
Aula 15 
 

Os Circuitos digitais BiCMOS 
 
 

Introdução 
 
 Como indica o seu nome, a tecnologia BiCMOS combina os 
circuitos bipolar e CMOS no mesmo CI. Os circuitos resultantes 
apresentam as vantagens de ambas tecnologias, tais como, baixas 
potência, alta impedância de entrada e amplas margens de ruído do 
CMOS aliadas à alta velocidade de operação dos transistores bipolares. 
Embora a tecnologia CMOS apresente características praticamente 
ideais em termos de circuitos lógicos, ela possui limitada capacidade de 
fornecer corrente. Esse não é um problema grave quando uma porta 
CMOS necessita acionar algumas poucas outras portas CMOS. No 
entanto, isso torna um problema sério na presença de cargas capacitivas 
elevadas (> 0,5 pF). Sabemos que, em decorrência de suas maiores 
transcondutâncias, os transistores TBJ são capazes de fornecer corrente 
de saída maiores. Em suma, a família BiCMOS procura combinar o 
melhor das tecnologias CMOS e bipolar para obter uma classe de 
circuitos que é muito útil, principalmente quando se necessita de 
capacidades de fornecimento de corrente superiores às disponíveis na 
tecnologia CMOS. Além disso, visto que a tecnologia BiCMOS é 
apropriada para a implementação de circuitos analógicos, ela torna 
possível a realização de funções analógicas e digitais no mesmo chip, 
tornando o “sistema em um chip” (system on a chip)  um objetivo 
realizável. Como sempre, existe um preço a pagar, que é uma 
tecnológica mais complexa e mais cara que a CMOS. 
 
 
 
 



O inversor BiCMOS 
 
 Vários circuitos inversores BiCMOS foi proposta para aumentar a 
capacidade de corrente de um inversor CMOS. Isso pode ser obtido 
cascateando cada um dos transistores QN e QP do inversor CMOS com 
um transistor npn, como mostra a figura A.15.1. 
 
 

 
 

Figura A.15.1 Aprimoramento do circuito inversor BiCMOS: a) o 
conceito básico utiliza um transistor bipolar adicional para aumentar a 
capacidade de corrente tanto de QN quanto de QP. b) o circuito em a) 
pode ser visto como empregando esses dois dispositivos compostos. 

 
  
  
 



 Observe na figura A.15.1 a) que esse circuito pode ser entendido 
como um par complementar de dispositivos compostod CMOS-BJT, 
como mostra a figura A.15.1 b). Esses dispositivos compostos possuem  
característica de alta impedância de entrada do transistor MOS e 
apresentam uma transcondutância melhorada pela multiplicação do gm 

do MOS pelo β  do TBJ. Também é interessante notar que o estágio de 
saída formado por Q1 e Q2 possui a conhecida configuração totem-pole 
utilizada pela família TTL que estudaremos mais adiante. 
 

 Funcionamento do Inversor BiCMOS 

 
 O circuito da figura A.15.1 a) funciona da seguinte forma: quando 
vI é baixa, tanto QN quando Q2 estão cortados enquanto QP conduz e 
fornece corrente de base para Q1 que, portanto, conduz. O transistor Q1 
fornece, então, uma elevada corrente de saída para carregar a 
capacitância de carga. A conseqüência é uma rápida carga dessa 
capacitância e, dessa forma, um pequeno atraso na propagação de baixo 
para alto, tPLH. O transistor Q1 corta quando vO atinge cerca de VDD – 
VBE e, portanto, o nível alto de saída é menor que VDD, uma 
desvantagem. Quando vI é alta, QP e Q1 cortam e QN conduz, 
direcionando sua corrente de dreno para a base de Q2. O transistor Q2, 
então, conduz e drena uma elevada corrente de saída que descarrega 
rapidamente a capacitância de carga. Novamente, o resultado é um 
pequeno tempo de propagação, nesse caso de alto para baixo, tPHL. 
Como ponto negativo, veja que Q2 corta quando vO atinge o valor de 
cerca de VBE e, assim, o nível baixo de saída é maior que zero, sendo 
uma desvantagem. 
 
 



 Há também outra desvantagem, em muitos casos mais séria: os 
atraso de desligamento de Q1 e Q2, pois não há caminhos elétricos para 
o escoamento das cargas de base. As figura A.15.2 c), d) e e) sugerem 
alguma circuitos que a custa de mais dispositivos minimizam esta 
desvantagem. 
 

 
 
Figura A.15.2 c) Para reduzir os tempos de desligamentos de Q1 e Q2, 

os “resistores de sangramento” (bleed) R1 e R2 são adicionados; d) 
implementação do circuito em c) utilizando transistores NMOS para 
obter os resistores e conexões para eliminar o consumo estático de 
potência; e) uma versão melhorada de c) obtida conectando-se o 

terminal inferior de R1 ao nó de saída. 
 



 É deixado como exercício para o aluno para explicar o 
funcionamento de cada um desses circuitos. 
 
 
 Operação dinâmica 
 
  Uma análise detalhada da operação dinâmica do circuito 
inversor BiCMOS é muito trabalhosa. Entretanto, uma 
estimativa de seu atraso na propagação pode ser obtida 
considerando-se apenas o tempo necessário para carregar e 
descarregar uma capacitância de carga C. Essa aproximação 
justifica-se quando C é relativamente elevada e seu efeito na 
resposta dinâmica do inversor é preponderante, isto é, quando 
podemos desprezar as capacitâncias internas parasitárias do 
inversor. Felizmente, na prática, esse é o caso usual, pois caso 
contrário, o projetista utilizaria o inversor convencional. A 
vantagem em velocidade de uma porta BiCMOS em relação a 
CMOS torna-se evidente somente quando a porta precisa 
acionar um fan-out elevado ou uma capacitância de carga 
elevada. Por exemplo, para uma capacitância de carga de 50 – 
100 fF, as porta BiCMOS e CMOS apresentam tipicamente 
atrasos iguais. No entanto, para uma capacitância de carga de 1 
pF, o atrasos de um inversor BiCMOS é de 0,3 ns, enquanto 
para um inversor CMOS ele é de 1 ns. 
 
 Para estimar os tempos de atrasos do inversor BiCMOS, 
apresentamos na figura A.15.3 circuitos equivalentes 
simplificados que podem ser empregados na obtenção 
aproximada dos tempos de atraso na propagação. 
 
 



  
 

Figura A.15.3 Circuito equivalentes para carregamento e 
descarregamento da capacitância C de carga. Note que C inclui 

todas as capacitâncias presentes no nó de saída. 
 
 
 
 

Exercício: 
  
 Para os circuitos da figura A.15.3 indique um procedimento para 
determinação aproximada dos tempos de atrasos na propagação do 
inversor BiCMOS. 
 
 
 
 
 



 Portas lógicas BiCMOS 
 
 Na família BiCMOS, a lógica é realizada pela parte CMOS da 
porta, sendo que a parte bipolar opera como estágio de saída. Logo, os 
circuitos de portas lógicas BiCMOS podem ser obtidos seguindo o 
mesmo procedimento da família CMOS. Como exemplo a figura 
A.15.4 mostra o circuito de uma porta NE com duas estradas da família 
BiCMOS. 
 
 

  
 
Figura A.15.4 Uma porta NE com duas entradas da família BiCMOS. 

 
 Como consideração final, a tecnologia BiCMOS é aplicada 
atualmente em uma variedades de produtos, incluindo 
microprocessadores, RAMs estáticas e matrizes de portas (gate arrays). 



Exercício: 
 
 A tensão de transição do inversor BiCMOS da figura A.15.2 e) é 
o valor da vI, em QN e QP estão conduzindo correntes iguais e 
funcionando na saturação. Com esse valor de vI, Q2 conduzirá, fazendo 
com que a tensão na fonte de QN  seja aproximadamente 0,7 V. 
Necessita-se projetar o circuito de modo que a tensão de limiar seja 
igual a VDD/2 . Para VDD = 5 V, VT=0,6 V e supondo comprimentos 
iguais de canal para QN e QP e µn =2,5 µp, calcule a razão das larguras 
Wp/Wn necessárias. 


