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RESUMO 

      

 Esta monografia apresenta um circuito transistorizado, econômico com três 

transistores, que servirá para acrescentar aos estudos de musicistas que possuem 

instrumentos eletroeletrônicos como guitarra, baixo elétrico, de forma que evitem 

poluição sonora ao ambiente externo. Além deste circuito servir para luthiers colocarem 

esse circuito embutido em instrumentos elétricos para servir como retorno de fone de 

ouvido.    
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 1. INTRODUÇÃO 

 

A música tem ganhado cada vez mais espaço internacional, influenciando as áreas 

culturais, sociais e educativas. Antes, se o indivíduo quisesse ouvir algum tipo de música 

de forma portátil só seria possível através do walkman1, onde necessitava de uma fita para 

poder fazer o aparelho funcionar. Hoje, já é possível ouvir música de forma mais fácil 

que antes, uma opção de muitas são os aplicativos de músicas, como: Deezer, Spotify, 

Google Play Music, Apple Music e ainda é possível escutá-la de forma offline, isso tudo 

pelo próprio celular.  

Uma outra coisa que, também, de certa forma favoreceu a possibilidade da música 

de maneira portátil foi a invenção criada, em 1919, onde Nathaniel Baldwin, foi o 

responsável por desenvolver os primeiros fones de ouvido no mundo. Os objetivos 

iniciais dos fones eram de ser utilizados para a comunicação, como na transmissão de 

rádio. Nessa época os fones ainda não eram comercializados pois, possuíam um material 

que não favorecia essa comercialização, por serem pesados e grandes, isso só mudou em 

1930, quando a empresa Beyerdynamic conseguiu desenvolver fones portáteis e de 

melhor qualidade. A popularização se deu através da criação de fones de ouvido estéreo, 

em 1958, essa invenção tinha a finalidade de que as pessoas ouvissem suas músicas de 

forma que não incomodassem quem estivesse no mesmo ambiente, os responsáveis por 

ela foram John C. Koss e o engenheiro Martin Lange (TECHTUDO, 2015). 

 Essa influência e facilidade para se engajar na música, cria o interesse nas pessoas 

de aprenderem a tocar os instrumentos que são responsáveis por gerar um determinado 

tipo de som, de acordo com o gosto musical ou preferência sonora do indivíduo. 

Normalmente quando existe interesse em aprender um determinado instrumento como o 

baixo elétrico, teclado ou guitarra é necessário um amplificador, pois, diferente do violão, 

que em sua maioria possuem caixas acústicas, esses instrumentos não possuem essas 

caixas acústicas que servem para amplificar o som no próprio instrumento. Os 

amplificadores de estudo, normalmente tem um volume relativamente alto, caso o 

indivíduo more em um apartamento poderá incomodar o vizinho.  

 Nesta monografia, temos como objetivo geral apresentar um equipamento que 

servirá como estudo para musicistas, baseado em um amplificador transistorizado. Como 

objetivos específicos temos: 

 

                                                      
1 Walkman: Sistema de áudio portátil, criado em 1979.  
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• Estudar um circuito que elimine ruído externo de forma que não ocorra 

poluição sonora para as pessoas que estão próximas ao ambiente de estudo 

de um instrumentista  

• Desenvolver placa de circuito impresso para o circuito proposto 

• Estimar o consumo energético do circuito desenvolvido 

• Criar um protótipo funcional para testes e aplicação 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Transistores 

 O transistor é um tipo de componente eletrônico, semicondutor2, que possui 

diversas funções e entre elas estão a capacidade de amplificação de um sinal, regular 

corrente, comutador, além disso foram os transistores que se tornaram responsáveis pela 

evolução dos computadores. A invenção desse componente foi feita em 1950, com a 

necessidade de substituir as válvulas, pois, precisavam utilizá-los de forma que 

diminuíssem o consumo de energia, fossem mais baratos e menores. 

2.1.2 Tipos de Transistores  

 Hoje, os modelos de fabricação e os tipos de transistores são bem diversificados, 

existem os transistores bipolares, unipolares, que são os chamados de FET que possui 

subgrupos como o JFET, MOSFET. Nesta monografia será apresentado o princípio de 

funcionamento do transistor bipolar de junção (TBJ). 

2.1.3 Princípio de funcionamento do transistor bipolar de junção (TBJ) 

 Foi o primeiro tipo construído e mais utilizado ainda nos dias de hoje. A estrutura 

de um TBJ são dois diodos de junção do tipo PN, ligadas entre si, podendo obter duas 

configurações distintas: NPN (NP+PN) e PNP (PN+NP), mostrado na figura 1. Esses 

diodos trabalham em três configurações corte e ruptura na polarização reversa e condução 

na polarização direta. O TBJ possui três terminais, são eles: base, coletor e emissor, que 

serão apresentados na figura 2. 

                                                      
2 Semicondutor: diz-se de ou substância com resistividade entre a de um condutor e a de um isolante, e 

que pode variar segundo as condições físicas a que está submetida. 
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Figura 1 – Camadas PNP e NPN 

 

Fonte: http://www.portaleletricista.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Transistores-PNP-e-
NPN.jpg 

Acessado em: 01/04/2019 

Figura 2 – Terminais do transistor NPN 

 

Fonte: http://www.josematias.pt/eletr/o-que-sao-transistores/ 

Acessado em: 01/04/2019 

 

 O princípio de funcionamento do transistor é feito da seguinte forma: A corrente 

da base(Ib) do transistor controla a corrente ou a potência da carga ligada no coletor(Ic), 

já a corrente do emissor(Ie) se dá pela soma das correntes da base e do coletor.  

    𝐼𝑒 = 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐                                                                        [1] 

Polariza-se diretamente, de forma que o positivo da fonte se liga à camada P e o 

negativo a camada N, a junção Base-Emissor e inversamente a junção Coletor-Base, para 

que o transístor funcione na região ativa, como amplificador de corrente. Mostrado na 

figura 3 os tipos de camadas. 

http://www.portaleletricista.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Transistores-PNP-e-NPN.jpg
http://www.portaleletricista.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Transistores-PNP-e-NPN.jpg
http://www.josematias.pt/eletr/o-que-sao-transistores/
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Figura 3 – Camadas PNP e NPN 

 

Fonte: http://www.portaleletricista.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Transistores-PNP-e-
NPN.jpg 

Acessado em: 01/04/2019 

 

 O circuito da base é o que irá comandar o transistor e o circuito do coletor irá ser 

responsável pela potência do mesmo. Se a corrente da base for regulada, regula-se a 

corrente do coletor. Se o transistor funcionar como regulador de corrente ou amplificador 

de corrente o transistor possui um ganho, que não possui unidade e é variável. Esse ganho 

é calculado com, Beta(β), esse ganho é a razão entre corrente do coletor(Ic) e a corrente 

da base(Ib): 

                                                     β= Ic/Ib                                                                       [2]  

 Se o transistor for utilizado como amplificador de sinal ou de potência, existem 

três tipos de configurações para isso: emissor comum, coletor comum e base comum. 

 Na configuração Emissor-Comum, mostrado na figura 4, o transistor terá um sinal 

injetado em sua base, geralmente pequeno, onde esse sinal será amplificador no coletor 

de forma que o transistor funcionará como um amplificador de tensão. Normalmente essa 

configuração é a mais utilizada. 

http://www.portaleletricista.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Transistores-PNP-e-NPN.jpg
http://www.portaleletricista.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Transistores-PNP-e-NPN.jpg
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Figura 4 – Configuração Emissor-Comum 

 

Fonte: http://www.portaleletricista.com.br/transistor-funcionamento-e-aplicacoes/ 

Acessado em: 01/04/2019 

 

 Na configuração Coletor-Comum, figura 5, é aplicado um sinal na Base do 

transístor e retira-se o sinal de saída no Emissor, aplicando-o à carga. Suponhamos, por 

exemplo, o sinal que entra num microfone, o qual é fraco (da ordem dos microwatts ou 

miliwatts), é geralmente amplificado por amplificador em Emissor Comum que vai 

alimentar um amplificador em Coletor Comum,  ligando-se o alto-falante ou a coluna 

entre o Coletor e a massa do transístor amplificador, em Coletor Comum. Nesta situação, 

temos dois amplificadores em cascata constituído por: um em Emissor Comum, para 

aumentar a tensão, e outro em Coletor Comum, para fornecer correntes elevadas à carga 

(JOSÉ MATIAS 2013). 

Figura 5 – Configuração Coletor-Comum 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.portaleletricista.com.br/transistor-funcionamento-e-aplicacoes/ 

Acessado em: 01/04/2019 

http://www.portaleletricista.com.br/transistor-funcionamento-e-aplicacoes/
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 Na configuração Base-Comum, apresentado na figura 6, o sinal é aplicado entre 

o emissor e a base e esse sinal é retirado o coletor e base.  

Figura 6 – Configuração Base-Comum 

 

Fonte: http://www.portaleletricista.com.br/transistor-funcionamento-e-aplicacoes/ 

Acessado em: 01/04/2019 

 

2.2.1 Resistores  

 Os resistores são componentes elétricos responsáveis por impor, como o próprio 

nome já fala, resistência à passagem de corrente elétrica, sendo utilizados para 

controlarem a corrente elétrica dos circuitos que estão instalados ( Fig. 7 ). Os resistores 

são responsáveis também por transformarem a energia elétrica em energia térmica, o 

chamado efeito Joule (MECAWEB).   

Figura 7 – Resistores 

 

 

 

 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-resistores.htm 

Acessado em: 26/03/2019 

http://www.portaleletricista.com.br/transistor-funcionamento-e-aplicacoes/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-resistores.htm
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Em circuitos elétricos os resistores são representados através de símbolos, 

apresentado na figura 8. 

Figura 8 – Simbologia em circuitos elétricos 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-resistores.htm 

Acessado em: 26/03/2019 

 

2.2.2 Código de Cores 

Os resistores possuem seus valores de resistência. Esses valores podem ser lidos 

através das cores no resistor, cada resistor possui faixas coloridas de cores iguais ou 

diferentes, irá depender do valor do resistor. Essas cores de faixa possuem um valor já 

fixado em tabela, conforme apresentado na figura 9. A unidade de resistência é o OHM 

(Ω) 

Em uma explicação mais detalhada das cores, as duas primeiras faixas 

representam os algarismos do valor da resistência, a terceira faixa de cor indica o número 

de zeros que irão compor o valor da resistência, a quarta faixa significa a tolerância da 

medida que pode ser de 5%, representada pela cor dourada, ou de 10%, representada pela 

cor prata. 

Figura 9 – Tabela de cores  

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 26/03/2019 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-resistores.htm
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Na figura 10 é apresentado um resistor para exemplificar a leitura e metodologia 

da tabela de cores supracitada. 

Figura 10 – Resistor de 330Ω e faixas de cores 

         

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-resistores.htm 

Acessado em: 27/03/2019 

 

Podemos aplicar ao resistor acima o metodologia da tabela de cores para 

eterminação de seu valor. Logo: 

O 1ª Algarismo de faixa Laranja corresponde ao valor nominal 3, o 2ª algarismo, 

também corresponde ao valor 3 a terceira faixa, da cor marrom, corresponde ao fator 

multiplicador  x10 e a quarta faixa de cor dourada, representa a tolerância do resistor, 

correspondendo a uma variação de até 5% para seu valor teórico.; 

Portanto, o valor desta resistência é de 330 ± 5% Ω, ou seja, com a tolerância de 

5%, o valor nominal da resistência pode variar de 313,5 a 346,5Ω. 

3.3 Capacitor   

 Segundo Milton Gussow (2009), um capacitor é um componente elétrico de dois 

terminais que possui duas placas metálicas condutoras, que são separadas por um material 

que as isolam denominado de dielétrico. Ao ser aplicada uma tensão capaz de formar uma 

diferença de potencial (d.d.p) nas placas metálicas é então formado um campo elétrico no 

dielétrico, esse campo gerado no material isolante é capaz de armazenar energia (Figura 

11). A capacidade de um capacitor armazenar energia é chamada de capacitância, nisso 

existe uma relação matemática, onde a capacitância é igual a quantidade de carga que 

pode ser armazenada em um capacitor dividida pela tensão aplicada às placas (Equação 

3). 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-resistores.htm
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Figura 11 – Placas e dielétrico do capacitor 

         

Fonte: http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/capacitor/capacitor.htm 

Acessado em: 27/03/2019 

 

Figura 12 – Equação da capacitância 

                                                                𝐶 =  
𝑄

∆𝑉
                                                               [3] 

3.3.1 Tipos de Capacitor 

 Existem diversos tipos de capacitores, isso irá depender do material utilizado no 

dielétrico, conforme apresentado na figura 12. Cada dielétrico confere um valor diferente 

de capacitância. Os dielétricos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. cerâmica, 

poliéster, tântalo, mica, óleo mineral, soluções eletrolíticas etc. Esses são exemplos de 

materiais dielétricos utilizados em capacitores.    

Figura 12 – Tipos de capacitores 

 

 

 

 

         

Fonte: http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/capacitor/capacitor.htm 

Acessado em: 27/03/2019 

http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/capacitor/capacitor.htm
http://www.eletronicadidatica.com.br/componentes/capacitor/capacitor.htm
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Cada tipo de capacitor apresenta suas peculiaridades, vantagens e desvantagens 

(ELETRÔNICA DIDÁTICA): 

• Cerâmicos: Capacitores pequenos, de baixo custo, adequados para altas 

frequências. São fabricados com valores de capacitância de picofarads (pF) 

até 1 microfarad (µF). Sua capacitância pode variar dependendo da tensão 

aplicada. 

• Poliéster: Muito utilizados para sinais AC de baixa frequência, mas 

inapropriados para altas frequências. Seu valor típico de capacitância reside 

na ordem dos nanofarads (nF). 

• Tântalo: Alta capacitância, tamanho reduzido, ótima estabilidade. Existem 

modelos polarizados e não-polarizados. Possuem maior custo de produção 

em relação aos capacitores eletrolíticos e tensão máxima de isolamento em 

torno de 50V. 

• Mica: São inertes, ou seja, não sofrem variação com o tempo e são muito 

estáveis, porém, de alto custo de produção. 

• Óleo: Possuem alta capacitância e são indicados para aplicações industriais, 

pois suportam altas correntes e picos de tensão elevados. Possuem tamanho 

superior em relação a outros tipos de capacitores e seu uso é limitado a 

baixas frequências. 

• Eletrolíticos: Nome comumente empregado aos capacitores cujo dielétrico 

é o óxido de alumínio imerso em uma solução eletrolítica. São capacitores 

polarizados de alto valor de capacitância, muito utilizados em fontes de 

alimentação. Possuem custo reduzido em relação ao valor da capacitância, 

porém, proporcionam grandes perdas e seu uso é limitado a baixas 

frequências.  
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4.1 Frequências Sonoras  

Para contextualizar ondas sonoras e frequências musicais, pois as mesmas, estão 

diretamente contidas nos conceitos científicos do que é som. O som é toda vibração ou 

onda mecânica, apresentada na figura 13, também chamada de onda longitudinal3, gerada 

por um corpo vibrante sendo capaz de se propagar em meios materiais como, água ou ar. 

Ondas do tipo longitudinal, são tridimensionais, ou seja, são ondas que irão propagar de 

forma paralelas a vibração que a gerou, conforme na presentadas na figura 14. 

Figura 13 - Tipos de Ondas mecânicas. 

 

 

 

 

 

Fontes: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/a-fisica-nos-instrumentos-musicais/ 

Acesso em: 30/02/2019 

 

Figura 14 - Exemplo de ondas longitudinais 

          

 Fontes: https://www.stoodi.com.br/resumos/fisica/ondas/ 

Acessado em: 30/02/2019 

 

As ondas sonoras são as oscilações das partículas do meio em que o som está 

sendo propagado em torno de suas posições de equilíbrio. Quando é feita uma pressão em 

                                                      
3 Ondas Longitudinais - são aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do movimento. 

https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/a-fisica-nos-instrumentos-musicais/
https://www.stoodi.com.br/resumos/fisica/ondas/
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um meio elástico ocorrem oscilações cíclicas de pressão/depressão, em intervalos de 

tempos (Períodos) maiores ou menores. A frequência é uma grandeza física escalar, onde 

a quantidade de ciclos está relacionada a unidade de tempo (Período), em que 

matematicamente, uma é o inverso da outra, mostrada na equação 4. Relacionando as 

frequências novamente, logo após a uma breve definição das ondas sonoras e das 

frequências, o ser humano é incapaz de reconhecer sons fora da faixa de 20Hz a 20KHz. 

Os sons abaixo da frequência de 20Hz chamam-se de sons infrassom e os acima de 

20000Hz são chamados de ultrassons, apresentado na figura 15. 

                                                                    F =  
1

T
                                                                      [4] 

Fonte: https://www.ebah.com.br/content/ABAAABaZEAK/relatrio-osciloscpio 

Acessado em: 04/02/2019 

 

Figura 15 - Espectro de frequências 

 

 Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 30/02/2019 

 

Dentro das percepções audíveis de (20Hz a 20000Hz), existem frequências 

determinadas subgraves, graves, média grave, médias, médio aguda e agudas. Essas 

frequências estão completamente relacionadas aos comprimentos de ondas, apresentado 

na figura 16. O comprimento de onda é a distância percorrida pela onda sonora segundo 

um ciclo completo de pressão/depressão, mostrado na figura 17.  

Figura 16 - Espectro de frequências de som 

 

 Fonte: http://www.rockerstime.com/2017/09/30/entenda-as-vias-de-frequencia-de-um-sistema-de-som-

cool-operator/ 

https://www.ebah.com.br/content/ABAAABaZEAK/relatrio-osciloscpio
http://www.rockerstime.com/2017/09/30/entenda-as-vias-de-frequencia-de-um-sistema-de-som-cool-operator/
http://www.rockerstime.com/2017/09/30/entenda-as-vias-de-frequencia-de-um-sistema-de-som-cool-operator/
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Figura 17 - Comprimento e Amplitude da onda 

 

Fonte: http://www.fonologia.org/acustica_osom_2.php 

Acessado em: 30/02/2019 

 

Na figura acima, é possível visualizar que, quanto maior o comprimento, menor 

será a quantidade de ciclos, logo, o som irá ser mais grave. Caso o comprimento seja 

menor, o som será mais agudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonologia.org/acustica_osom_2.php
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3. METODOLOGIA 

 

O trabalho proposto utiliza, para a obtenção de êxito quanto aos objetivos desta 

monografia, um circuito eletrônico. Esse circuito é um amplificador de fone de ouvido 

transistorizado que servirá de suporte para músicos que desejam utilizá-los para estudos 

de forma portátil.  

Foi desenvolvido um protótipo para uma melhor apresentação do tema proposto, 

de forma que, nele utilizamos técnicas para fabricação de placas de circuitos impressos, 

além disso, serão apresentados os testes em simuladores de todo o circuito, que veremos 

detalhadamente no desenvolvimento desta monografia. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 Para uma melhor compreensão do projeto amplificador, serão mostrados neste 

tópico todo o desenvolvimento do trabalho feito. A princípio iremos apresentar o circuito, 

feito em um software simulador para projetos eletrônicos, software responsável por 

auxiliar a desenvolver o circuito impresso do protótipo final.  

 Na figura 18, é possível observar o circuito transistorizado eletrônico proposto. 

Figura 18 – Circuito no Proteus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tela printada do proteus 

Acessado em: 03/04/2019 
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 A primeira parte do circuito apresenta um configuração com realimentação de 

coletor e de emissor, apresentada na figura 19. 

Figura 19 – Esquematização da configuração com realimentação          

 

Fonte: https://www.ebah.com.br/content/ABAAAAFe0AJ/apostila-transistor?part=3 

Acessado em: 26/04/2019 

 

 O objetivo dessa configuração é estabilizar o ponto de operação do circuito, 

evitando variações nas correntes e nas tensões. Pela equação ( eq. 5)  da malha interna 

iremos obter o seguinte resultado: 

                           𝑉𝑐𝑐 = 𝐼𝑒 ∗ 𝑅𝑐 + 𝐼𝑏 ∗ 𝑅𝑏 + 𝑉𝑏𝑒 + 𝐼𝑒 ∗ 𝑅𝑒                                   [5] 

Se Ic, for aproximadamente igual a Ie, temos que: 

                                                           𝐼𝑏 =
𝐼𝑒

𝛽
                                                                  [6] 

 Logo:  

                                       𝐼𝑒 = (𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑏𝑒)/(𝑅𝑐 +  𝑅𝑒 + (
𝑅𝑏

𝛽
)                                      [7] 
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 Na tabela 1, 2 e 3 serão apresentados os valores nominais das resistências elétricas, 

capacitâncias e outra resistência elétrica, respectivamente, utilizadas no circuito 

eletrônico.  

Tabela 1. Resistores Utilizados no trabalho. 

RESISTORES VALOR 

R1 20KΩ 

R2 10KΩ 

R3 470Ω 

R4 56KΩ 

R5 15KΩ 

R6 120KΩ 

R7 1KΩ 

R8 10Ω 

R9 680Ω 

R10 10KΩ 

R11 10Ω 

 

Tabela 2.  Capacitores Utilizados no trabalho. 

CAPACITORES VALOR 

C1 10uF 

C2 4.7uF 

C3 220uF 

 

Tabela 3.  Potenciômetro utilizado no trabalho. 

POTENCIÔMETRO VALOR 

RV1 5KΩ 

 

 Foram feitas as simulações no osciloscópio do próprio simulador. Na figura 20 é 

apresentada a imagem do resultado obtido na amplificação feita na saída do circuito, com 

uma entrada teste de 200 mV de amplitude. 
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Figura 20 – Teste no osciloscópio do proteus          

                           

Fonte: Tela printada do proteus 

Acessado em: 03/04/2019 

O sinal de entrada está sendo formado pela onda senoidal do canal D que possui 

a cor verde, já a saída é amplificada e mostrada no canal A que é de cor amarela. 

 Em outra ferramenta do Proteus, o Ares, foi feito o projeto para passar o circuito 

para a placa impressa. Na figura 21 será mostrada a vista superior da placa de circuito 

impressa desenvolvida para a execução prático do projeto. 

Figura 21 – Ares montagem antecedente para a placa          

                           

Fonte: Tela printada do proteus 

Acessado em: 03/04/2019 

 

Após projetarmos o circuito no software,foi necessário utilizar o papel fotográfico 

para a impressão e posterior processo de  fixação na placa de cobre de face simples, 
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através de processo térmico. Na figura 22 é possível observar as trilhas para impressão 

do circuito 

Figura 22 – Impressão para circuito          

                           

Fonte: Tela printada do pdf proteus 

Acessado em: 03/04/2019 

 

Após essa impressão, é preciso utilizar de uma laminadora responsável por 

aquecer a impressão na placa de cobre fazendo com que a tinta impressa fixe na placa. 

Logo após essa fixação é feita a corrosão da placa, onde o percloreto férrico, que é um sal 

utilizado em solução aquosa, irá ser o responsável por corroer o cobre ao redor da tinta 

que foi fixada no processo anterior, a impressão ( Figura 23, 24 e 25). 

Figura 23 – Impressão transferida para placa           

                           

Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 03/04/2019 
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Figura 24 – Placa no percloreto para corrosão           

                           

Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 03/04/2019 

 

Figura 25 – Placa corroída e limpa           

                           

Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 03/04/2019 

 

Como apresentados em nossos objetivos, buscamos criar um protótipo que fosse 

possível utilizá-lo de forma portátil eficiente, nas figuras 26 e 27 está o protótipo final do 

projeto. O protótipo possui uma entrada p10 de áudio, um potenciômetro que serve como 

controle de volume e uma saída fêmea p2 que liga no fone de ouvido e um botão liga-

desliga. 
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Figura 26 – Protótipo Entrada 

         

                           

Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 03/04/2019 

 

 Figura 27 – Protótipo Saída  

                                   

Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 03/04/2019 

 

 A figura 28 representa a parte interna do protótipo em que contém o circuito 

amplificador. O barramento verde é a alimentação do circuito, ao lado está um barramento 
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azul que será a entrada, já no outro lado temos a saída de áudio para o fone que também 

possui um barramento da cor azul. 

 

Figura 28 – Parte interna do protótipo  

         

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: Autoria Própria 

Acessado em: 03/04/2019 

 

 4.1.1 Custos e Vantagens 

Neste projeto foram gastos os valores abaixo, descritos na tabela 4. 

Tabela 4. Custos totais. 

COMPONENTE PREÇO QUANTIDADE  VALOR TOTAL 

Resistor R$ 0,05 10 R$ 0,50 

Potenciômetro R$ 1,50 1 R$ 1,50 

Transistor BC337 R$ 0,40 2 R$ 0,80 

Transistor BD140 R$ 0,50 1 R$ 0,50 

Placa de cobre R$ 4,55 1 R$ 4,55 

Conector P2 fêmea R$ 1,25 1 R$ 1,25 

Conector p10 fêmea R$ 2,50 1 R$ 2,50 

Suporte de Pilha R$ 1,30 1 R$ 1,30 

   VALOR TOTAL GASTO: R$ 12,90  
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Para um circuito que será totalmente eficiente, além dos custos que foi 

relativamente barato, foi utilizado também para a alimentação apenas 2 pilhas AA com 

um consumo máximo de 100mA, tornando assim o projeto baixo consumo e 

financeiramente barato. 
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