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Até agora vimos que o SCR é como uma chave que pode ser controlada eletronicamente. Quando há corrente de 
gatilho, a chave fecha, quando não há, a chave não fecha. Além disso, o SCR só deixa de conduzir quando sua 
corrente cai a zero - seja por ausência de corrente de anodo, seja por curto entre anodo e catodo. Agora, vejamos 
mais uma aplicação do SCR - agora em Corrente Alternada. 

 

Controle de fase com SCR 

Com um circuito adequado, é possível fazer com que o SCR dispare em instantes diferentes em relação ao sinal 
alternado de entrada (tensão da rede) através do controle de fase, ou seja, é possível controlar a tensão fornecida à 
carga e, portanto, controlar a sua potência. 

Exemplo de aplicação: Controle de Fase numa Carga R esistiva 
 

Ao montar o circuito ao lado, consideremos como carga (RL) o resistor 
sobre o Anodo do SCR. O resistor de 470R em série com o potenciômetro 
(que deve ser maior do que 5K) controlam o fluxo de corrente sobre o Gate. 

Monte o circuito ao lado e com o auxilio de um osciloscópio, analise a forma 
de onda sobre a Carga enquanto varia o potenciômetro vagarosamente. 
Você irá notar que, conforme variamos o potenciômetro, conseguimos 
alterar o ângulo de disparo do SCR! 

 

1 - Regule o potenciômetro e desenhe as formas de onda para que o SCR dispare em: 
a) aproximadamente 0º;  b) aproximadamente 45º; c) aproximadamente 90º;  d) aprox. 135º 

 

 

 

 

 

2 - Com o auxilio de um Multímetro, meça a Tensão Eficaz sobre a Carga desde quando seu disparo é sobre 0º até 
aproximadamente 90º. Anote os valores abaixo. 

Tensão eficaz - Ângulo de Disparo: 0º: _____________ Tensão eficaz - Ângulo de Disparo: 45º: _____________ 

Tensão eficaz - Ângulo de Disparo: 90º: _____________ Tensão eficaz - Ângulo de Disparo: >90º: _____________ 

 

Com os resultados dos exercícios anteriores, vimos o motivo pelo qual o SCR é chamado de diodo ou retificador 
controlado. Isto, porque além de retificar a tensão de entrada, vimos que o SCR também permite controlar a tensão 
aplicada à carga e, portanto, a potência fornecida a ela. 
 
Como isso é feito exatamente? A chave para entender o motivo disso é o parâmetro Igk (também conhecido como 
Igt). Esse parâmetro, como você deve se lembrar, é aquele que determina a corrente mínima sobre o Gate para que o 
SCR dispare. Ou seja: existe uma corrente mínima, abaixo da qual o SCR não permite a condução de corrente e, 
acima da qual, o SCR conduz normalmente. 

Você, se for um leitor espero, já deve ter se perguntado: “Ah, então é para regular essa corrente que inserimos um 
potenciômetro no Gate do SCR?” - No qual respondo: Exatamente! O potenciômetro no Gate permite com que 
deixemos passar uma maior ou menor corrente sobre o Gate, variando, portanto, o ponto de disparo do SCR. 



Para compreender melhor esse conceito, responda, para o circuito ao lado, em qual 
deles a lâmpada acenderá e em qual deles a lâmpada não acenderá, de acordo com a 
tabela abaixo - Utilizaremos o valor de Igk do BT151 como referência. Se a corrente de 
Gate for menor que esse valor, consideraremos que as lâmpadas estão apagadas. 

 

Você deve ter reparado no exercício acima que a lâmpada apenas acendeu a partir do momento em que a tensão 
ultrapassou certo valor. Agora, vamos variar o valor da resistência de gate: ao invés de 3K, utilizaremos 1,2K. 

Nas duas tabelas acima, vemos que Vcc variou de 1V para 7V, e que no primeiro caso, o ponto de disparo do SCR foi 
um, e no segundo caso (segunda tabela) foi outro, uma vez que alteramos a resistência sobre o gate. 

O mesmo aconteceu no circuito do exercício 1 (pág. Anterior), onde pudemos alterar o ângulo de disparo do SCR 
variando o potenciômetro. 

 

CIRCUITO DE CONTROLE DE FASE COM SCR 

O circuito que é comumente utilizado para controle de fase através do SCR é o que se segue: a única diferença em 
relação ao que vimos até agora é a presença de um Resistor Rgk, que serve como um resistor de pull-down, forçando 
o gate ao Terra quando não corrente de gate, evitando qualquer tipo de flutuação indevida no Gatilho. 

 

Onde:  Rx é a soma da resistência do potenciômetro com o resistor 
do Gate. 
RL: Carga; 
Rgk: Resistência que fica entre Gate e Catodo, em paralelo; 

 

Vimos anteriormente que, variando o valor da resistência sobre o 
Gate (Doravante chamado de Rx), alteramos o ângulo de disparo 
sobre a carga RL; Assim, se tivermos uma carga qualquer e 
quisermos controlar o seu ângulo de disparo, utilizaremos a fórmula 
abaixo para calcular o valor de Rx: 
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Alguns exercícios serão passados, onde você deverá utilizar a fórmula acima para achar o valor de Rx no ângulo de 
disparo desejado. 

Vcc 1 2V 3V 4V 5V 6V 7V 
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