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Resumo: Essa iniciação didática tem o intuito de 

estudar e produzir um material didático sobre o 

comportamento dos tiristores básicos em retificadores, 

em especial o SCR (Semi-Controled Rectifier), para que 

esse dispositivo possa ser aplicado no circuito do 

retificador controlado a ser usado em uma fonte de 

potência controlável, visando a uma transferência de 

energia eficiente. 

 

1. Introdução 

 
A tensão DC tem amplo papel no funcionamento de 

eletrodomésticos eletrônicos, como DVD´s, TV´s ou 

aparelhos de som, bem como no funcionamento das 

placas de circuito impresso. Contudo, a energia fornecida 

pela rede vem na forma de tensão AC, então a tensão 

precisa ser transformada em um processo denominado de 

retificação. Essa retificação é obtida por meio de 

circuitos retificadores à base de diodos. 

Porém, nesta proposta de iniciação didática, estamos 

usando no lugar de diodos o tiristor denominado de SCR, 

o pioneiro de todos os tiristores, desenvolvido pela 

“General Electric” em 1948 [1]. Um “tiristor” é todo 

dispositivo cuja dopagem básica tem a configuração 

PNPN, com 3 junções. Outros tiristores muito utilizados 

são os DIACs, TRIACs, o GTO e o SCS. 

Eles são muito utilizados na partida de motores de 

indução (soft-starters), choppers, inversores, 

aquecedores, entre outros. O objeto de estudo desta 

iniciação é a aplicação do SCR nas fontes reguladoras de 

potência. 

O estado “ligado” ou “em condução” do SCR é 

alcançado através da injeção de uma pequena corrente 

(ou uma pequena tensão VGK) em um terceiro terminal do 

SCR, denominado de gatilho ou porta (Gate). O SCR 

também tem o nome de “diodo controlado” devido ao seu 

funcionamento, porém a estrutura e o funcionamento 

físico dele diferem do diodo convencional, conforme 

especificado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Comparação entre o SCR e o Diodo 

 

2. Eficiência Energética 

 
Os tiristores estão intimamente ligados à Eletrônica 

de Potência, devido à alta velocidade de chaveamento e 

à resistência a altas correntes e altas tensões, embora não 

sejam aplicados à altas freqüências e à Eletrônica mais 

sofisticada, pelo fato que a queda de tensão entre ânodo 

e cátodo nele é da ordem de 1V, o que significa que em 

altas correntes, isso pode representar uma significativa 

perda energética.  

Porém, em circuitos retificadores, o SCR se mostra 

um componente muito útil, pois a retificação pode ser 

controlada através de um circuito de controle ligado ao 

terminal de gatilho do SCR. A grande vantagem é que o 

SCR passa a conduzir com uma corrente de disparo muito 

baixa, sendo essa corrente quase inexpressiva na análise 

das perdas energéticas. Além disso, o SCR mantém o 

estado “ligado” mesmo após o disparo, o que significa 

que o disparo pode ser efetuado através de um pequeno 

pulso projetado quando o SCR está polarizado 

diretamente de ânodo para cátodo, como em um diodo. 

Quando se faz esse “corte” na tensão de saída, em um 

instante denominado de “ângulo de disparo”, 

representado na forma de onda em vermelho no desenho 

a seguir, há o controle do nível médio da tensão de saída, 

o que significa no controle desta e da dissipação da 

energia. O funcionamento básico do retificador 

controlado de meia onda está sendo representado na 

Figura 2. 

 
Figura 2 – Retificador Controlado de Meia Onda 

 

2. Circuitos de disparo   
 

Análise DC 

 

A Figura 3 apresenta o circuito elétrico que foi 

montado para compreensão do funcionamento para 

acionamento do SCR (TIC106) com um sinal contínuo. 

Foram utilizadas duas chaves, uma para acionamento da 

porta do SCR e uma para desligar o SCR. Uma resistência 

de 1kΩ foi colocada na porta, para controlar a corrente 

de porta. Como carga foi utilizado um LED alimentado 

por uma fonte de 5V, e um resistor de 270Ω em série para 

controle da tensão no LED. 
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Figura 3 – Circuito elétrico para acionamento do tiristor 

SCR. 

 

A Figura 4 mostra a curva IxV do tiristor. O tiristor 

está sempre diretamente polarizado, porém sem a 

corrente de porta, o osciloscópio mostra uma tensão de 

282mV (desprezível para LED) porque o tiristor se 

encontra na região de bloqueio direto. Quando o tiristor 

é acionado (chave ON fechada) uma tensão de 2,16V é 

indicada no osciloscópio. A diferença da tensão fornecida 

pela fonte (5V) está caindo no resistor no resistor 

R1=270Ω. Neste momento o LED é aceso e permanece 

até a chave OFF colocar um curto no tiristor e desligar o 

LED. 

 

   

 
Figura 4 – Comportamento do SCR frente a correntes de 

porta distintas 

 

A explicação  

 

Análise AC 

 

A Figura 5 apresenta um circuito elétrico para 

acionamento do SCR sendo alimentado por um sinal AC. 

Adicionalmente foram colocados um potenciômetro e um 

capacitor na porta do tiristor que iram determinar o 

momento de disparo do SCR. O diodo retifica o sinal e 

impede uma alimentação negativa na porta do tiristor. 

 

 
Figura 5 - Circuito elétrico com SCR alimentado por um 

sinal AC. 

 

A Figura 6 apresenta uma fotografia do osciloscópio 

com as tensões do gerador (magenta), na carga (azul) e 

na porta do tiristor (amarelo), onde é possivel observar o 

sinal de entrada alternado e posteriormente retificado. 

 

 
Figura 6 – Fotografia do osciloscópio com as tensões do 

gerador (magenta), na carga (azul) e na porta do tiristor 

(amarelo). 

 

Para mudar o ângulo de disparo do tiristor, um 

potenciômetro foi inserido. Como podemos ver na Figura 

7 conforme mudamos o valor da resistência o formato da 

tensão na carga muda. 

 

                
Figura 7 – Fotografia do osciloscópio indicando as curvas 

da tensão na carga (azul) e na porta do tiristor (amarelo) 

para diferentes valores de potenciômetro R=215Ω, 98Ω 

e 52Ω. 

  

3. Conclusões 
 

Este trabalho de iniciação didática tem como objetivo 

estudar dispositivos tiristores avaliando sua 

funcionalidade principalmente quando utilizado em 

retificadores controlados. Para compreensao do 

funcionamento dos tiristores, analisamos dois circuitos 

para disparo; analise DC e AC. Fizemos a montagem 

experimental dos circuitos, através do uso do SCR 

TIC106. Na sequencia deste trabalho, pretendemos fazer 

o disparo com a utilização de um microcontrolador. 
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