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Classificação dos materiais
• Condutores: Material capaz de sustentar um 

fluxo de cargas elétricas quando submetido 
a uma diferença de potencial;

• Isolante: material capaz de oferecer 
resistência ao fluxo de cargas elétricas 
quando submetido a uma diferença de 
potencial;

• Semicondutor: material que possui nível de 
condutividade entre os extremos de um 
isolante e de um condutor









Isolantes, condutores e 
semicondutores

• Isolantes:
– Mal condutor de eletricidade uma vez que não 

possui elétrons livres



• Condutores:
• Banda de condução semipreenchida. 
• Nos metais não há separação entre os níveis 

ocupados e os vazios.



• Semicondutor:
• Possuem BV completa e BC livre, só que com 

uma diferença, o gap de energia não é tão 
grande, menor que 2 eV.



Resistividade

R = ρ. l/A

ρ = resistividade de um material

l = comprimento (cm)

A = área (cm2)

Condutor à ρ = 10-6 Ω-cm (cobre)

Semicondutor à ρ = 50 Ω-cm (germânio)

Semicondutor à ρ = 50 x 103 Ω-cm (silicio)

Isolante à ρ = 1012 Ω-cm (mica)



Materiais Semicondutores

• A condição: ter um gap de energia baixo
• Temperatura: T = 0 K eles se comportam 

como isolantes
• Elétron com energia suficiente: ele deixa 

para traz uma lacuna (hole) na BV



• As lacunas caminham em direção oposta ao 
movimento dos elétrons





Exemplos de semicondutores:
• Silício

– Como material refratário, sendo usado em cerâmicas e 
esmaltados.

– Como elemento de liga em fundições.
– Fabricação de vidro e cristais para janelas e isolantes, entre 

outros usos.
– O carboneto de silício é um dos abrasivos mais importantes.
– Usa-se em lasers para a obtenção de luz com um 

comprimento de onda de 456 nm.
– O silicone se usa em medicina para implantes em seios e 

produção de lentes de contato.
– O silicone é usado para fabricação de Chupetas



• Germânio:
– Fibra óptica.
– Eletrônica: Radares, amplificadores de guitarras elétricas, ligas 

metálicas de SiGe em circuitos integrados de alta velocidade.
– Óptica de infravermelhos: espectroscópios, sistemas de visão 

noturna e outros equipamentos.
– Lentes, com alto índice de refração, de ângulo amplo e para 

microscópios.
– Em joias é usado uma liga metálica de Au com 12% de 

germânio.
– Como elemento endurecedor do alumínio, magnésio e estanho.
– Em quimioterapia.
– O tetracloreto de germânio é usado como catalisador na síntese 

de polímeros ( PET ).
– Foi usado enquanto germanato de bismuto no tipo de câmera 

gama utilizada nos anos 80, em medicina nuclear.



• Além do germânio, do silício e de alguns 
outros elementos, são semicondutores uma 
grande quantidade de substâncias entre as 
quais se destacam os compostos binários 
constituídos por átomos de grupos diferentes 
da tabela periódica como, por exemplo, GaAs, 

Elemento Energia de gap (eV) 

Silício – Si 1,21 

Germânio – Ge 0,785 

Arseneto de Gálio – GaAs 1,54 

 



Semicondutores Intrínsecos

• Semicondutores intrínsecos são substâncias 
sem qualquer tipo de impureza.

• Para Temperaturas baixas comportam-se 
como isolantes.

• O silício e o germânio são semicondutores 
intrínsecos com uma banda proibida de 1,21 
eV e 0,785 eV, respectivamente.



• Aqui o número de lacunas é igual ao número 
de elétrons livre (nL = ne), eles são gerados, 
principalmente, por excitação térmica









Semicondutores Extrínsecos.
• A condutividade de um material semicondutor 

pode ser aumentada por diversas ordens de 
grandeza pela adição de quantidades muito 
pequenas de certas substâncias chamadas 
impurezas. 



Dopagem

As características elétricas do Silício e do Germânio são aumentadas com a inclusão de 
materiais adicionais em um processo chamado de dopagem.

Os materiais adicionais são de dois tipos:
• tipo-n (pentavalentes = antimônio, arsênio e o fósforo)
• tipo-p (trivalentes = boro, gálio e índio)



Semicondutor tipo N

• Um átomo de silício tem a seguinte 
configurações eletrônicas:
– Si: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

• Um átomo de arsênio tem a seguinte 
configuração eletrônica:
– As: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3









O semicondutor extrínseco em questão é chamado 
semicondutor tipo n, n de negativo. Aqui o número de 
elétrons livres é maior que o de lacunas (nL < ne).



Semicondutor tipo P

• Um átomo de boro tem a seguinte 
configuração eletrônica:

• B: 1s2 2s2 2p1











Aqui o número de elétrons livres é 
menor que o de lacunas (nL > ne).



Formação dos diodos

• Um pedaço de SC, tanto tipo N quanto tipo 
P, não tem muito mais utilidade do que 
como resistor

• A junção PN             diodos e transistores
• O nome diodo vem da contração de dois 

(di) eletrodos (odos) 



Camada de depleção

• No lado N os elétrons repelem-se em todas as 
direções, inclusive alguns elétrons são 
lançados através da junção PN

• recombina-se com uma lacuna e deixa de ser 
elétron livre e passa a ser um elétron de 
valência

• Na verdade temos a geração de um íon 
positivo no lado P e um íon negativo no lado 
N.





Diodos

O mais simples dispositivo semicondutor

É um dispositivo de 2 terminais





Operação Básica

Idealmente  conduz corrente em somente uma direção

e age como uma chave aberta quando polarizado inversamente



Caracteristicas de um diodo ideal: Região de Condução

Olhe o eixo vertical!

Na região de condução, idealmente
• a voltage através do diodo é 0V, 
• a corrente é ¥,
• a resistência direta (RF) é definida como RF = VF/IF, 
• o diodo age como uma chave fechada.



Caracteristicas de um diodo ideal : Região de Não - Condução

Olhe o eixo horizontal!
Na região de não condução, idealmente 

• toda a tensão está através do diodo, 
• a corrente é 0A,
• a resistência reversa  (RR) é definida como RR = VR/IR, 
• o diodo age como uma chave aberta.



Junção p-n

Quando os materiais são juntados, a carga negativa dos átomos do lado tipo-n são atraías 
para o lado dos átomos carregados positivamente do tipo-p.

Os elétrons do material tipo-n migram através da junção do material do tipo-p (fluxo de 
eletrons). 
Ou pode-se dizer que as lacunas (holes) do material do tipo-p migram através da junção para 
o lado do material tipo-n (fluxo de corrente convencional).

O resultado é a formação de uma camada de depleção em volta da junção.

depletion 
layer

p n





Camada de depleção

• No lado N os elétrons repelem-se em todas as 
direções, inclusive alguns elétrons são 
lançados através da junção PN

• recombina-se com uma lacuna e deixa de ser 
elétron livre e passa a ser um elétron de 
valência

• Na verdade temos a geração de um íon 
positivo no lado P e um íon negativo no lado 
N.





Região de Depleção



Polarização dos diodos

• No estado normal, o semicondutor é 
eletricamente neutro

• Na junção, os elétrons portadores da parte N 
tendem a ocupar buracos na parte P, deixando 
esta com um potencial negativo e a parte N 
com um potencial positivo e, assim, formando 
uma barreira potencial Vo. 

• A polaridade da barreira de potencial mantém 
os elétrons na parte N e os buracos na parte P.



Condições de Operação

• Sem Polarização (No Bias)

• Polarização Direta (Forward Bias)

• Polarização Reversa (Reverse Bias)



Nenhuma voltagem externa é aplicada: VD = 0V e nenhuma corrente está fluindo ID = 0A.

Existe somente uma modesta camada de depleção.

Condição Sem Polarização



Condição de Polarização Reversa

A voltagem externa é aplicada através da junção p-n em polaridade oposta dos materiais 
tipo-p e tipo-n.

Isso causa uma larga camada de depleção. 
Os elétrons no material tipo-n são atraídos em 
direção ao terminal positivo e as lacunas no 
material tipo-p são atraídas em direção ao 
terminal negativo.







Condições de Operação

• Polarização Reversa (Reverse Bias):

Is = corrente de saturação reversa

(corrente do fluxo de portadores minoritários)



Condição de Polarização Direta

A tensão externa é aplicada através da 
junção p-n na mesma polaridade dos 
materiais tipo-p e tipo-n.

A camada de depleção é fina. Os elétrons 
trafegam do material tipo-n e as lacunas 
através do material tip-p possuindo 
energia suficiente para atravessar a 
junção.



Condições de Operação

• Polarização Direta (Forward Bias):

ID = Is(ekVD/TK - 1)  ou  ID = Is.ekVD/TK - Is 

Is = Corrente de saturação reversa

k = 11.600/η com η = 1 para o Ge e 2 para o Si em níveis 
relativamente baixos de corrente do diodo (ou abaixo do joelho da 
curva) e η = 1 para Ge e Si para níveis maiores de corrente de diodo 
(no trecho onde a curva acentua-se rapidamente).

TK = Tc + 273.









Curva Característica do Diodo

Observe as regiões de Não polarização, polarização direta e polarização reversa.
Preste atenção nas escalas para cada uma dessas condições!



Recapitulando



Um outro detalhe sobre o diodo é o uso da região Zener.

O diodo está na região de polarização reversa. 
Em um determinado ponto a tensão reversa é tão grande que há uma “quebra” no diodo. 
A corrente reversa aumenta drasticamente. 
Essa tensão reversa máxima é chamada  tensão de avalanche de quebra e a corrente é 
chamada de corrente de avalanche.

Região Zener



O ponto em que o diodo muda da região 
de não polarização para a de polarização 
direta acontece quando os eletrons e 
lacunas possuem energia suficiente para 
atravessarem a junção p-n. Essa energia é 
fornecida a partir de uma fonte externa 
aplicada ao diodo.

A tensão de polarização direta necessária 
para um:

• Diodo de Silicio é VT @ 0.7V

• Diodo de Germanio é VT @ 0.3V

Tensão de Polarização Direta



Com o aumento da temperatura há a mudança das características do diodo. 
A tensão de polarização direta necessária é reduzida na condição de polarização direta.
A corrente de polarização reversa é aumentada na condição de polarização reversa.
Aumenta-se a máxima tensão de avalanche reversa.

Os diodos de Germanio são mais sensíveis as variações de temperatura do que os diodos de 
Silício.

Efeito da Temperatura



Os semicondutores agem de forma diferente a correntes CC e AC. Existem 3 tipos de 
resistências:

• Resistência Estática ou CC
• Resistência Dinâmica ou CA
• Resitência Média CA

Valores de Resistências



RD = VD/ID [Formula 1.5]

Para uma tensão CC aplicada VD, 
o diodo terá uma corrente específica ID,

e uma resistência específica RD.
O valor da resistência RD, depende da tensão CC aplicada. 

Resistência Estática ou CC



Resistência Dinâmica ou CA



Resistência Dinâmica ou CA



Região de Polarização direta:

• r`d é a resistência dinâmica

• rB é a resistência do material semicondutor e a resistência de contato

• A resistência depende da quantidade de corrente (ID) no diodo. 
• A tensão no diodo é razoavelmente contante (26mV for 25°C). 
• rB varia de um typico 0.1W para dispositivos de altas potências até 2W para baixas 
potências, para diodos comuns. Em alguns casos rB pode ser ignorada.

Região de polarização reversa: 

A resistência é essencialmente infinita. O diodo age como um circuito aberto.

Resistência Dinâmica ou CA

B
D

r
I

26mVdr +=¢

¥=¢   dr

DI
26mVrd =



A resistência CA pode ser determinada por 2 pontos na curva característica utilizado por um 
circuito particular.

[Formula 1.9]

Resistência CA Média

ponto)a  (ponto
Id
Vd  rav
D
D

=





Circuitos Equivalentes de Diodos (Circuito Linear por partes)



Circuitos Equivalentes de Diodos (Simplificado)



Circuitos Equivalentes de Diodos (Ideal)





1. VF, forward voltage at a specific current and temperature

2. IF, maximum forward current at a specific temperature

3. IR, maximum reverse current at a specific temperature

4. PIV or PRV or V(BR), maximum reverse voltage at a specific temperature

5. Power Dissipation, maximum power dissipated at a specific temperature

6. C, Capacitance levels in reverse bias

7. trr, reverse recovery time 

8. Temperatures, operating and storage temperature ranges

Folha de Especificação do Diodo





A camada de depleção na polarização reversa é muito larga. As polaridades positiva e 
negativa do diodo criam uma capacitância, CT. A quantidade de capacitância depende da 
tensão  reversa aplicada.

Na polarização direta uma capacitância de armazenamento ou difusão (CD) existe conforme 
a tensão do diodo aumenta. 

Capacitância



É a quantidade de tempo necessária para o diodo parar de conduzir quando ele é chaveado 
da polarização direta para a polarização reversa.

Tempo de Recuperação Reversa

Reverse Recovery Time (trr)

IF

IRR

0,25.IRR

trr

ta

tb

di
dt

ta – tempo de armazenamento
tb – tempo de transição
trr – Tempo de recuperação Reversa



Anodo é abreviado – A
Catodo é abreviado – K  

(chamado assim devido o simbolo parecer um K invertido)

Diode Symbol and Notation



A. Diode Checker
B. Ohmímetro

Teste de Diodo



A. Diode Checker

Muitos multímetros 
possuem essa função. 
Verifica-se a tensão de 
polarização direta do diodo 
(VF). 
O diodo deve ser testado 
for a do circuito.

Diodo de Si @ 0.7V
Diodo de Ge @ 0.3V



Um ohmimetro setado para funcionar em uma escala baixa pode ser usado para o teste. 
Um diodo normal deve apresentar as leituras abaixo. 
O diodo deve ser testado fora do circuito.

B. Ohmímetro



Outros Tipos de Diodos

1. Diodo Zener
2. Diodo Emissor de Luz
3. Arranjos (Arrays) de Diodos



Um Zener é um diodo operando na polarização reversa na Tensão de Pico Reversa 
(PIV) chamada de Tensão Zener (VZ). 

Símbolo 

Tensões Zener Comuns: 1.8V to 200V

1. Diodo Zener





1. Diodo Zener



2. Diodo Emissor de Luz  Light Emitting Diode (LED)

Esse diodo quando polarizado diretamente emite photons em um espectro visível.

Símbolo  

A tensão de polarização reversa é alta, usualmente entre 2-3V.





2. Diodo Emissor de Luz  Light Emitting Diode (LED)



Múltiplos diodos podem ser encapsulados juntos em um circuito integrado (CI).
Existe uma variedade de combinações

Examplo de um array:

3. Arrays de Diodo



3. Arrays de Diodo



Surgiram na década de 1970. O seu interesse resulta da 
miniaturização dos circuitos.
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Parte funcional do componente 
discreto

Os componentes discretos são maiores do que precisavam de ser. 
O corpo normal do componente, que nos parece pequeno, é, na 
verdade um autêntico exagero, se nos restringirmos, 
eletricamente, ao que realmente “faz o trabalho” no componente, 
ou seja, a sua parte funcional.
Por exemplo num díodo:

(parte funcional)
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O que são os circuitos integrados?

Os circuitos integrados são circuitos eletrônicos funcionais, constituídos 
por um conjunto de transistores, diodos, resistências e condensadores, 
fabricados num mesmo processo, sobre uma substância comum 
semicondutora de silício que se designa vulgarmente por chip.

Chip

Terminais do CI

Fios finíssimos
de ligação do chip
aos terminais do CI

Circuito integrado (CI)
visto por dentro e por cima. Chip

Terminais do CI

Fios finíssimos
de ligação do chip
aos terminais do CI

Circuito integrado (CI)
visto por dentro e por cima.

O circuito integrado propriamente dito chama-se pastilha (chip, em inglês) e é muito pequeno. A
maior parte do tamanho externo do circuito integrado deve-se à caixa e às ligações da pastilha
aos terminais externos.
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Vantagens dos C.I. em relação aos 
circuitos com componentes discretos

Redução de custos, peso e tamanho.
Maior velocidade de trabalho.
Redução das capacidades parasitas.
Menor consumo de energia.
Melhor manutenção.
Redução dos erros de montagem.
Melhoria das características técnicas do circuito.
Simplifica ao máximo a produção industrial.
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Limitações dos C.I.

Limitação nos valores das resistências e condensadores a integrar.
Reduzida potência de dissipação.
Limitações nas tensões de funcionamento.
Impossibilidade de integrar num chip bobinas ou indutâncias (salvo se forem 
de valores muitíssimo pequenos).
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Classificação dos C.I.
Classificação dos circuitos integrados quanto ao processo de fabricação:

Circuito integrado monolítico
(o seu processo de fabrico baseia-se na técnica planar)

Circuito integrado pelicular
(película delgada – thin-film - ou película grossa – thick-film)

Circuito integrado multiplaca

Circuito integrado híbrido
(combinação das técnicas de integração monolítica e pelicular)
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Classificação dos C.I.
Classificação dos circuitos integrados quanto à sua 
aplicação:
Lineares ou analógicos
Digitais

Os primeiros, são CIs que produzem sinais contínuos em 
função dos sinais que lhe são aplicados nas suas entradas. A 
função principal do CI analógico é a amplificação. Podem 
destacar-se neste grupo de circuitos integrados os 
amplificadores operacionais (AmpOp).
Os segundos são circuitos que só funcionam com um 
determinado número de valores ou estados lógicos, que 
geralmente são dois (0 e 1).



Sinal analógico: sinal que tem uma variação 
contínua ao longo do tempo. Nível lógico 1

Nível lógico 0
t

Sinal digital: sinal que tem uma variação por saltos 
de uma forma descontínua.


