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• A arte e ciência de controlar a eletricidade usando eletricidade 

• Controle da corrente elétrica permite manipular diversos 
fenômenos físicos e químicos da natureza 

• É provavelmente a descoberta que teve a maior influência na 
cultura do século 20 

• Aparelhos eletrônicos modernos (ex: smartphones) contém 
bilhões de componentes (principalmente transistores) 

• Circuitos simples com resistores, capacitores e transistores 
podem ser usados em pequenos projetos e obras de arte

Eletrônica



Princípios de eletrônica
• 1 Fundamentos: tensão e corrente 

• 2 Resistência, resistores e circuitos eletrônicos 

• 3 LEDs, potenciômetros e sensores 

• 4 Capacitores 

• 5 Transistores 

• 6 Circuitos integrados
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Parte 1 - fundamentos

• O que é tensão e corrente 

• Como usar um multímetro para medir tensão  

• Como fazer uma bateria com uma batata 

• Como acender um LED 

• Como testar um interruptor



Fontes de energia
DC = Direct Current (Corrente Contínua)

Diferença de potencial (tensão) entre os polos positivo e 
negativo é indicado em V (volts) 

Capacidade de fornecimento de corrente 
Nas fontes e transformadores é indicado em A (ampére). 

Nas baterias químicas é indicado em Ah (ampére por hora) 
ou mAh (miliampére por hora).



Volt (V) = unidade de tensão elétrica

Inventor da bateria química (1799), de cobre+zinco e eletrólito de água salgada.

Alessandro 
Guiseppe 
Antonio 

Anastasio 
Volta 

(1745-1827)

Baterias químicas fornecem corrente contínua (tensão fixa) 
Rede elétrica fornece corrente alternada (tensão varia e muda 
de polaridade 60 vezes por segundo).  

Tensão é identificada pelo valor médio eficaz (RMS) 
que é aproximadamente 70% da tensão de pico



Analogia com água: 
tensão/pressão

Analogias de 
uma bateria



• 1,2V / 1,5V - Pilhas D, C, AA, AAA


• 3V / 3,3V - Baterias botão (CR2032)


• 3,7V - Baterias de celular (3 x 1,2V)


• 5V - Fontes de celular, USB


• 6V - 4 x AA


• 9V - Bateria de 9V


• 12V - Mini bateria, fontes

Tensões típicas DC 
(valores nominais)

Valores REAIS são geralmente maiores que os valores NOMINAIS 
quando a bateria ou pilha está completamente carregada.  

Por exemplo, uma pilha de 1,5V nova costuma medir 1,65V; 
uma bateria de 3,7V mede + de 4V. 

A tensão cai para um valor próximo do nominal quando a bateria 
é ligada a uma CARGA (dispositivo que consome energia)



Ampere (A)  = unidade de corrente elétrica

Andre-Marie Ampère  
(1775-1836) 

Matemático e físico francês

1 ampere é a corrente causada por uma carga 
de 6 x 1018 elétrons circulando por segundo

A tensão representa o potencial de fornecimento de energia 
A energia em circulação é a corrente. É a corrente que 
causa o choque, que queima o circuito, que acende o LED

Uma corrente localizada de 0,01A (10mA) já é suficiente para 
causar fibrilação cardíaca. Devido à resistência do corpo 

humano à passagem de corrente, as correntes geradas por 
fontes de tensão abaixo de 25V são seguras.

Materiais condutores facilitam a circulação de corrente 
(possuem resistência baixa). Materiais isolantes dificultam a 

passagem de corrente (possuem resistência alta).



Analogia com água:  
corrente / vazão

Analogias de 
corrente



Experimento: acendendo 
LEDs com uma bateria de 3V

+

-

Observe a polaridade:  
o LED só acende se o terminal A (mais 
longo) estiver ligado no positivo da 
bateria e o terminal K no negativo 

LEDs infravermelhos  (invisíveis), 
vermelhos e amarelos são mais 

sensíveis (não mantenha-os ligados 
muito tempo na bateria) 

O LED não queima se ligado em 3V ao 
contrário (ele é capaz de suportar 

tensão inversa de até 5V)

Uma pilha de 1,5V não é suficiente 
para acender um LED (o mínimo para 

LEDs vermelhos é 1,8V e para LEDs 
azuis/brancos é 2,7V) 

Não ligue o LED diretamente a uma 
tensão maior que 2-3V (ele queimará 

rapidamente com 9V; com 5V ele 
queimará mais lentamente) 

Para acender LEDs com tensões 
maiores que 3V é preciso limitar a 

corrente através de um resistor
Este tipo de bateria não é capaz de fornecer 

corrente suficiente para queimar um LED



LED (Light-Emmiting Diode)

Corrente máxima: 20mA 
Tensão sobre o LED em 20mA é fixa 
LEDs vermelhos e amarelos: ~2V 
LEDs verdes, azuis e brancos: ~3V 

LEDs têm polaridade (a corrente só passa em um sentido) 
Para usar LEDs com tensões maiores é preciso limitar a corrente com um resistor

LEDs SMD

10mm

Bicolor

3mm

5mm

RGB

5050 RGB

A (anodo)
K (catodo)



Multímetro DT830D

-1 9.9.9HVHV
Voltímetro 

Medição de tensão contínua 
até 1000V (5 escalas)

Voltímetro 
Tensão alternada 

até 750V

Amperímetro 
Corrente contínua 

(mede até 200mA)

Corrente contínua 
(mede até 10A)

Medição de frequência (Hz)

Teste de condutividade 
Sonoro e polarizado

Ohmímetro 
Medição de resistência elétrica 

até 2MΩ (5 escalas)

HV aceso: indica escala de alta tensão (High Voltage)

Ponta de prova comum (negativo, preto)

Ponta de prova para medir 
tensão, resistência e corrente  

até 200mA

Ponta de prova para medir 
corrente até 10A

Medição ganho de transistores

Soquete para testar 
transistores



Multímetro DT830D: voltímetro

-1 9.9.9HVHV
Voltímetro 

Medição de tensão contínua 
até 1000V (5 escalas)

Voltímetro 
Tensão alternada 

até 750V

Amperímetro 
Corrente contínua 

(mede até 200mA)

Corrente contínua 
(mede até 10A)

Medição de frequência (Hz)

Teste de condutividade 
Sonoro e polarizado

Ohmímetro 
Medição de resistência elétrica 

até 2MΩ (5 escalas)

HV aceso: indica escala de alta tensão (High Voltage)

Pontas de prova para 
medir tensão

Ponta de prova para medir 
corrente até 10A

Medição ganho de transistores

Soquete para testar 
transistores



Medição de tensão contínua

2HV

1.5 volts

Escala de 1000 volts

Mediu 2V. Esta estala oferece resolução muito baixa 
para medir a tensão da bateria.

Escala de alta tensão



1.6

1.5 volts
Medição de tensão contínua

Escala de 200 volts

Mediu 1,6V. A resolução aumentou, mas ainda 
pode ser melhor.



1.5 volts

1.6.3

Medição de tensão contínua
Escala de 20 volts

Mediu 1,63V. É uma escala boa para usar no 
laboratório (usaremos tensões de 3 a 12V)



-1 6.2.7

1.5 volts
Medição de tensão contínua

Escala de 2 volts (2000 milivolts)

Mediu 1627 milivolts (ou seja, 1,627 volts). Esta é a 
melhor escala para medir 1,5V.



-1 6.2.7HV

1.
5 v

ol
ts

Medição de tensão contínua
Escala de 2 volts (2000 milivolts) com polaridade invertida

Sinal negativo indica que a polaridade está trocada.

-

+



1HV

1.5 volts
Medição de tensão contínua

Escala de 0,2 volts (200 milivolts)

Indica limite ultrapassado, ou seja o valor medido é maior 
que o limite da escala (que neste caso é 0,2V)



Experimento

• Meça as tensões das fontes disponíveis em laboratório


• Fontes de 5V, 9V e 12V (use o adaptador P4)


• Baterias de 1,5V, 3V, 3,7V, 9V e 12V +



Bataterias



Experimento: Batateria

Cobre (positivo)

Zinco (negativo)

Monte uma bateria usando uma batata e eletrodos de cobre e zinco e meça a tensão



Experimento: batatas em série
Conecte bataterias em série. Meça a tensão acumulada.  

Quantas batatas são necessárias para acender o LED?



Bateria de cobre-zinco
• Bateria = Célula galvânica 
• Eletrodo negativo: anodo de Zinco 
• Eletrodo positivo: catodo de Cobre 
• Eletrólito: qualquer ácido, líquido ou pastoso (purê de batata, suco de 

limão, banana, etc.)

Zinco Cobre

Batata

Zinco



Baterias secas

• Eletrólitos secos podem ser de material ácido ou alcalino. 

• Baterias modernas 

– Zinco-Carbono – baterias comuns com eletrolito ácido 

– Níquel-Cádmio (NiCd) – baterias recarregáveis com eletrolito alcalino 

– Zinco-Manganês – baterias alcalinas modernas 

– Níquel-Hidreto metálico (NiMH) – bateria recarregáveis populares 

– Lítío-polímero (LiPo) e Lítio-ion – mais eficientes – usadas em mini e 
microbaterias, baterias de celular, etc. 



Cuidado com 
baterias de Lítio!



Chaves eletromecânicas

Relé

Reed



Chaves
Usadas para interromper (ou desviar) o fluxo de corrente

Analogia com fluxo de água



Chaves
Usadas para interromper (ou desviar) o fluxo de corrente

Analogia com fluxo de água



Chave táctil de 4 terminais
Terminais 2 e 4 estão interligados 
Terminais 1 e 3 estão interligados 

Quando o botão é apertado, todos os terminais serão interligados

0.0.0
Sinal sonoro identifica quais terminais 
estão interligados entre si

Teste de condutividade
Experimento:
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Parte 2 - circuitos com resistores

• O que é resistência e potência 

• Como usar um multímetro para medir resistência 

• Como usar uma base de prototipagem para circuitos eletrônicos 
(protoboard ou breadboard) 

• Como identificar um resistor 

• Como construir um circuito simples a partir de um esquema



Resistência elétrica 
Analogia usando fluxo de água



O inverso da resistência é a condutividade 
A condutividade é medida em mho (    ) 

Ω = 1/

Ohm (Ω) = unidade de resistência elétrica
Ω

Georg Simon Ohm 
(1789-1854) 

Físico e matemático alemão

1 ohm (1 Ω) é a resistência elétrica de um condutor que, 
ligado a um potencial de 1V produz uma corrente de 1A

+1V 0V1A

1Ω

Ω

Resistor padrão de 1 ohm

Lei de Ohm 

1V = 1Ω * 1A 

Tensão = Resistência X Corrente



Resistores
Componentes construídos para oferecer resistência à passagem de corrente 

Resistores comerciais têm valores padronizados, com margem de erro 
(tolerância) de 5% ou menos. São identificados por um código de cores (ou 

código numérico, quando o valor é impresso) 

O atrito dos elétrons gera calor que é dissipado (a capacidade de dissipação é 
representada pela potência máxima do componente, em watts)

Resistores SMD
tolerância 

dourado = 5%  
prateado = 1%

Resistores de 
carbono

código de identificação 
3°     2°      1°

1°   2°  3° 
código de identificação



Código de identificação
O código consiste de 3 (a 4)* dígitos ou cores 
Os primeiros dois (ou três)* são dígitos do número 
O último é o número de zeros (multiplicador)

Ex
em

pl
os

 (c
ód

igo
 de

 3 
díg

ito
s) 100 = 10 Ω


101 = 100 Ω


102 = 1 000 Ω = 1k Ω


105 = 1 000 000 Ω = 1M Ω


683 = 68 000 Ω = 68k Ω


471 = 470 Ω


222 = 2 200 Ω = 2,2k Ω = 2k2

Código de cores

0 1 32 764 5 8 9

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 5

6 8 3

4 7 1

2 2 2

* usados em resistores de 
alta precisão (5 faixas)



Multímetro DT830D

-1 9.9.9HVHV
Voltímetro 

Medição de tensão contínua 
até 1000V (5 escalas)

Voltímetro 
Tensão alternada 

até 750V

Amperímetro 
Corrente contínua 

(mede até 200mA)

Corrente contínua 
(mede até 10A)

Medição de frequência (Hz)

Teste de condutividade 
Sonoro e polarizado

Ohmímetro 
Medição de resistência elétrica 

até 2MΩ (5 escalas)

HV aceso: indica escala de alta tensão (High Voltage)

Ponta de prova comum (negativo, preto)

Ponta de prova para medir 
tensão, resistência e corrente  

até 200mA

Ponta de prova para medir 
corrente até 10A

Medição ganho de transistores

Soquete para testar 
transistores



Multímetro DT830D: ohmímetro

-1 9.9.9HVHV
Voltímetro 

Medição de tensão contínua 
até 1000V (5 escalas)

Voltímetro 
Tensão alternada 

até 750V

Amperímetro 
Corrente contínua 

(mede até 200mA)

Corrente contínua 
(mede até 10A)

Medição de frequência (Hz)

Teste de condutividade 
Sonoro e polarizado

Ohmímetro 
Medição de resistência elétrica 

até 2MΩ (5 escalas)

HV aceso: indica escala de alta tensão (High Voltage)

Pontas de prova para medir 
resistência (não use em 
circuitos energizados)

Ponta de prova para medir 
corrente até 10A

Medição ganho de transistores

Soquete para testar 
transistores



Medição de resistência

Indica que a resistência medida é maior que o limite da 
escala. Neste caso o resistor é maior que 200Ω 


(mude para uma escala maior)

Escala de até 200 Ω

.1



Medição de resistência

Valor medido: 1012Ω (1,012kΩ)

Este valor está dentro da margem de erro do resistor, que 
é de 5% (o valor nominal deste resistor é 1kΩ)

Escala de até 2000 Ω (2kΩ)

1 0.  1.2



Medição de resistência

Valor medido: 1,05kΩ (1050Ω)

Este valor está dentro da margem de erro do resistor, que 
é de 5% (o valor nominal deste resistor é 1kΩ)

Escala de até 20kΩ (20 000Ω)

  1.0.5



Medição de resistência

Valor medido: 1,0kΩ (1000Ω)

Este escala não é ideal para medir esta resistência 
(mude para uma escala menor)

Escala de até 200kΩ (200 000Ω)

  0.  1.0



Medição de resistência

Valor medido: 1kΩ (1000Ω)

Este escala não é ideal para medir esta resistência 
(mude para uma escala menor)

Escala de até 2000kΩ (2 000 000Ω = 2MΩ)

  0.0.  1



Um circuito eletrônico
Um circuito possibilita a passagem de corrente pelos componentes 

Diagramas esquemáticos (esquemas)

Um esquema descreve as conexões de um circuito. Componentes são representados por símbolos e 
as conexões (fios, ilhas condutivas, terminais dos componentes) através de linhas sólidas. 

Os três esquemas acima representam o mesmo circuito.



Experimento: montagem 
de um circuito

LEDA

K

1kΩ

1kΩ

9V

+

_

"Tradução" do esquema



Medição de tensão em um circuito

As pontas de prova devem ser colocadas nos terminais do componente (o 
multímetro fica em paralelo com o componente) 

  
No desenho acima, o voltímetro está em paralelo com o resistor  

(portanto percebe a mesma tensão que o resistor) 

A resistência interna do voltímetro é muito alta, portanto, a corrente consumida 
durante a medição é baixíssima e desprezível (não interfere no circuito)

LED

AK

Re
sis

to
r

Certifique-se que o 
multímetro esteja no 

modo voltímetro



Protoboard / breadboard 
400 pontos

As ilhas azuladas têm pontos interligados por condutores de metal dentro do protoboard. 

Circuitos geralmente usam apenas as ilhas centrais (que interligam 5 pontos cada).  

As ilhas laterais, de 25 pontos cada, geralmente são usadas para fornecimento de energia. 



Como usar um protoboard 

Exemplo: A energia conduzida pelo fio encaixado no ponto 5a está disponível em toda a ilha 5a-5e, 
(ou seja, os pontos 5a, 5b, 5c, 5d e 5e estão interligados) 



Como usar um protoboard 
Se mais que 5 pontos forem necessários para uma conexão, ilhas podem ser unidas com um fio.  

Exemplo: No diagrama abaixo os 10 pontos das duas ilhas da fileira 5 (5a - 5j) mais os  
pontos 9f-9j mais os 25 pontos da segunda fileira lateral estão conectados entre si. 



Como usar um protoboard 
Os componentes devem ser encaixados no protoboard de forma que 

seus terminais fiquem em ilhas distintas.  

Os pontos que estão em ilhas da mesma cor estão conectados entre si. 

Exemplo: os terminais B e C estão interligados. 

A

B

C

D



Como usar um protoboard 

Os fios e componentes abaixo foram posicionados no protoboard 

incorretamente (com os terminais interligados entre si) 

A B

A

B



Como usar um protoboard 
Use as faixas laterais para fornecer energia para os 

circuitos montados no protoboard (escolha lados opostos 

ou use as indicações no protoboard, se houver). 

+

-

Adaptador padrão P4 (fêmea)

+ + -A

K

Fonte de  5V, 9V ou 12V

Bateria de 9V com plugue P4
Exemplo: energizando um circuito no protoboard com um 

adaptador P4 (para conectar em uma fonte)



Protoboard / breadboard 
800/860 pontos

Os de 860 pontos possuem 6 fileiras adicionais (geralmente + 2 de cada lado + 2 no meio)

Alguns modelos possuem interrupções nas fileiras laterais, indicadas abaixo.  



Protoboard / breadboard 
800/860 pontos

Os de 860 pontos possuem 6 fileiras adicionais (geralmente + 2 de cada lado + 2 no meio)

Alguns modelos possuem interrupções nas fileiras laterais, indicadas abaixo.  
Lembre-se disso e interligue as ilhas com um fio se achar necessário



Este modelo possui apenas uma fileira lateral de cada lado. Em alguns cada faixa lateral consiste de uma única ilha, 
mas na maioria há uma ou duas interrupções (que nem sempre ocorrem nos mesmos lugares).

Verifique com o multímetro (teste de continuidade) onde as interrupções estão situadas (ou descasque a 
proteção embaixo do protoboard para ver as conexões) já que a posição varia de fabricante para fabricante.

Protoboard / breadboard 
700 pontos



Jumper wires
• Usados para conexões no protoboard


• Tamanhos prontos: 10cm, 15cm, 20cm, 25cm


• Para conexões curtas, corte pedaços menores de 
fio sólido 22 AWG (0,65mm) ou 24 AWG (0,5mm)

Fio de cobre sólido 
22 AWG (0,65mm) ou 

24 AWG (0,5mm)

1. Corte pedaços  de 
2, 3, 4, 5 e 6 cm

2. Descasque 5mm 
de cada lado

Jumpers de 
10cm

Jumpers de 
fio sólido

Alicate descascador

Alicate de corte



Experimento

1. Monte o circuito do esquema acima usando o protoboard (traduza o 
esquema encaixando os terminais dos componentes nos pontos/ilhas e 
use fios extras se necessário). Alimente com uma fonte ou bateria de 9V. 

2. Meça as tensões do circuito 

    Entre os terminais do LED 

    Entre os terminais do resistor

A

K

1kΩ

1kΩ

102 / marrom-preto-vermelho

+



1               3 

2               4

Como usar a chave tácil  
no protoboard

Terminais interligados 
internamente (na prática há 
apenas dois terminais: 2/4 e 1/3)

Ideal: posicionar a chave no meio do 
protoboard irá interligar as duas ilhas 
(a-e e f-j) de uma faixa e disponibiliza 

8 pontos para cada terminal

2 

4

1 

3

2 

4

1 

3

Correto: mas cada terminal 
ocupa 4 pontos, deixando 

apenas um livre de cada lado

Errado: a chave não funciona 
(fica permanentemente ligada) 

pois os terminais separados 
foram interligados



Experimento

Inclua uma chave no circuito (conforme o esquema acima) para que o LED acenda 
apenas quando o botão for apertado 

Use fios (jumpers) adicionais se necessário A

K1kΩ

102 / marrom-preto-vermelho

+

1kΩ

1/3 2/4



Watt (W) = unidade de potência

James Watt  
(1736 - 1819) 

Engenheiro escocês 

Inventor da máquina a vapor

Mede a taxa de transferência de energia (consumo ou geração) 

1 watt = 1 joule / 1 segundo 

Em eletrônica, é usado para representar a taxa de conversão de 
energia elétrica em luz e calor. Componentes eletrônicos  

dissipam calor de acordo com a relação  

Potência elétrica  = Tensão X Corrente 

Componentes eletrônicos especificam limites máximos de potência 
e podem ser danificados se esses limites forem ultrapassados
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Extras - circuitos em série e paralelo

• Circuitos em série  

• Circuitos em paralelo 

• Divisor de tensão 

• Divisor de corrente



Experimento: grafite
Meça a resistência de um traço de grafite



Resistores em série

Resistências se somam 
R = R1 + R2 + R3

Caminho mais longo para a corrente (a corrente total diminui).

A tensão se divide entre os resistores.



Divisor de tensão
VAB = VAC * RAB / RAC 

VBC = VAC * RBC / RAC 



Circuitos equivalentes



Resistores em paralelo

Resistências se dividem proporcionalmente (1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3)

Mais caminhos para a corrente (a corrente total aumenta)

A corrente se divide entre os resistores. A tensão é a mesma.



Divisor de corrente



Circuitos equivalentes



Conceitos fundamentais 
(revisão)

• Tensão. Unidade: V (volt). Símbolo: V 

• Corrente. Unidade: A (ampere). Símbolo: I 

• Resistência. Unidade Ω (ohm). Símbolo: R 

• Potência. Unidade W (watt). Símbolo: P 

• Equações: 

• P = V x I (potência = tensão x corrente) 

• R = V / I (resistência = tensão / corrente) - Lei de Ohm



Corrente e tensão
(revisão)



Em série
Mais carga, menos corrente, divisão de tensão



Em paralelo
Mais carga, mais consumo de corrente, mesma tensão



Em paralelo
Mais carga, mais consumo de corrente, mesma tensão
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Parte 3 - circuitos com LEDs e resistores

• Como aplicar a Lei de Ohm para calcular resistores para limitar a 
corrente em circuitos com LEDs 

• Como usar um potenciômetro 

• Como usar um LED RGB 

• Como usar um sensor de luz LDR



Lei de Ohm
• É uma relação linear (aplica-se a componentes 

que se comportam de forma linear)

I (A) 
Corrente

V (V) 
Tensão

R(Ω) 
Resistência

1A

1V

1Ω

R = V / I

I = V / R

V = R * I



Lei de Ohm

I 
(corrente)

V 
(tensão)1V

1A

1 ohm

0,01A
100 ohm

V = R * I 

1V = 1Ω  * 1A 

1V = 100Ω  * 0,01A



Diodo

I 
(corrente)

V 
(tensão)Vd

Vr

Deixa que a corrente passe apenas em um sentido  
(a partir de certo valor mínimo de tensão - Vd)

LED é diodo que emite luz visível 
(Light-Emitting Diode)

Tensão direta (Vd) é 
quase fixa - a corrente 

varia, mas a tensão 
muda pouco.

Diodo

"ideal"

Tensão positiva: 
corrente é máxima

Tensão negativa: 
corrente é zero

Diodo real

corrente

tensão



Anatomia de um LED comum

Corrente máxima:  
25mA 

Corrente típica de operação: 
15-20mA 

Queda de tensão (Vd):  
2 a 3V (depende da cor)



LED

https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode



Curvas corrente x tensão 
de diferentes tipos de LEDs



Fornecimento de corrente
• Um LED infravermelho opera em 1,4V mas não queima 

com uma bateria CR2032 (botão) de 3V. Por que?

+

-

160mA

20mA

2V 3V



Curva do LED
100mA

20mA

5mA
1V 2V 3V

1,5V

LED vermelho

1,8-1,9V 

a 20 mA

Tensão

Corrente

O LED não acende 
com menos de 5mA 
(ou menos de 1,6V) Este tipo de bateria não consegue fornecer mais 

que 12 a 15mA, portanto a tensão cai e iguala-se 
à tensão do LED nessa corrente (~1.8V)

O LED queima rapidamente 
com um pulso de 100mA

O LED sofre danos irreversíveis (queima 
lentamente) operando com mais de 30mA

Corrente máxima para 
operação contínua



Divisão de tensão

+ –
9V

0,02A (20mA)

9V



Divisão de tensão

+ –
9V

0,02A (20mA)

2V

9V

Um LED vermelho típico retém 
aproximadamente 2V de tensão quando 
atravessado por uma corrente de 20 mA



Divisão de tensão

+ –
9V

0,02A (20mA)

2V 7V

9V

Um LED vermelho típico retém 
aproximadamente 2V de tensão quando 
atravessado por uma corrente de 20 mA

Assim, sobram 7 V de tensão para o resistor



Divisão de tensão

+ –
9V

0,02A (20mA)

2V 7V

2V 9V Tensão0V

20mA

9V

Como o resistor tem um 
comportamento linear, podemos 

aplicar a LEI de ohm para descobrir 
o valor da sua resistência, 

já que sabemos a corrente (20mA) 
e a tensão sobre ele (7V) 



Divisão de tensão

+ –
9V

0,02A (20mA)

2V 7V

2V 9V
(9V - 2V) = 7V

Tensão0V

20mA

9V

Como o resistor tem um 
comportamento linear, podemos 

aplicar a LEI de ohm para descobrir 
o valor da sua resistência, 

já que sabemos a corrente (20mA) 
e a tensão sobre ele (7V) 



Divisão de tensão

+ –
9V

0,02A (20mA)

2V 7V

2V 9V
(9V - 2V) = 7V

7V / 20mA 
7V / 0,02A 
350 ohms

Tensão0V

20mA

9V

Como o resistor tem um 
comportamento linear, podemos 

aplicar a LEI de ohm para descobrir 
o valor da sua resistência, 

já que sabemos a corrente (20mA) 
e a tensão sobre ele (7V) 



Divisão de tensão

+ –
+ –

9V

9V

0,02A (20mA)

2V 7V

3V 6V

9V

Os LEDs que emitem luz 
azul e verde são feitos de 

materiais diferentes, e 
retém em média 3V



Divisão de tensão

+ –
9V

0,02A (20mA)

3V 6V

9V

3V 9V
(9V - 3V) = 6V

6V / 20mA 
6V / 0,02A 

300 Ω

Tensão0V

20mA

Sobram 6V para o resistor 

Calculamos a resistência que 
irá deixar passar 20mA no 

circuito dividindo 6V por 20mA 



Divisão de tensão

+ –
9V

0,017A (17mA)

3V 6V

9V

3V 9V
(9V - 3V) = 6V

6V / 350 Ω 
0,017 A 
17mA

Tensão0V

20mA

Na verdade é 
um pouco 

menos que 3V

Se usarmos um resistor maior, 
a corrente será menor. 

A tensão no LED também será 
menor, mas a corrente cai 

bem mais rápido. 



Cálculo do resistor para fonte de 5V

100mA

20mA

5mA

2V 5V
(5V - 2V) = 3V

5V

2V

3V

3V / 20mA 
3V / 0,02A 

150 Ω

Tensão

Corrente



Cálculo do resistor para fonte de 9V

20mA

5mA

2V 9V
(9V - 2V) = 3V

2V

7V

7V / 20mA 
350 Ω

150 Ω 
(OK para 5V, mas insuficiente para 9V)

46,7 mA

20 mA



LED vermelho (~2V)

100mA

20mA

2V 5V

150 Ω

50 Ω

3V 4V

65 Ω

6V

200 Ω

Resistores mínimos (20mA): 

3V = 50 Ω      ~ 47 Ω 
3,3V = 65 Ω   ~ 68 Ω 
5V = 150 Ω 
6V = 200 Ω  ~ 220 Ω 

Valores comerciais



LED azul (~3V)

100mA

20mA

5mA

2V 5V

150 Ω

50 Ω

3V 4V

100 Ω

6V

Resistores mínimos (para corrente sustentável de 20mA): 

3V = 0 Ω (não precisa de resistência) 
3,3V = 15 Ω (ou 0 Ω: está dentro de margem de tolerância 10%) 
5V = 100 Ω 
6V = 150 Ω 15 Ω



Como queimar um LED
• Ligue-o ao contrário fornecendo mais de 5V 

• Ligue-o diretamente com uma corrente bem maior 
que 20mA por alguns segundos 

• Ligue-o diretamente com uma  
corrente de 100mA por um 
segundo

www.electrical4u.com

~5V

~3V
(led azul)

20mA
(operação)



Experimento: calcular circuito com LED
Considere que: 
1. A corrente máxima sustentável de um LED comum é 20mA 
2. A tensão do LED é fixa na corrente de operação. Considere 2V (para 

LEDs vermelhos, amarelos) a 3V (verdes, azuis e brancos) 
Calcule o resistor para proteger o LED.  
1. Descubra a tensão no resistor, subtraindo a tensão do LED:  

Ex: 9V – 2V = tensão do resistor 

2. Divida a tensão do resistor por 20mA, para descobrir sua resistência.  
3. Calcule resistores para acender LEDs vermelhos/amarelos e verdes/

azuis/brancos usando tensões de 9 ou 12V (veja qual fonte está 
disponível)



Experimento:  
circuito com três LEDs

• Monte o circuito do esquema abaixo no protoboard 
usando os resistores calculados

Faça primeiro o circuito para um LED, depois adicione os outros trechos em paralelo



Solução

+

-

+

A

K

A A

K K

9V

9V 
R 350Ω (360/390/430/470)

G/B 300Ω (330)


12V 
R 500Ω (510/560)

G/B 450Ω (470)



Potenciômetro: 
resistor variável

Resistência é fixa entre A e B 
(é o valor nominal do potenciômetro) 

Resistência varia entre A e C e entre C e B 

RAC + RBC = RAB

A B

C

A B

C



Experimento: potenciômetros
• Adicione um potenciômetro em série com cada 

LED+resistor do circuito anterior

Altere primeiro o circuito de um LED, depois faça os outros; use jumpers e fios se necessário

A

B
C

560Ω 470Ω 470Ω

Use 
B200K ou B100K ou B50K



Solução 470Ω

560Ω

330Ω 

470Ω

+
9V

330Ω 

470Ω



LED RGB
Três LEDs em uma única embalagem

1

2 3 4

1

2

3

4



Experimento: LED RGB
• Troque os LEDs por um LED RGB de anodo comum

Se necessário, mude a posição dos resistores + potenciômetro (para antes ou 
depois do LED) para que seja possível ter os anodos dos três LEDs conectados

1
2

3
4



Solução

+
9V



Light-Dependent Resistor

Vfixo Vvariável

Divisor de tensão
A

C

B



Experimento: LDR
• Troque um dos potenciômetros por um LDR 

• Varie a luz cobrindo o sensor ou aplicando luz direta 
(ex: lanterna do celular) sobre ele



Solução

+
9V
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Parte 4 - Capacitores e capacitância

• O que é capacitância e o que é um capacitor 

• Como identificar capacitores 

• Como carregar um capacitor 

• Como descarregar um capacitor 

• Circuitos com capacitores, resistores e LEDs



Capacitores

• Duas placas condutoras separadas por  
um isolante não deixam passar corrente  
mas formam um campo elétrico

• Combinando capacitores com resistores (circuitos RC) 
pode-se controlar tempo de carga e descarga 

• Capacitores não deixam passar corrente contínua

+++++++++++

-----
-----

++++++++++++++++
++++

- - - - - - - - - - - -- - - -
- - - --

+
isolante

Disco 
cerâmico

Filme de metal 
e poliéster

- ++

(não polarizados) Eletrolítico

-

(polarizados)

+• Componente que acumula carga 
elétrica (armazena tensão). 

• Não é bateria (não gera energia)



Farad (F) = unidade de capacitância

Michael Faraday 
(1791-1867) 

Físico e químico inglês

Capacitores comerciais são produzidos em frações de farad: 
• milionésimos 1/1 000 000 - microfarad µF  
• bilionésimos 1/1 000 000 000 – nanofarad – nF  
• trilionésimos 1/1 000 000 000 000 - picofarad - pF 

O código de identificação (usado em capacitores menores) é 
similar ao dos transistores (dígito+dígito+zeros) em picofarads 

102 = 1000 pF = 1nF 
105 = 1000000pF = 1000nF = 1µF

Capacitância é a capacidade de um corpo armazenar carga elétrica 

A capacitância de duas placas paralelas é proporcional à área das 
placas e inversamente proporcional à distância entre elas

d
A
A

A 
dC →   _



Carga de um capacitor

O tempo que um capacitor leva 
para ter a mesma tensão que a 
fonte depende da resistência 

R x C = 70% da tensão 

5 x R x C = quase 100%



Carga e descarga
O tempo de descarga é o mesmo que o da carga: 5 x R x C 

A resistência retarda o tempo de carga e também de descarga 
A resistência do ar (muito alta) é significativa para capacitâncias baixas; 

capacitâncias maiores retém carga por mais tempo



Para que servem os capacitores?
• Algumas aplicações comuns dos capacitores 

• Acumular carga (para gerar faíscas) 
• Armazenar tensão (uso como bateria) 
• Proteção contra variações bruscas de tensão 
• Retificação de sinal alternado 
• Isolamento de estágios amplificadores (transmissão de sinais) 
• Filtros de áudio, ruído e radiofrequência 

• Cuidados 

• Como capacitores armazenam tensão, é preciso tomar cuidados ao 
manuseá-los, mesmo que o circuito não esteja mais energizado


• Deve-se descarregar capacitores (encostar os dois terminais) antes 
de usá-los em circuitos (principalmente capacitores de altos 
valores) já que a energia armazenada poderá queimar 
componentes ou causar choques (se armazenarem alta tensão)



Experimento: carga e descarga
Monte o circuito abaixo.  
Inicialmente use C = 100µF 

Inicialmente use Rcarga = Rdescarga = 10k 

+

10k (marrom-preto-laranja)

1/3 2/4 1/3 2/4



Solução: carga e descarga
Monte o circuito abaixo.  

Inicialmente use C = 100µF 
Inicialmente use Rcarga = Rdescarga = 10k ohms 

+ 9V

10k (marrom-preto-laranja)

+

1/3 2/4 1/3 2/4

2 

4

1 

3

2 

4

1 

3

+



Circuitos RC
• O resistor faz a corrente fluir mais lentamente, retardando a 

carga e descarga do capacitor


• Pode-se controlar o tempo de carga e descarga 
calculando valores de resistência e capacitância (R e C)


• R x C x 5 = tempo para carregar ou descarregar 

• Exemplo:  

• 1000µF x 1kΩ x 5 = 0,001F x 1000Ω x 5 = 5 segundos



Carga do 
capacitor

Aperte e segure até tensão chegar a 9V. 
Meça o tempo.

Experimente com Rdescarga = 0 (use um fio) e

Rcarga = 0Ω (use um fio)  
Rcarga = 1kΩ 
Rcarga = 10kΩ 
Rcarga = 100kΩ C = 1000µF

1k (marrom-preto-vermelho)

10k (marrom-preto-laranja)

100k (marrom-preto-amarelo)

1M (marrom-preto-verde)



Descarga do 
capacitor

Aperte e segure até tensão chegar a zero. 
Meça o tempo.

Experimente com Rcarga = 0 (use um fio) e

Rdescarga = 0Ω (use um fio)  
Rdescarga = 1kΩ 
Rdescarga = 10kΩ 
Rdescarga = 100kΩ

C = 1000µF

1k (marrom-preto-vermelho)

10k (marrom-preto-laranja)

100k (marrom-preto-amarelo)

1M (marrom-preto-verde)



Experimento: descarga 
através do LED

Monte o circuito abaixo (ou adapte o circuito anterior). 



Solução

+ 9V

K

A

-

+

470 ohms 
(amarelo - violeta - marrom)

1000µF



Experimento: descarga através do LED
Depois da carga, o capacitor irá descarregar através do circuito LED + resistor. 
Para uma descarga mais demorada use: 
• um resistor maior (que também faz o LED brilhar menos) , ou  
• um capacitor maior (não afeta o brilho do LED)



Indutores
• Indutores são componentes eletromagnéticos


• Armazenam corrente elétrica e formam um campo magnético quando 
atravessados por corrente


• Eletroimã: um fio condutor enrolado algumas vezes funciona como um 
imã quando atravessado por corrente (o imã fica mais forte se tiver um 
núcleo metálico)


• Um indutor submetido a um campo magnético variável gera corrente 
alternada 

• Indutores são usados em motores, geradores, transformadores, relés 
(chaves eletromagnéticas), solenóides (fechaduras elétricas), etc.


• A indutância é um fenômeno análogo à capacitância (envolvendo corrente 
em vez de tensão) medida em henrys (H) em homenagem ao cientista 
americano Joseph Henry, descobridor do fenômeno eletromagnético



PRINCÍPIOS DE ELETRÔNICA 
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Medição de tensão
No circuito abaixo há 7 tensões que podem ser medidas



Medição de tensão
No circuito abaixo há 7 tensões que podem ser medidas

A medição é feita posicionando o voltímetro em paralelo com o componente 
(a resistência interna do voltímetro é muito alta e a corrente desviada é desprezível)

V

Medição de 

V7



Medição de corrente

Medição de

Medição de

A medição de corrente requer que o amperímetro seja inserido dentro do circuito 
(toda a corrente passa por dentro do amperímetro)



Multímetro DT830D

-1 9.9.9HVHV
Voltímetro 

Medição de tensão contínua 
até 1000V (5 escalas)

Voltímetro 
Tensão alternada 

até 750V

Amperímetro 
Corrente contínua 

(mede até 200mA)

Corrente contínua 
(mede até 10A)

Medição de frequência (Hz)

Teste de condutividade 
Sonoro e polarizado

Ohmímetro 
Medição de resistência elétrica 

até 2MΩ (5 escalas)

HV aceso: indica escala de alta tensão (High Voltage)

Ponta de prova comum (negativo, preto)

Ponta de prova para medir 
tensão, resistência e corrente  

até 200mA

Ponta de prova para medir 
corrente até 10A

Medição ganho de transistores

Soquete para testar 
transistores



Multímetro DT830D: amperímetro

-1 9.9.9HVHV
Voltímetro 

Medição de tensão contínua 
até 1000V (5 escalas)

Voltímetro 
Tensão alternada 

até 750V

Amperímetro 
Corrente contínua 

(mede até 200mA)

Corrente contínua 
(mede até 10A)

Medição de frequência (Hz)

Teste de condutividade 
Sonoro e polarizado

Ohmímetro 
Medição de resistência elétrica 

até 2MΩ (5 escalas)

HV aceso: indica escala de alta tensão (High Voltage)

Ponta de prova comum (negativo, preto)

Ponta de prova para medir 
corrente até 200mA

Ponta de prova para medir 
corrente até 10A

Medição ganho de transistores

Soquete para testar 
transistores



Circuito e amperímetro

+

-
+

A

K

A A

K K

000
Posicione inicialmente na escala de 10A (a fonte 

usada não é capaz de fornecer mais que 1A)

No DT830D o amperímetro de 10A 
usa uma entrada diferente



Posicionamento 
do amperímetro

+

-

A

K

A A

K K

000

Escolha a corrente a ser 
medida



Posicionamento 
do amperímetro

+

-

A

K

A A

K K

000

Abra o circuito no local onde 
a corrente será medida



Posicionamento do 
amperímetro

+

-

A

K

A A

K K

000

Insira o amperímetro no 
circuito, em série com os 

outros componentes



Medição da corrente

+

-

A

K

A A

K K

200.
Ligue o circuito e veja a 

corrente medida no display

Se a corrente for menor que 0,2 
(200mA) mude a escala para 

melhorar a resolução

Escala de 10A

Corrente medida: 0,02A (20 mA)



+

-

A

K

A A

K K

Corrente medida: 17,5mA

Se o valor for menor que 20 
(20mA) pode-se usar uma escala 

menor para maior precisão

Para mudar a escala é preciso girar o 
seletor e também trocar a entrada da 

ponta de prova vermelha

Medição da corrente
Escala de 200mA5.17



+

-

A

K

A A

K K

3.7 61
Corrente medida: 17,63mA

Esta é a escala de maior 
precisão para o valor medido

Medição da corrente
Escala de 20mA



+

-

A

K

A A

K K

.1

A corrente medida é superior 
a 2mA, portanto não pode ser 

medida nesta escala

Medição da corrente
Escala de 2000µA (2mA)

Mude para uma escala maior



Experimento:  
divisor de corrente

• Meça a corrente I1 

• Remova o LED azul e meça i1 novamente (restam 
dois LEDs acesos) 

• Remova o LED verde e meça i1 novamente (resta 
apenas um LED aceso) 

• O que acontece com a corrente?



Troca do fusível do multímetro DT830D
• Se você submeter o amperímetro <200mA a uma corrente de 500mA ou 

mais (250mA em alguns modelos) ele poderá queimar o fusível e não 
funcionar mais (o ohmímetro e voltímetro poderão continuar funcionando)


• Para que o amperímetro volte a funcionar, é necessário trocar o fusível


• Compre um fusível de 500mA (veja o manual do  
seu multímetro - alguns modelos usam 250mA)


• Abra o multímetro e remova o fusível queimado, substituindo-o pelo novo

500mA 
250V 

5x20mm 
Rápido

Abra estes 
parafusos

Remova o 
fusível 

queimado 
do soquete e 
encaixe um 

novo no 
lugar Alguns modelos muito baratos 

não têm fusível, tem um fio no 
lugar do fusível ou tem o fusível 

soldado na placa!
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Parte 5 - transistores

• Funcionamento e tipos de transistores 

• Identificação dos transistores BC548 e 2N7000 

• Chaveamento com transistores 

• Fototransistor 

• Circuitos com transistores



Transistor
• Componente semicondutor responsável pela 

revolução eletrônica do século XX


• Sucessores das válvulas termoiônicas


• Um transistor típico é feito usando ligas de 
Silício (Si) e tem pelo menos três terminais 
(outros materiais incluem ligas de Germânio e componentes orgânicos)


• Usados em amplificadores, osciladores e 
chaves eletrônicas (de estado sólido)


• Há diferentes tipos de transistores: 
transistores de junção bipolar (NPN e PNP), 
transistores de efeito de campo (MOSFET), etc.

1948

1954

Regency TR-1

Primeiro transistor



Inventores do transistor bipolar (1948)

John Bardeen, Walter Brattain e William 
Shockley (Nobel de Física em 1956)

Transistores

Embalagens 
contendo um 

único transistor 
de silício

Transistor 
experimental 

de 2nm 
(Dissulfeto de 
molibdênio)

Transistores modernos medem alguns nanômetros (nm)  

1 nanômetro = 0,000000001 metro = 1 bilionésimo de 
metro =1 milionésimo de milímetro 

Um fio de cabelo tem 100 µm (100 000 nm) 

Um típico transistor em um chip de Silício tem 22nm (Intel) 

O menor transistor de Silício tem 7nm 

Um átomo de Silício tem 0,2nm 

O menor transistor já produzido (MoS2) tem 1nm 

Um iPhone X tem 4 bilhões de transistores

e a miniaturização



Transistor de junção bipolar
C

C

E

E

B

B

NPNB

C

E

+

-

Componente formado por duas junções de 
semicondutores (do tipo "P" e do tipo "N") 

Podem ser de dois tipos: PNP ou NPN 

Se não há corrente na base (B), o caminho 
entre o coletor (C) e o emissor (E) comporta-se 
como uma chave aberta (não passa corrente) 

Uma pequena corrente em B, permite a 
condutividade entre C e E 

Se o transistor for NPN, a corrente em B deve 
ser positiva. Se o transistor for PNP, a corrente 

em B deve ser negativa.

C
B E

A identificação dos 
terminais depende 

do modelo

BC 548
transistor de 

propósito geral



Chaveamento
Transistores de junção bipolar (BJT) podem ser usados como chaves eletrônicas

Corrente entre B e E 
0A ou negativa

Corrente de 1µA  
entre B e E

BC548

BJT NPN 
(BC548)

BJT (Bipolar Junction Transistor)

é ativado por pequena corrente

corrente

há  
caminho 

entre C e E

não há 
caminho 

entre C e E

Base (B) é a torneira que abre/
fecha passagem de corrente entre 

Coletor (C) e Emissor (E)

Funcionamento 

(analogia com chaves mecânicas)



Experimento: transistor NPN
Monte o circuito abaixo 

Mantenha a base do transistor desligada (conecte apenas um lado do fio) 
Alimente a base usando a pele como resistor (através do qual a base será ligada ao positivo 

da bateria), para fornecer uma minúscula corrente positiva e acionar o transistor.

470 ohms 
(amarelo - violeta - marrom)

A

K

C
B E

BC 548
transistor de 

propósito geral

Não conecte 
com fio



Experimento: 
transistor NPN

2 a 10 MΩ

Corrente de  
1 a 5µA

C
B E

BC 548
transistor de 

propósito geral

B

C E

A
K

Esta é uma possível solução 
(você pode montar o circuito no 
protoboard de outras maneiras)

Se você apertar com mais 
força, o LED brilha mais

+ 9V



Experimento: luz de emergência
Neste experimento, o transistor (NPN) recebe uma 

corrente positiva e conduz (acendendo o LED) 
quando está escuro e a resistência do LDR é alta.  

Quando o LDR recebe luz, sua resistência cai até 
que a corrente na base torna-se negativa e o 

transistor desliga (apagando o LED).

Dependendo da iluminação ambiente, 
pode ser necessário calibrar o circuito 

trocando o resistor de 47k por um resistor 
maior (33k) ou menor (100k)

C
B E

BC 548
transistor de 

propósito geral

47k  
(amarelo-violeta-laranja)

470 ohms 
(amarelo - violeta - marrom)

33k 
(laranja-laranja-laranja)

100k 
(marrom-preto-amarelo)

LDR

A

K



Solução

+
9V

C
B E

BC 548
transistor de 

propósito geral

47k  
(amarelo-violeta-laranja)

470 ohms 
(amarelo - violeta - marrom)

LDR

A

K

Dependendo da iluminação 
ambiente, pode ser 

necessário calibrar o circuito 
trocando o resistor de 47k 

por um resistor maior (33k) 
ou menor (100k)

33k 
(laranja-laranja-laranja)

100k 
(marrom-preto-amarelo) B

C E

A
K

I1

I2

IB

I1 = I2 + IB

IB = I1 - I2

VBE = 0,7V



Solução com ajuste de sensibilidade
O funcionamento do circuito depende do equilíbrio 

entre as resistências que controlam a corrente que 
entra na base do transistor. Como o LDR depende da 
luz ambiente, pode ser necessário calibrar o circuito. 

A solução abaixo permite isto através de um 
potenciômetro (variando entre 10 e 110k)

A

B C A

C
B

+9V

B

C E

A

K

Potenciômetro 
B100k

I1

I2 IB = I1-I2



Fototransistor

C
E

E

C

A base (B) do fototransistor é sensível à luz e gera a 
corrente necessária para ligar o transistor e deixar 

passar corrente entre o coletor (C) e emissor (E) 

Fototransistores são sensíveis a um espectro de luz 
maior que o LDR e inclui a faixa infravermelha. Pode-

se acionar um fototransistor com luz visível ou 
infravermelha. Alguns são calibrados para 

responderem melhor a determinadas faixas de luz. 

O terminal maior do fototransistor (o lado que não 
tem o chanfro) é o emissor (E). O modelo usado (TIL 
78) é NPN, portanto o terminal E deve ser ligado ao 

negativo, e o terminal C ao positivo.

TIL 78 
(NPN)



Experimento: fototransistor

LED infravermelho 
(Vd = 1,5V)

C 
+E 

_

Fototransistor
K

A

1k 
(marrom-preto-vermelho)

A
K

LED vermelho  
(Vd = 2V)

Use uma bateria CR2032 
de 3V (cuja resistência 
interna protege o LED)

Monte o circuito abaixo. 
Quando houver luz (visível ou infravermelha) no 

fototransistor, a corrente passará por ele, apagando o LED. 
Quando não houver luz, o fototransistor será uma chave 

aberta e toda a corrente passará pelo LED, que irá acender.



Solução

LED infravermelho 
(Vd = 1,5V)

C 
+E 

_

+

-

+
A
K

C
E

A+

K-

Fototransistor

Aponte o LED 
infravermelho na 

direção da lente do 
fototransistor

K
A

1k 
(marrom-preto-vermelho)

A

K
LED vermelho (Vd = 2V)

9V
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Extra - Transistores de Efeito de Campo e 
Circuitos multivibradores

• Transistores de Efeito de Campo (FET) 

• Experimento com um MOSFET 

• Multivibrador astável (gangorra) 

• Multivibrador bi-estável (flip-flop) 

• Multivibrador monoestável (temporizador)



Transistor de efeito de campo

D

D

S

S

G

G

MOSFET 
Canal-N

Canal-N

+

-

Usa um campo elétrico (gerado por um 
capacitor) para controlar a passagem de 

corrente por um canal condutor 

Quanto ao tipo de semicondutor usado no 
canal são classificados em:  

Canal-N ou Canal-P 

Se não há tensão na Comporta/Gate (G), o 
caminho entre o Dreno (D) e a Fonte/Source 

(S) não permite a passagem de corrente 

Uma tensão em G (mesmo com corrente 
zero) gera um campo elétrico que permite a 

condutividade entre D e S 

+ 
+ 

+ 
+

MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor 

Field-Effect Transistor



Chaveamento
Transistores podem ser usados como chaves eletrônicas

Tensão entre G e S 
0V ou negativa

Tensão entre G e S 
4,5V ou mais

2N7000

MOSFET Canal-N 
(2N7000)

MOSFET: ativado por tensão (e corrente zero)

corrente

há  
caminho 

entre D e S

não há 
caminho 

entre D e S

Gate (G) é a torneira que abre/
fecha passagem de corrente 
entre Drain (D) e Source (S)

Funcionamento 

(analogia com chaves mecânicas)



Experimento: MOSFET

Monte o circuito ao lado. 

Aplique uma tensão no terminal G do 
MOSFET e veja que o LED acende

G
D

S

470 ohms 
(amarelo - violeta - marrom)

A

K



Multivibrador astável 
(gangorra)

Experimente a simulação em http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-a.html

Para controlar cargas 
maiores que LEDs, use as 
saídas 1 e/ou 2 (ligue à 
base de um transistor)

Transistores são de 
propósito geral 

(2N2222, 2N3904, BC 
548, BC549, BC547, etc.) 

Verifique a pinagem!

Para pulsos iguais de cada lado: R1 = R2 = R e C1 = C2 = C 
Duração aproximada do pulso = 0,7 * R * C 

Neste exemplo 0,7 * 3,3µF * 330kΩ  = 0,7 segundos 
(escolha outras combinações de R e C para variar o tempo)

C

B
E

C
B

E

http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-a.html


470 ohms 
(amarelo - violeta - marrom)

330 000 ohms 
(laranja - laranja - amarelo)

CC
B B

EE

Multivibrador 
astável 

(gangorra)
C

B
E

C
B

E

BC548     
BC549

A A

AA

KK

K K

+

+



Astável em frequencia audível

T = 0,7 * R * C 
f = 1/T 

10nF = 0,00000001 F 
330k ohms = 330000 ohms 

T = 0,0033s 

f = 330 HzSa
íd

a



Astável em frequencia audível



47k  
(amarelo-violeta-laranja)

33k 
(laranja-laranja-laranja)

1k  
(marrom-preto-vermelho)

1k 1k

47k

33k

10uF

103

103

C 
B 
E

C 
B 
E

C 

E E
B B

C 
Astável em 
frequencia 

audível



Multivibrador biestável 
(flip-flop)

Veja simulação em http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-bi.html

Aperte aqui para ligar Saída 2

C

B
E

C
B

E

Para controlar cargas 
maiores que LEDs, use as 
saídas 1 e/ou 2 (ligue à 
base de um transistor)

Transistores são de 
propósito geral 

(2N2222, 2N3904, BC 
548, BC549, BC547, etc.) 

Verifique a pinagem!

Aperte aqui para desligar Saída 2

http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-bi.html


Multivibrador biestável 
(flip-flop)

Ap
er

te
 a

qu
i p

ar
a 

ac
en

de
r L

ED
 2

Ap
er

te
 a

qu
i p

ar
a 

ap
ag

ar
 L

ED
 2LED 1 LED 2

(e
 a

pa
ga

r L
ED

 1
)

(e
 a

ce
nd

er
 L

ED
 1

)

C
C
B B

EE

BC548 
(se 2N2222 ou 
2N3904 inverta 
terminais E e C)



Multivibrador monoestável 
(temporizador)

Veja simulação em http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-mono.html

Duração aproximada do pulso (onda quadrada) na saída = R1 * C1 * 0,17

Neste exemplo 470µF * 100kΩ  = 8 segundos 

(escolha outra combinação de R1 e C1 para variar o tempo)

Aperte aqui para iniciar

C
B

E

C
B

E

Se a carga demandar mais 
corrente (que um LED), ligue 

esta saída na base de um 
transistor que controle a carga

Transistores são de 
propósito geral 

(2N2222, 2N3904, BC 
548, BC549, BC547, etc.) 

Verifique a pinagem!

http://www.falstad.com/circuit/e-multivib-mono.html


Multivibrador monoestável 
(temporizador)

Aperte aqui para iniciar

BC548 
(se 2N2222 ou 
2N3904 inverta 
terminais E e C)

CC

B B
EE
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Parte 6 - Circuitos integrados

• Lógica digital 

• Resistores de pull-up e pull-down 

• Introdução ao circuito integrado 555 

• Circuitos básicos com o 555



Lógica digital
• Associa valores de tensão a níveis lógicos binários (0 ou 1)


• A tensão de referência para o valor ALTO (HIGH) ou LIGADO (ON) é 
estabelecida pelo circuito (valores típicos: 1,1V, 3,3V, 5V, 9V, 12V, 
15V). Em programação corresponde ao número 1.


• A tensão de referência para o valor BAIXO (LOW) ou DESLIGADO 
(OFF) geralmente é 0V. Em programação corresponde ao número 0.


• Informação é representada em programas de computador através 
de sequências de 0s e 1s (lógica binária). A unidade é o bit (que pode 
ser 0 ou 1) e palavras (sequências) de 8 bits são bytes.


• Bits são representados em eletrônica por chaves (geralmente 
transistores) que podem ter dois estados: LIGADO ou DESLIGADO

0

1

0



Qual o valor lógico de A?

? ?A A



Qual o valor lógico de A?

A A
Pode ser ALTO ou BAIXO 

(vulnerável a interferências)



Pull-up e pull-down

• Garantem um estado 
(nível lógico) inicial 

• Resistência bem menor 
que a do ar e bem maior 
que a da chave fechada



Circuito integrado 555



555 astável



555 astável



555 gangorra
Coloque outro LED + 470 

ohms aqui (entre o 
positivo e pino 3) para 

comportamento de 
gangorra



555 biestável



555 biestável



555 monoestável



555 monoestável



Detector de ruído



Detector de ruído



Isolamento de amplificador



Pode ser usado para 
acionar um relé
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Extra - PWM e mais circuitos
• Técnica PWM para simular sinais analógicos 

• Dimmer 

• Controle de velocidade de um motor 

• Circuitos simples usando circuitos integrados 

• Sequenciador de LEDs com 555 e 4017 

• Contagem em display de LEDs de 7 segmentos 

• Circuito musical com 555 

• Termômetro digital usando o 3914 e LM35



PWM
• Pulse Width Modulation 

• Simula um sinal analógico através de uma onda 
quadrada (geralmente variando de 0 a um valor 
positivo) 

• Funciona para dimmers (devido à ilusão da 
persistência da visão), controle de velocidade de 
motores (devido à inércia) 

• Mas não é um verdadeiro sinal analógico!



PWM



Dimmer com PWM usando 555



Dimmer com PWM



Controle de velocidade do 
motor com PWM



Controle de velocidade do 
motor com PWM



Sequencia de LEDs
com o Contador de Década 4017



Sequencia de LEDs
com o Contador de Década 4017



Sequencia com pulso 
automático (gerado pelo 555)



Sequência automática



Sequência com display
com o Driver de Display de 7-segmentos 4026



Sequência com display



"Piano" com 555



"Piano" com 555



Termômetro digital com LM3914



Termômetro digital 
(Mede temperaturas de 19 a 38 graus)
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