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Vimos na aula anterior que o SCR (Retificador Contr olado de Silício) é muito parecido com o Diodo 
de Junção, tanto na representação esquemática quant o no funcionamento prático. A principal 
diferença física é a presença de um terceiro pino, chamado Gate ou Gatilho, cuja função é disparar 
o SCR, quando polarizado diretamente. Isso signific a que após uma corrente positiva no Gate, o 
SCR passa a funcionar exatamente como um Diodo. Em muitos casos isso é uma vantagem, pois 
você pode controlar o exato momento de disparo, ao contrário do que ocorre com o Diodo de 
junção comum. 

Vimos ainda que o SCR continua conduzindo mesmo se retirarmos a corrente de Gate, 
funcionando exatamente como um selo de contatores o u de relés. 

E, por fim, vimos que existem algumas maneiras de c ortar este “selo”, isto é, fazer o SCR parar de 
conduzir. Essas maneiras, chamamos de comutação ou bloqueio. É sobre isso que começaremos 
a falar hoje. 

Ao lado vemos o circuito que montamos na última aul a. 

Vimos duas formas simples de comutar o SCR, isto é,  cortar sua 
condução: retirando a alimentação do circuito ou in serindo sinal 
negativo no Gate.  1 - Assim, vamos começar montand o 
novamente o mesmo circuito. 

2 – Teste mais uma vez o disparo e a comutação do S CR através 
das duas maneiras que aprendemos na última aula.  

3 – Agora, faça um curto entre o Anodo e Catodo do SCR. Depois 
que tiver feito, retire o curto. Veja se o SCR cont inuou 
conduzindo após este procedimento. 

4 – Agora, escreva abaixo o que aconteceu e tente e xplicar o porquê. 

 

 

 

5 – Quais são, agora, as maneiras que você conhece para comutar um SCR? 

 

6 – Vamos agora fazer uma pequena alteração no circ uito. Ao invés de 9V, nossa fonte terá 5V. 

7 – Veja agora se você nota alguma diferença no fun cionamento do SCR através do Led. Caso 
notar, descreva no espaço abaixo. Caso você tenha e m mente alguma explicação para o ocorrido, 
descreva-o também – não se preocupe se a explicação  estiver errada, o que interessa aqui é a 
capacidade de analisar a situação, mesmo que mais t arde a conclusão se mostre equivocada. 

 

 

8 – Antes de tirarmos alguma conclusão definitiva s obre tudo isso, vamos fazer mais uma 
alteração. Ao invés do Led, usaremos agora uma lâmp ada incandescente. Como a lâmpada já é em 
si mesma uma resistência, podemos dispensar o resis tor de 470 Ohm. Além disso, para podermos 
enxergar o brilho da lâmpada – e portanto, saber se  o SCR está em condução ou corte – 
aumentemos a tensão da fonte para 30V. 



9 – Agora, após alimentar o circuito, teste novamen te as maneiras de acionamento do SCR. Veja se 
alguma coisa foi alterada e, em caso positivo, desc reva abaixo. 

 

 

10 – Agora, vamos testar se as maneiras de comutaçã o do SCR alteraram. Teste os métodos de 
comutação que você descreveu no item 5 e veja se to das continuam se aplicando no novo circuito. 
Se alguma delas não funcionar, descreva abaixo. 

 

 

11 – Por quê uma das maneiras de comutação do SCR n ão funcionou? Tente lembrar dos três 
circuitos que montamos hoje e de como o SCR os “enx ergaria”. Lembre-se que um SCR não tem 
olhos nem tato: ele não sabe se ele está acionando ou comutando uma lâmpada, um Led, um 
Resistor. Ele apenas percebe a corrente e a tensão dos outros componentes e se comporta de 
acordo com isso. Tendo isso em mente, procure expli car por que uma das formas de comutação 
não funcionou no atual circuito. 

 

 

 

 

 

12 – Utilizando o osciloscópio de sua bancada, meça  a tensão que fica no SCR quando este está 
em condução, com a lâmpada acesa, para os valores a baixo: 

Fonte Vcc: 30V 25V 20V 16V 12V 8V 6V 

Lâmpada:        

SCR:        

 

 

13 – Utilizando o osciloscópio de sua bancada, meça  a tensão que fica no SCR quando este está 
em corte (comutado), para os valores abaixo: 

Fonte Vcc: 30V 25V 20V 16V 12V 8V 6V 

Lâmpada:        

SCR:        

 


