
 



Notas sobre este e-book 

Este material foi desenvolvido por mim e publicado na 
Revista Antenna em 1981/82. 

À época eu era colaborador da revista e em alguns 
momentos cheguei a assinar mais de uma coluna, dentre 
elas Para o Fichário do Experimentador. 

O objetivo era mostrar como estudar Eletrônica Digital de 
uma forma “diferente” da que era apresentada nos livros 
tradicionais e que propiciasse ao leitor a oportunidade de 
aprender fazendo. 

Como consequência surgiu a necessidade de oferecer aos 
leitores uma maneira fácil e barata para que pudessem 
montar um “laboratório” para realizar a experiências 
propostas nos artigos. 

A inspiração para o projeto veio a partir de um laboratório 
que eu havia recebido do CREI (Capitol Radio Engineering 
Institute) cujo curso (por correspondência) eu havia feito 
em 1978 (se a memória não me trai). 

No projeto original do CREI vinha tudo numa placa só, mas 
isso se tornaria difícil de construir e caro. 

Como diz a máxima “dividir para enfraquecer”, foi o que eu 
fiz, mas neste caso, por uma boa causa. 

Dividi o projeto em 10 módulos todos montados em placas 
de 5 x 10 cm que ao final poderiam ser presas numa caixa de 
madeira onde é afixada também uma protoboard para as 
experiências. 

Ao publicar minhas aulas de Eletrônica Digital no Clube 
Aprenda Eletrônica com Paulo Brites comecei a pensar 
como organizar as práticas. 

E aí me veio à mente este projeto de 81 e resolvi juntar 
todos os artigos no formato original neste e-book. 



Pequenas alterações poderão ser feitas por você para 
adaptar a sua realidade, mas creio que será de grande valia 
usá-lo como inspiração assim como o Lab do CREI o foi 
para mim. 

Os circuitos são todos bem simples e podem ser construídos 
em placas de circuito impresso tipo mar de ilhas caso você 
não tenha “intimidade” em fazer circuito impresso. 

Como eu disse, isso é uma inspiração. Ponha a sua 
criatividade para funcionar. 

         Paulo Brites 
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