os níveis de
tensão. Os polímeros se dividem em:
2.1) termoplásticos: mudam de estado com a temperatura (quando queimados, se derretem). Máxima temperatura de

trabalho: 170 °C. Exemplos: polistireno, polietileno (mais usado em cabos AT), PVC, borracha etileno
propileno (em cabos de baixa e alta tensão), naylon, etc.

2.2) termofixos: são mais caros, mais resistentes e carbonizam-se quando queimados. Tornam-se quebradiços ao
longo do tempo com a temperatura. Temperatura máxima de trabalho: 250 °C. Exemplos: borracha butílica,
borracha EPR, polietileno reticulado (XLPE, o de melhor rigidez dielétrica), neoprene, etc.

Os termoplásticos não são vulcanizados e o enxofre utilizado na vulcanização dos termofixos ataca o cobre,
fazendo-se necessário o seu estanhamento. Em aplicações especiais, utilizam-se como isolamento o amianto, as
cerâmicas, o teflon, o naylon, a ebonite e fibras orgânicas.

Na manufatura de cabos há uma cobertura protetora externa, chamada capa, que pode ser de PVC (usados em
cabos BT e AT, normalmente na cor preta) ou chumbo (que oferece melhor segurança aos cabos sujeitos à umidade).
Características principais da capa externa: ação protetora contra agentes químicos, petroquímicos, microorganismos.
raios solares, água doce ou salgada etc. Para cabos de alta tensão são usados ainda uma complementação dilétrica, que
visa aumentar a rigidez dielétrica do cabo devido aos elevados campos elétricos a que estão submetidos.

Os fabricantes de isolamentos e capas de proteção para fios e cabos desenvolvem, na sua manufatura, cuidados
especiais que visam dotar esses elementos de resistência aos seguintes efeitos: perdas dielétricas, Efeito Corona, altas
temperaturas, abrasão, ação de solventes, inflamabilidade (isolamento anti-chama), umidade e fungos.

Comentário: A espessura de isolamento de um fio é dimensionada obedecendo a condição de que o campo elétrico na
superfície do isolamento seja nulo. A equação para o cálculo dessa espessura é dada por:

condutor
isolanie (b - a) = a e" "" - l (7.2.1)(*-

( v

a) = a e" E"

\ 1 J
onde a (mm) é o raio do condutor, b (mm) é o raio total do fio (figura), Vmax é a tensão máxima de trabalho do fio (K) e
E d a rigidez dielétrica do material isolante empregado (VI mm).

7.3) MATERIAIS MAGNÉTICOS

O magnetismo ou força magnética é fundamental na geração e aproveitamento da corrente elétrica. Todo tipo de
sistema ou equipamento eletro-mecânico contem efeitos magnéticos em seus circuitos. Desta forma, a existência de
equipamentos como motores, geradores, transformadores, indutores, medidores eletromecãnicos, componentes
magnéticos, etc, seriam impossíveis se os fenómenos magnéticos não fossem compreendidos e dominados.

Os materiais mais importantes em aplicações magnéticas gerais são chamados ferromagnéticos. Estes permitem
o estabelecimento de fenómenos magnéticos devido à sua característica de concentrar linhas de força magnética,
sofrendo atração por estas linhas. O exemplo mais antigo de material ferromagnético é a magnetita (04Fe3).

7.3.1) O CONCEITO DE DOMÍNIO

Sabe-se que uma carga elétrica em movimento gera, além de campo elétrico, também um campo magnético, e
que os elétrons dos átomos de um corpo estão sempre em movimento (spin e movimento orbital). Sabe-se também que,
quando duas cargas elétricas iguais movimentam-se em sentidos opostos, os seus efeitos magnéticos se anulam e que
os elétrons dos átomos constituem dois grupos que giram em sentidos opostos. Quando esses dois grupos são iguais
(em número de elétrons), as propriedades magnéticas dos átomos são nulas, fato que ocorre com a maioria das
substâncias. Quando os grupos são quantidades diferentes de elétrons, há o predomínio de um deles e os átomos se
comportam como minúsculos imãs, o que ocorre apenas com os materiais ditos ferromagnéticos. Contudo, um dipolo
magnético não se resume ao átomo, mas sim em toda uma região onde se observa uma orientação magnética resultante.

Assim, nos materiais ferromagnéticos pode-se observar um grande número de pequenas seções conhecidas como
domínios magnéticos (Fig. 7.3.1-a), que, devido à orientação das cargas das moléculas, se caracterizam por
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vetor-campo

apresentarem uma única orientação magnética, ou seja, são dotados cada um de \\\\r campo magnético próprio.
Cada domínio se constitui, então, em um dipolo magnético. Os materiais ferromagnéticos se caracterizam, assim, por
uma magnetização espontânea, que é independente de campos magnéticos externos

Nos imãs naturais (magnetita) e artificiais (produzidos por magnetização induzida), a maioria dos dipolos já se
encontram orientados paralelamente, razão pela qual apresentam propriedades me^iéticas inerentes. Nos outros tipos

de materiais ferromagnéticos, perante ausência de um campo
magnético externo o vetor campo resultante da somatória de todos
os vetores de cada domínio tem resultante nula (Fig. 7.3.1-a).
Porém, quando estes materiais estão expostos à ação de um campo
magnético externo, seus dorririos são parcialmente rearranjados
(polarizados) segundo orienta*ao deste campo, de modo que suas
ações se somam (Fig. 7.3.1-b). Quanto maior a intensidade do
campo magnético, maior o n .-nero de dipolos orientados (até,
porém, que se atinja o limite c e saturação do material). Quando o
campo magnético é retirado, alguns dos dipolos podem não
retornar à sua orientação original (magnetismo residual) e diz-se,
então, que ocorreu imantação no material.

Nos outros tipos de materiais (não ferromagnéticos) ocorre

(a) (b)

Fig. 7.3.1: Domínios e seus dipolos: (a) sem e
(b) com campo magnético externo.

uma fraca criação e orientação de dipolos magnéticos induzidos, razão pela qual esses materiais reagem muito pouco à
campos magnéticos externos aplicados a eles.

Como visto no Capítulo l, a permeabilidade magnética (//) é o parâmetro que descreve a maior ou menor
facilidade com que um meio se deixa atravessar pelo fluxo magnético circulante, resistindo em maior ou menor grau à
orientação dos dipolos magnéticos no sentido do fluxo, ou ainda, quantifica a capacidade do material em atrair as
linhas de fluxo magnético. Sendo Uo = 4n \10'7 H/m a permeabilidade magnética do vácuo, a razão entre a
permeabilidade ̂  de um material e a do vácuo (/^) é conhecida como permeabilidade relativa fa (fa ~ p//4>)> que é um
parâmetro admensional. Logo, a permeabilidade relativa do vácuo é 1.

7.3.2) COMPORTAMENTO MAGNÉTICO E CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

O comportamento dos materiais imersos em um campo magnético possuem diversas reações, que originam a sua
classificação magnética. Em um material, quando colocado próximo a um imã permanente, verifica-se que:
1) o material não exerce ação alguma sobre as linhas de fluxo magnético que o intercepta, isto é, não há orientação de

dipolos magnéticos. Este material é denominado indiferente e sua permeabilidade é considerada referência e igual a
A, (#.- 1). Exemplos; vácuo, ar, cobre, madeira e plásticos.

2) o material é fracamente repelido, pois afasta ligeiramente as linhas de fluxo magnético que o intercepta, isto é, sofre
leve orientação de dipolos magnéticos no sentido contrário ao do campo rr ;gnético externo. Este material é
denominado diamagnético e suas permeabilidades são ligeiramente menores que z^ (//r < 1). Exemplos de materiais:
prata (#.= l - 2 x IO"5), zinco (//r= l - IO*5), bismuto (//r= l - 14 x IO*7) e grafito.-

3) o material é fracamente atraído, pois tende a concentrar ligeiramente as linhas c** fluxo magnético que o atravessa,
isto é, sofre leve orientação de dipolos magnéticos no sentido do campo magnético externo. Este material é
denominado paramagnético e suas permeabilidades são ligeiramente maiores t,ue /A> (/A > !)• Suas propriedades
magnéticas não se alteram com a temperatura. Exemplos: alumínio (#.= l + 22 x IO"5) e platina (//,.- l + 33 * IO"5).

4) o material é bastante atraído, isto é, concentra fortemente as linhas de fluxo do campo magnético que o circunda,
devido à grande polarização dos seus domínios no sentido do campo magnético externo (grande orientação de seus
dipolos magnéticos naturais no sentido do campo). Este material é chamado ferrr magnético e suas permeabilidades
são muito maiores que /^ (A- >> !)• Apresentam remanescência, o que geia a chamada histerese magnética.
Exemplos de materiais: aço (jjr = 500 a 5000) e ferro puro (fj.r = 8000). (

Comentários:
a) Ponto Curie é a temperatura acima da qual um material ferromagnético toma-se um composto paramagnético.
b) A permeabilidade magnética de um material ferromagnético aumenta à temperaturas inferiores ao seu Ponto Curie.
c) Para uma dada temperatura, a permeabilidade de um material ferromagnético tende a diminuir com o crescimento do

fluxo circulante devido à saturação.
d) Os materiais ferromagnéticos condutores apresentam um apreciável efeito pelicular, mesmo nas baixas frequências.

Devido a este fato, o ferro é muito pouco utilizado como fio condutor elétrico.
e) Quando dois materiais de permeabilidades diferentes apresentam-se como caminhos para um fluxo magnético, este

se dirige para o de maior permeabilidade (princípio da relutância mínima). Este fenómeno é aplicado quando se
necessita liberar um dispositivo de influências magnéticas externas (blindagem magnética).

7.3.3) MAGNETIZAÇÃO

A densidade de fluxo de campo magnético B (Wblm1} que flui por um meio material qualquer, se relaciona com
a intensidade do campo magnético H (A/m) aplicado, através da permeabilidade magnética u do meio, isto é:

(7.3.1)B = u H
Um gráfico que contemple a variação da densidade de fluxo B em função da intensidade de campo He chamado

curva de magnetização do material (Fig. 7.3.2). Segundo seu comportamento magnético, os materiais podem, como
meios de propagação do fluxo magnético, ser classificados em:
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O

B(Wb!m2}
material
saturável

meio saturável (materiais ferromagnéticos): meio onde a Eq. 7.3.1 só vale pontualmente, pois a permeabilidade
magnética não é constante e sim função do campo magnético H (Fig. 7.3.2).
Consequentemente, a Eq. 7.3.1 só pode ser obtida experimentalmente através
de curvas levantadas para cada material. Este comportamento é devido às
dificuldades oferecidas à orientação uniforme dos vetores-campo de cada
domínio, que são diferentes em intensidade, provocando a não linearidade na
orientação dos mesmos com o campo externo. Essa orientação dos domínios
atinge um grau máximo, a partir do qual, mesmo elevando a intensidade do
campo externo H, não se verifica mais a orientação dos domínios, isto é, o
material não mais se deixa atravessar pelas linhas de fluxo magnético em sua
estrutura. Este é o estado em que se diz que o material está saturado.
meio não saturável (materiais indiferentes, paramagnéticos e diamagnéticos):
meio onde a permeabilidade magnética é aproximadamente constante perante
o fluxo magnético externo, não apresentando saturação (Fig. 7.3.2). Então, o
comportamento da magnetização destes materiais é dado pela Eq. 7.3.1 para
todos os pontos do gráfico.

l material não
saiu r cível

H (A/m)

Fig. 7.3.2: Gráfico de curvas de
magnetização (B =

Todo material magnético submetido a uma magnetização, tende a se opor às variações no fluxo do campo
magnético estabelecido. Consequentemente, diz-se que o material se opõe, a cada instante, tanto ao crescimento quanto
ao decrescimento do fluxo externo. Quando o campo externo é retirado, a reação do material à desmagnetização será
no sentido de manter a orientação vetorial dos campos dos domínios, o que acarreta num resíduo de polarização destes
domínios. Tal reação dá origem ao fenómeno conhecido como histerese magnética, que é tanto maior quanto mais forte
for a oposição apresentada pelo material ferromagnético à retirada do fluxo externo.

Assim, quando submete-se um material ferromagnético a um campo magnético H alternando (fluxo AC), a
densidade de fluxo B comporta-se segundo uma curva chamada ciclo de histerese magnética, apresentada na Fig. 7.3.3.
Esta figura apresenta dois laços de histerese, para duas excitações máxima de campo magnético H\ H2, (H2 > H\),
além da curva de magnetização do material. Pode-se, então, observar alguns aspectos dos materiais ferromagnéticos:
1) a permeabilidade magnética ju de um material pode ser calculada instantaneamente pela relação entre B Q H, isto é,

// = BIH. Analisando-se o laço de histerese observa-se
que, a medida que o material se aproxima da saturação, a
permeabilidade magnética diminui porque o campo
externo H aumenta sem ser observado um aumento em B,
o que caracteriza a saturação. Na figura, o ponto H2

apresenta saturação, o que não é observado ainda em H\.
2) quando o campo externo atinge valor nulo (H = 0), nota-

se que o material não se desmagnetiza completamente,
isto é, resta no mesmo um magnetismo residual Br
devido à histerese magnética. Esta é, então, a propriedade
denominada retentividade, já vista no Capítulo l.

3) quando o campo externo inverte o seu sentido (H > O para
H < O e vice-versa), este campo deve gastar uma certa
energia para reduzir a magnetização residual Br a zero,
isto é, necessita de uma1 parcela He, chamada força

B(Wbíml)
curva

normal de
magnetização

H (A/m)

laços de histerese

Fig. 7.3.3: Laço ou ciclo de histerese magnética.

coercitiva, para realizar este trabalho (reorientação dos domínios), a partir do qual os domínios começam a se
orientar no sentido do campo. O valor de He, contudo, não depende do valor de Br,

O magnetismo residual se configura em perda de energia porque representa uma parte da energia entregue pelo
campo magnético que não é devolvida ao sistema. Além disso, a energia usada na desmagnetização do material
representa gastos adicionais de energia, chamadas perdas por histerese. Assim, quanto maior a área do laço de
histerese, maiores são as perdas no material. Portanto, em aplicações magnéticas deseja-se um material de menor laço
de histerese possível, exceção feita aos dispositivos de armazenamento magnético de dados (fitas K-7, de vídeo,
disquetes, etc), e aos utilizados na obtenção de imãs permanentes.

A magnetização ocasiona também um outro tipo de perda. Os materiais ferromagnéticos são basicamente
materiais condutores (exceção feita às ferrites). Logo, sob o ponto de vista elétrico, os mesmos sofrem a indução de
forças eletromotrizes em seu interior quando sujeitos a campos magnéticos variáveis (Leis de Faraday e de Lenz). Isto
origina a circulação de correntes induzidas em sua estrutura, chamadas correntes parasitas ou de Foucault, que
aquecem o material, vindo a se constituírem-se em perdas por Efeito Joule, chamadas, então, de perdas de Foucault.

Os materiais ferromagnéticos podem sofrer um envelhecimento do ponto de vista magnético, ocasionado quando
o mesmo é submetido a temperaturas elevadas durante grandes períodos (exemplo: transformador em serviço
contínuo), o que desenvolve a chamada fadiga magnética, que se manifesta por uma diminuição da permeabilidade
magnética e aumento das perdas por histerese. Para os chamados núcleos compactos, o envelhecimento magnético é
ainda consequência, além da temperatura, da ação de campos alternados e choques mecânicos (reposicionamento de
domínios previamente orientados).

7.3.4) MATERIAIS E LIGAS FERROMAGNÉTICAS

Como visto, materiais ferromagnéticos são aqueles que concentram fortemente as linhas de força do campo
magnético e, portanto, sua permeabilidade relativa é muito maior que a do vácuo (/ír»l). Além do ferro, que é o
principal material para aplicações magnéticas (exemplo: ferro fundido, ̂  r = 30 a 800), tem-se ainda o níquel (u, = 50),
o cobalto (JÁ r — 60) e ligas ferromagnéticas (exemplos: ferro-silício, ^ r = 5500; mumetal, 1u r= 100.000).
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CAPÍTULO 7: Materiais isolantes e magnéticos

O ferro puro é dito ser um material magnético macio. Estes materiais possuem área de laço de histerese
relativamente pequena (baixo fluxo residual), mas são, porém, de pequena resistividade, o que favorece as perdas por
Foucault. Desse modo, só são usados em circuitos DC, pois nesse caso, as perdas por correntes parasitas são nulas.
Acrescentando silício ao mesmo e laminando-o é possível seu uso em circuitos AC.

As ligas ferromagnéticas constituem-se principalmente de ferro com outros materiais. São construídas para
melhorar alguma propriedade do ferro, tais como: redução de correntes parasitas, aumento do nível de saturação e
aumento de sua permeabilidade magnética. Algumas destas ligas são vistas a seguir:
1) Ligas de ferro-níquei. estas ligas apresentam elevada permeabilidade perante baixas intensidades de campo

magnético. São usadas principalmente em telecomunicações e para fabricar núcleos de transformadores de
rádiofrequência, relês, bobinas e blindagens magnéticas. Estas ligas são classificadas em três grandes grupos:
Grupo 1: ligas com até 35 % de níquel. Nomes comerciais: Anhyster A e B, Rhometal.
Grupo 2: ligas com níquel acima de 35 % e até 50 %. Nomes comerciais: Hypernik, Anhyster C e D, Permalloy-45,

Nicalloy, etc. Caracterizam-se por baixa resistividade e permeabilidades maiores que as ligas do grupo l.
Grupo 3: ligas com 80% de níquel em média. Nomes comerciais: Permalloy-78 (^8,5 % de níquel) e Mumetal (76

Ni, 17 Fe, 5 Cu, 2 Cr). Essas ligas possuem elevada permeabilidade (em' torno de 100.000).
2) Ligas de ferro-silido: são ligas obtidas com pequenas quantidades de silício acrescidas ao ferro (até 5%). Devido às

propriedade isolantes do silício consegue-se uma liga ferromagnética de maior resistência, o que reduz as perdas no
material por correntes parasitas. O silício diminui ainda a intensidade de saturação do ferro e praticamente anula a
fadiga magnética, conseguindo conservar constantes a permeabilidade e a perda por histerese. Estas ligas são usadas
em circuitos magnéticos moldadas em chapas isoladas entre si, o que diminui mais ainda as correntes parasitas.
Emprego: núcleo de transformadores de média e baixa potência, relês, reatores, medidores elétricos, motores, etc.
Chapas de ferro-silício de grão orientado (grãos finos de ferro em pó, isolados uns dos outros por aglomerante e
compactados) são usados na tecnologia de núcleos de transformadores trifásicos -i monofásicos de potência elevada
e em transformadores para telefonia, eletrônica e comunicação. Possuem entreferros disseminados na estrutura.

3) Ligas de ferro-cobalto: são ligas de elevado ponto de saturação e alta permeabilidade. Nomes comerciais: Hyperco e
Permendur. Têm particular uso nos núcleos de alto-falantes dinâmicos e membran; s de cápsulas telefónicas.

4) Ligas para imas permanentes: os imãs permanentes devem apresentar elevado magnetismo residual (Br), isto é, o
laço de histerese deve ser largo e bastante alto. Além disso, devem manter por, um longo tempo o magnetismo
residual sem alterá-lo sensivelmente perante variações de temperatura e ação de forças mecânicas. Os materiais
mais usados são ligas de ferro-carbono com acréscimo de silício para diminuir o envelhecimento. O carbono
aumenta a força coercitiva, a retentividade e a resistividade e diminui a permeabilidade e o ponto de saturação.

5) Ferrites: as perdas por correntes parasitas se acentuam quanto maior é a frequência do fluxo magnético polarizante.
Logo, núcleos para bobinas que operam em altas frequências devem ser bastante resistivos sem contudo perder as
suas características magnéticas. Para atingir este objetivo utilizam-se núcleos compactados e sinterizados, que se
compõe de uma mistura de pós, basicamente óxido de ferro (material cerâmico), com acréscimos diversos de níquel,
zinco, manganês, magnésio e silício, e de uma resina aglomerante (polisterol ou goma-laca), que tem a função de
"colar" os grãos de pó (este processo de obtenção é semelhante ao de isoladores cerâmicos). Estes tipos de núcleo
são chamados de ferrites, que, assim, se caracterizam por uma elevada resistividade elétrica (faixa de valores entre l
e IO6 Q/H) e com boas características magnéticas, podendo, por isso, serem usados como núcleos de
transformadores ou indutores que operam em circuitos de altas frequências, como por exemplo, supressores de
interferências de RF. Outros exemplos: magnetita e ferrites à base de níquel-zinco e manganês-zinco.

7.3.5) INDUTORES E TRANSFORMADORES

O caráter indutivo relaciona a corrente elétrica circulante e o fluxo magnético associado e está presente em todos
os circuitos elétricos pelos quais circula corrente. O indutor é o componente que intioduz a grandeza indutància nos
circuitos e a sua principal finalidade é armazenar energia no seu campo magnético. Ele constitui-se de um fio condutor
enrolado, sendo, porisso, também chamado de bobina ou enrolamento (no caso de transformadores e motores).

Sabe-se, da teoria do Eletromagnetismo, que toda carga elétrica em movimer.t') (corrente elétrica) produz um
fluxo de campo magnético ($ e que, se este campo for variante no tempo (por exemplo, alternado), o mesmo induzirá
uma tensão, conhecida como força eletromotriz (fem) induzida, em qualquer condutor c u circuito que ele atinge (Lei de
Faraday: fem = - dfídf), inclusive no próprio dispositivo por onde circula a correire elétrica que produz o campo
magnético. Porém, esta fem age no sentido oposto à variação da corrente que a prcJtiziu (Lei de Lenz), isto é, se a
corrente aumenta, uma fem é induzida no sentido de se opor a este crescimento; se a corrente diminui, a fem é induzida
no sentido de evitar esta queda. Chama-se, então, esta força eletromotriz induzida de força contra-eletromorriz (fcem).

A capacidade de indução desta força contra-eletromotriz é conhecida por indutâficia (símbolo L). Assim, quando
um dispositivo produz um campo magnético variante no tempo, chama-se de indutància própria do dispositivo a
capacidade de indução de uma força eletromotriz em si próprio, e de indutància mútu;* t capacidade de indução de uma
força eletromotriz em um outro circuito ou condutor próximo ao dispositivo.

Seja, então, uma bobina na qual circula uma corrente elétrica alternada (dita AC), gerando, assim, um fluxo
magnético também alternado. Como a indutància própria (ou simplesmente indutÉ-.sia) da bobina representa sua
capacidade de induzir uma força contra-eletromotriz em si mesma quando ocorre urr4 mudança no fluxo de corrente
que passa por ela, então a indutància de uma bobina pode ser definida como a propriedade da mesma de se opor à
variações no fluxo da corrente elétrica que passa por ela. É essa oposição que atrasa o aumento ou a diminuição de
corrente através de um indutor, o que provoca um atraso da corrente circulante em ralação à força eletromotriz induzida
no indutor. Um aumento súbito de corrente, por exemplo, gera uma força contra-eletromotriz que se opõe à tensão de
alimentação e, portanto, ao aumento da corrente. A capacidade de uma bobina em produzir esta oposição é, portanto,
sua indutància. Assim, um indutor deve armazenar energia na forma de campo magnético para promover estas reações.

110



/: Materiais isqiames e magnéticos

Da Lei de Faraday coçclui-se ainda que, quanto mais rápida é a variação da corrente, maior é a oposição do
indutor a ela. Logo, do exposto anteriormente, em um circuito com alimentação de tensão alternada, a impedância
representada por um indutor, chamada reatância indutiva XL , depende, então, diretamente de sua indutância e da
frequência/do sinal de tensão da alimentação (XL = 2nfL). Por outro lado, se uma bobina é ligada em um circuito de
tensão contínua, sua reatância é nula porque a força contra-eletromotriz induzida é nula (fluxo magnético gerado é
constante) e a impedância da bobina limita-se apenas à resistência do fio.

O meio material por onde flui o fluxo de campo magnético gerado por um sistema pode influenciar no valor da
indutância do próprio sistema, pois o meio pode concentrar as linhas de fluxo magnético ao propiciar um caminho de
menor relutância. Assim, o uso de um núcleo ferromagnético num indutor acarreta no aumento de sua indutância L (e,
consequentemente, de sua reatância) devido ao aumento da permeabilidade magnética do meio percorrido pelo fluxo
magnético, isto é, a corrente elétrica i em uma bobina, necessária para produzir o mesmo fluxo magnético (f> quando do
aumento da permeabilidade do núcleo da bobina, é comparativamente menor (equacionalmente: <f>= L í4 = cte).

A indutância de uma bobina depende também do número de espiras que a mesma possui, pois, quanto maior a
quantidade de espiras, maior é o fluxo magnético concatenado pelas espiras e, portanto, maior a reação do fluxo às
variações da corrente elétrica que passa pela bobina, isto é, maior é a força eletromotriz induzida na mesma. Assim,
uma outra forma de variar a indutância de uma bobina é alterar o número de espiras através de terminais chamados tap.

As características de construção de um indutor são determinadas principalmente pela faixa de frequência em que
ele irá atuar. Os indutores são construídos normalmente de fios de cobre, bobinados em um núcleo de ar ou sólido
(material ferromagnético ou não) e o valor de sua indutância depende de suas características construtivas. Bobinas com
poucas espiras e núcleo de ar ou ferrite são geralmente usadas em circuitos de sinais de elevada frequência, ou que
trabalham com variações muito rápidas de corrente. Para circuitos com sinais de média e baixa frequência são
utilizadas bobinas com grande número de espiras e núcleo de ferrite ou de liga ferromagnética laminada.

Algumas das classificações dos indutores são:
1) Tipo de enrolamento: são classificadas em bobinas tipo solenóide ou panqueca de uma ou várias camadas, tipo ninho

de abelha, tipo íoroidal, etc.
2) Tipo de núcleo; de ar ou material não ferromagnético (cerâmica, baquelite, papelão, plástico, etc.), para suportar as

espiras no caso de fios muito finos; e de núcleo ferromagnético (ferro-silício, ferrite, ligas ferromagnéticas em
geral), com a finalidade de se obter indutores com indutâncias maiores, por aumento da concentração de fluxo.

3) Núcleo de circuito aberto ou fechado: bobinas enroladas em torno de um bastão (solenóide) são exemplos de
indutores com núcleo aberto (tipo I e U). Os núcleos fechados (tipo O) fornecem um caminho fechado de alta
permeabilidade para o campo magnético, aumentando o fluxo para a mesma corrente e, consequentemente, a
indutância. Indutores com núcleos ferromagnéticos de circuito fechado são chamados reatores,

4) Indutores de valor fixo, variável e ajustável: nos indutores fixos a indutância é fixada pelo fabricante. Os indutores
variáveis e ajustáveis (trimmers indutivos) são obtidos pela variação e fixação da posição do núcleo ferromagnético
no interior do mesmo, o que provoca a mudança da permeabilidade deste meio interno e, consequentemente, da
indutância. Para pequenas bobinas do tipo ajustáveis, e pequenas variações do valor de indutância, utilizam-se
núcleos cilíndricos de ferrite, que se deslocam por rosqueamento no interior da bobina. Nos indutores variáveis, a
alteração da indutância pode ser também conseguida através de mudança de taps (os múltiplos terminais de uma
bobina). Em alguns reatores são utilizados circuitos magnéticos fechados com pequenos intervalos.de ar, chamados
gaps. Nestes pode-se variar a indutância através da saturação do meio magnético e porisso são denominados de
reatores saturáveis. A partir da saturação do núcleo ferromagnético, o fluxo magnético (p se tornará praticamente
constante porque a permeabilidade do circuito magnético limitar-se-á a do ar, e, consequentemente, ter-se-á a
indutância L variando inversamente com a corrente i do enrolamento (equacionalmente: L = çzW).

Como a corrente que passa por uma bobina estabelece um campo magnético e como esse campo induz tensão em
qualquer condutor que ele incidir, podem ocorrer efeitos indesejáveis de acoplamento magnético entre o indutor e
outros componentes de um circuito. Esse acoplamento indesejável pode ser eliminado blindando uma bobina com um
invólucro metálico, que confina o campo magnético. Quando o campo magnético da bobina corta a blindagem, o
mesmo produz correntes parasitas no material de blindagem que estabelecem um campo magnético em oposição, o
qual cancela a parte do campo magnético da bobina que, de outra forma, escaparia do invólucro. As correntes parasitas,
contudo, representam perdas, que podem ser reduzidas fazendo-se uma blindagem suficientemente grande, para não
ficar muito próxima da bobina. Outra razão para se aumentar o espaçamento entre a bobina e a blindagem é a redução
da capacitância entie as espiras e a blindagem, onde esta última fica normalmente ligada à massa ou à terra. Os
invólucros de blindagem são feitos geralmente de alumínio, mas usa-se também cobre ou latão.

A indutância pura é um conceito teórico porque, na prática, um indutor real apresenta, além da resistência dos
fios condutores, diversos efeitos capacitivos entre espiras, entre camadas de espiras, entre espiras e blindagem (quando
houver) e entre espiras e o chassi. Toda essa capacitância é genericamente denominada de capacitância distribuída. Em
circuitos de baixa frequência o efeito dessa capacitância é desprezível mas, em altas frequências, as reatâncias
capacitivas de uma bobina se tornam de valor comparável à própria reatância indutiva da bobina e, na frequência em
que estes valores ficam iguais, o indutor torna-se um tanque ressonante. Essa auto-ressonância é utilizada em algumas
aplicações mas geralmente é considerada indesejada e então denominada capacitância parasita. Em frequências acírna
da frequência de auto-ressonãncia, a reatância capacitiva é menor do que a indutiva e tende a colocar em curto-circuito
a bobina para, por exemplo, sinais de RF. Existem, no entanto, configurações especiais de enrolamentos destinados a
reduzir ao mínimo a capacitância distribuída, tais como o de dupla camada escalonado e o de tipo panqueca.

Bobinas de choque de radiofrequência (choque de RF) são indutores construídos para trabalhar principalmente
como filtro série (filtro de linha) no bloqueio à passagem a partir de determinado sinal de radiofrequência, isto é, acima
de uma determinada frequência programada, o indutor apresenta uma alta impedância, dificultando a passagem da
corrente de radiofrequência. São normalmente envolvidas em núcleos cilíndricos ou toroides de ferrite de alta
permeabilidade e encapsuladas emepoxi, com cobertura de esmalte vinílico.
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Fig. 7.3.4: (a) indutância mútua; (b) transformador.

CAPÍTULO 7: Materiais isolantes e magnéticos

Como dito, um campo magnético variante no tempo
de uma bobina, ao cortar um dispositivo (ou um condutor)
próximo à ela (Fig. 7.3.4-a), gera no mesmo uma força
contra-eletromotriz, o que se constitui na indutância mútua
entre a bobina e o dispositivo. Se este último for também
uma bobina, então pode-se construir um dispositivo,
chamado transformador, que permite um acoplamento
magnético e uma isolação elétrica entre circuitos distintos.

Um transformador consiste, então, em duas (ou mais)
bobinas enroladas num mesmo núcleo (geralmente ferromagnético), de modo que as linhas de fluxo magnético de uma
bobina cortem as espiras da outra (Fig. 7.3.4-b). A bobina do transformador à qual se aplica a tensão de entrada (VP) é
denominada enrolamento primário, e a que é induzida a força eletromotriz (Vs) é o enrolamento secundário.

Como a tensão induzida em uma bobina depende do número de espiras da mesma, um parâmetro importante de
um transformador, que mostra a relação entre as tensões primária e secundária, é a relação de espiras H, que é a razão
entre o número de espiras do enrolamento primário (NP} e o número de espiras do enrolamento secundário (Ns), isto é,
n = Np/Ns (na prática, a relação de tensões depende também das diferentes impedâncias dos circuitos primário e
secundário, das indutâncias de dispersão e mútua e das perdas no ferro e no cobre). Desse modo, se Np > N$, então o
transformador é do tipo abaixador de tensão (n > 1) e se NP < Ns, do tipo elevador de tensão (n < 1). Existem também
os transformadores cuja relação de espiras é igual a l, usados quando se deseja manter a mesma tensão entre o primário
e o secundário, isolando eletricamente, porém, um circuito do outro.

Um transformador real apresenta vários tipos de perdas, tais como, perdas de F,oulcault, por histerese magnética,
perdas ôhmicas nos enrolamentos, perdas por deficiência no acoplamento magnético entre primário e secundário, além
das perdas por capacitância distribuída, que se tornam relevantes em circuitos de altas frequências.

A potência requerida no secundário de um transformador é refletida no primai u., isto é, o transformador mantém
a potência entre os enrolamentos. Isto significa dizer que, por exemplo, num transfomador abaixador, a diminuição da
tensão no secundário é acompanhada por uma elevação da corrente do secundário (P = VI), ou seja, a tensão no
primário é maior mas sua corrente é comparativamente menor. Para o circuito que al?r,ienta o primário, o transformador
representa, portanto, uma impedância elevada, pois a corrente do primário é comparativamente baixa, ao passo que,
para o circuito conectado ao secundário, o transformador representa uma impedância ^áixa (corrente comparativamente
elevada do secundário). Logo, outro emprego do transformador é como casador de impedâncias.

Os chamados transformadores de potência são utilizados para grandes sinais de tensão e baixas frequências, tal
como em redes elétricas de transmissão e distribuição (50 ou 60 Hz). Existem, pojrém, transformadores usados em
circuitos de pequenos sinais e altas frequências, tais como os de áudio, RF e FI. Os transformadores de audiofreqiiência
são usados para acoplamentos (casamento de impedâncias) entre estágios, entre amplificadores e autofalantes e entre
microfones e amplificadores. Os de RF são usados para acoplar um sinal de uma antena para um circuito e de antena
para antena. Os de FI são semelhantes aos de RF, sendo, porém, projetados par? trabalhar numa frequência fixa,
resultado da diferença entre a frequência de um sinal de RF e a frequência de u*íi oscilador, e usados, então, em
equipamentos de FM, TV e radar. Existem ainda os transformadores de alimentação, que, através de múltiplos taps no
enrolamento secundário, mudam a tensão para poder suprir diferentes tensões requeridas por diferentes equipamentos.

7.3.6) MAGNETOESTRICÇÃO

Quando mergulhados em um campo magnético externo, certos materiais ferromagnéticos apresentam pequenas
deformações elásticas em sua geometria, como resultado de sua polarização magnética. Estas deformações ocorrem na
direção do campo magnético aplicado e esse fenómeno, que é reversível, é chamado magnetoestricção. Exemplos de
materiais magnetoestrictivos são o ferro, o cobalto, o níquel e ainda ligas de ferro com cromo, cobalto ou alumínio (por
exemplo, o níquel em finas pastilhas apresenta elevada magnetoestricção). Deformações elásticas de materiais
ferromagnéticos também influem sobre suas características magnéticas. Materiais com magnetoestricção submetidos a
esforços de tração sofrem redução de sua permeabilidade magnética. Como exemplo, o níquel sob tração tem sua
permeabilidade sensivelmente diminuída. Este fenómeno é explorado como transdutores eletromecânicos em sistemas
de controle de pressão (exemplo: prensas automáticas) e medidores de deformações.

QUESTÕES

1) O que são dielétricos polares e não polares? Como ocorre a polarização de materiais dielétricos?
2) Conceitue rigidez díelétrica, Efeito Corona e permissividade dielétrica.
3) O que é a propriedade capacitância? O que é um capacitor? Quais as vantagens do uso de meios dielétricos sólidos

nos capacitores? Como se processa o aumento da capacitância com o uso de dielévícos sólidos?
4) Quais são os tipos de perdas no dielétricos? O que é fator de perdas? ;
5) O que é e como são classificados os capacitores?
6) Comente sobre isoladores, eletretos e piezoeletricidade.
7) Conceitue magnetismo. O que são dominios e dipolos magnéticos?
8) Explique a classificação dos materiais sob o ponto de vista magnético.
9) Comente sobre a magnetização de materiais ferromagnéticos e ciclo de histerese.
10) Comente sobre alguns materiais e ligas ferromagnéticas.
11) O que é indutância? O que são e como são classificados os indutores? No que se cpnstiruem os transformadores?
12) O que é a magnetoestricção?


