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1 - CONECTORES, CHAVES E RELÊS
Na maioria das vezes, os circuitos eletrônicos precisam se comunicar com o
exterior, controlar equipamentos de grande porte e serem controlados pelo usuário. Os
conectores, chaves e relês são, em muitos casos, renegados à um segundo plano na
solução de um problema, quando podem ser a solução.
Neste capítulo, veremos como utilizá-los e dimensioná-los de forma que atendam
corretamente as necessidades em que se aplicam.

1.1 C ONECTOR ES
Um conector se destina, basicamente, a facilitar a conexão entre circuitos ou
equipamentos de forma semi-permanente. Podemos tomar como exemplo mais comum a
tomada elétrica que utilizamos para conectar os aparelhos eletro-eletrônicos na rede de
energia. Sem ela, teríamos que emendar fios a cada ligação.
Existe uma grande variedade de conectores no mercado. Cada um deles possui
características que o torna mais adequado para determinada aplicação.

ALGUNS

PARÂMETROS IMPORTANTES NA ESCOLHA DE UM CONECTOR

a) Capacidade de corrente: Especifica a corrente que o conector suporta por tempo
indefinido, sem danos. Enquanto uma tomada elétrica comum suporta cerca de 10 A,
conectores de sinal como um pluque RCA suportam poucos miliampéres.
b) Tensão Máxima de trabalho: É a tensão máxima que o conector suporta sem que
haja danos. Um conector mal dimensionado nesse sentido, que seja submetido à uma
tensão acima da suportada, estará sujeito a ocorrência de centelhas e suas
conseqüencias, oferecendo inclusive perigo ao operador.
c) Resistência de contato: Do exposto acima, podemos concluir que é muito simples
escolher um conector. Basta adquirir um com a maior capacidade de corrente e maior
tensão de trabalho possíveis. Ledo engano!!! Quando trabalhamos com sinais de
baixa-intensidade, a resistência de contato é muito importante. Alguns conectores
chegam a ter seus contatos revestidos com ouro devido à esse problema.

OUTROS

PARÂMETROS

a) Blindagem Eletromagnética: Quando trabalhamos com sinais de baixa-intensidade
suscetíveis a interferências eletro-magnéticas, utilizamos cabos blindados. Existem
conectores específicos para tais casos, tais como RCA, F e BNC.
b) Resistência Mecânica: Certas conexões precisam de uma resistência mecânica
maior. Para isso existem conectores adequados. Os conectores do tipo DB (DB9,
DB25) utilizados em computadores são exemplos de conectores com boa resistência
mecânica.
c) Fixação: Conectores de áudio geralmente precisam ser plugados e desplugados
muitas vezes, por isso são fáceis de se colocar e retirar. Para conexões que possuem
um caráter mais permanente, existem conectores que são rosqueados, possuem
travas ou parafusos de fixação. Podemos citar como exemplo os conectores tipo F
(usados principalmente nas telecomunicações) ou os conectores tipo DB utilizados em
computadores.
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d) Condições ambientais
Dependendo da utilização, alguns conectores podem ser submetidos à condições
ambientais desfavoráveis, tais como ambientes corrosivos, altas temperaturas, sol e chuvas
dentre outros. Tais condições determinam a forma e os materiais utilizados na sua construção.
Na escolha de um conector para determinada aplicação, é importante levar em consideração
tais fatores para que o projeto não seja comprometido.

TIPOS

DE CONECTORES

A classificação abaixo não compreende todos os tipos de conectores existentes e foi feita
apenas para facilitar o entendimento do conteúdo exposto. Na escolha do conector correto para
o seu projeto, são muito importantes a correta avaliação das necessidades e o bom senso, pois
as possibilidades são inúmeras.

Conectores para áudio
Geralmente possuem 2 ou 3 contatos (mono ou
estéreo). Os mais comuns são os tipos RCA, P1, P2 e
P10. Os conectores do tipo RCA são indicados quando
se trabalha com altas potências, devido à sua
construção mais robusta. Os conectores P1, P2 e P10
são mais utilizados em conexões de sinais de baixa
intensidade e onde são necessárias conexões e
desconexões constantes (microfones, fones de ouvido).
Em alguns casos, quando o plugue é inserido, a
saída ou entrada de áudio é comutada de uma conexão
padrão (ex: alto-falante) para o dispositivo conectado Plugues tipo P2 estéreo e RCA
(ex: fone de ouvido).

Conectores para cabos blindados (coaxiais)
Se encaixam nesta categoria conectores tipo F, BNC e o
próprio RCA, dentre outros. Sua principal característica é serem
construídos para que o condutor interno esteja sempre coberto
pela blindagem. Alguns modelos mantém a impedância do cabo
para o qual foram projetados para que não haja perda de sinal.
Conectores para sinais digitais ou
complexos (muitas vias).
Se
caracterizam
por
terem
relativamente
grande
quantidade
de
Conectores para cabos blindados
contatos. Os principais representantes dessa
categoria são os conectores da série DB utilizados em computadores.
Conector DB25
Conectores para alimentação
São conectores feitos para suportar uma razoável capacidade de corrente. Todos eles são
construídos para que não haja possibilidade de seus contatos serem curto-circuitados por
acidente, como acontece com os conectores P1, P2 e P10 por
exemplo. No caso de se trabalhar com tensões que ofereçam perigo
aos seres humanos, seus contatos são protegidos para que não sejam
tocados pelo usuário. Podemos citar como exemplo as tomadas
elétricas comuns, os conectores tipo P3 ou P4,
dentre outros. Em alguns casos, eles também
possuem
o
recurso
de
desconectar
uma
alimentação padrão (ex: pilhas) quando a nova
Pinos Banana Macho
alimentação é conectada (ex:rede de energia).
Plugue P4
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Outros conectores
Além dos conectores expostos
acima, existe uma infinidade de opções,
pois a
cada dia são criadas novas
aplicações
que
requerem
novos
conectores.
Podemos
citar
como
exemplo os conectores da série RJ que
são
utilizados
principalmente
em
telefonia e redes de computadores. Eles
6 - Conectores RJ45
possuem grande confiabilidade contra
maus contatos e uma baixa resistência, no entanto sua
capacidade de corrente é muito pequena. Outro exemplo seria o
conector utilizado em dispositivos USB que possui vias de sinal Conector USB Macho
e vias de alimentação.

SIMBOLOGIA
Apresentamos abaixo os símbolos de alguns conectores mais comuns:
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1.2 C HAVES
Chaves são dispositivos que possuem contatos, os quais, de acordo com a necessidade
são conectados ou desconectados através da aplicação de força, ligando, desligando ou
comutando circuitos.
A exemplo dos conectores, existe uma grande variedade de chaves no mercado.

TIPOS

DE

CHAVES

Sob o ponto de vista da forma de acionamento, existem 2 tipos basicamente:
a) Ação de Engate: São chaves que possuem 1 ou mais posições estáveis. A posição é
modificada pelo usuário através da aplicação de uma força. Quando a força cessa, a
chave continua na posição determinada pelo usuário.
b) Ação Momentânea: São chaves que possuem 2 posições e apenas 1 posição estável.
A posição é modificada também pela aplicação de uma força pelo usuário, no entanto,
quando a força cessa, a chave volta para sua posição estável.
Podemos ainda classificar as chaves com base na função que exercem, obtendo 3 tipo
básicos:
a) Interruptores: É o tipo mais simples. Possui apenas dois terminais e dois estados:
ligado ou desligado.
Exemplo: Chaves liga-desliga em geral.

Interruptor: Símbolo

Interruptor Real

b) Comutadores: Ao contrário do interruptor, o comutador, ao abrir um circuito, fecha
outro. Possui sempre três ou mais terminais. Veja os exemplos abaixo:
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a

b

c

Símbolo e Aspecto Real
de uma Chave de 1 pólo
(b) e 2 posições (a e c)

a

Comutador 2 pólos x 3 posições
(Símbolo)

b c

c) Botões de pressão (push-buttons): São dispositivos que
possuem apenas uma posição estável. Para que a posição seja
modificada, é necessário que
o usuário exerça uma força
sobre o botão.
Podemos citar como exemplo
um botão de campainha. Sua
posição estável é “desligado” e seu estado muda
para “ligado” somente enquanto o visitante o
pressiona.
Botões de pressão simples

Existem botões simples, com apenas 1 contato,
como um interruptor e existem botões mais complexos, com inúmeros contatos,
como os comutadores, mas evidentemente, todo botão possui apenas 2 posições.
Quando se encaixa na primeira categoria, um push-button pode ser NA
(Normalmente Aberto) ou NF (Normalmente Fechado). O push-button NA se
encontra aberto enquanto não é pressionado e o push-button NF se encontra fechado
enquanto não pressionado. Veja a símbologia abaixo:

Push-Button NF
(Normalmente Fechado)

ALGUNS

Push-Button NA
(Normalmente Aberto)

PARÂMETROS IMPORTANTES NA ESCOLHA DE UMA CHAVE

As chaves e os conectores possuem diversos parâmetros em comum, de forma que
devemos ficar atentos aos mesmos detalhes, além de alguns outros mais específicos.
Aqueles parâmetros que já foram detalhados anteriormente serão descritos de forma
mais sucinta dando especial atenção às diferenças em relação aos conectores. Aqueles
parâmetros que forem mais específicos serão devidamente detalhados.
Salientamos que as especificações de chaves mencionados em manuais e no próprio
corpo da chave são para comutação de cargas resistivas, salvo onde for especificado o
contrário.
Vamos ao parâmetros propriamente ditos:
a) Capacidade de corrente: Especifica a máxima corrente que a chave suporta por
tempo indefinido, sem que hajam danos.
b) Tensão Máxima de Trabalho: Máxima tensão que a chave suporta. Uma chave
submetida a uma tensão superior à especificada estará sujeita a centelhamentos e aos

http://www.quartzo.tk

Prof. Renato Barbosa Santiago

5

MTAC2 - Métodos e Técnicas de Análise de Circuitos 2
possíveis danos em conseqüencia disso.
c) Resistência de Contato: É diretamente relacionada ao material com o qual os
contatos da chave foram construídos e sua área de contato. É comum que ao
trabalharmos com baixas tensões (áudio, sinais digitais, etc) utilizemos chaves com
uma resistência menor e vice-versa.
d) Resistência de Isolamento: É a resistência medida quando os contatos estão
abertos. Deve ser sempre a maior possível, principalmente quando trabalhamos com
altas tensões.
e) Durabilidade Elétrica: Diz respeito à quantidade de operações suportáveis pelos
contatos de chaveamento. Ex: 100000 (cem mil) operações.

OUTROS

PARÂMETROS

a) Força de Operação: É a força, medida em Gaus (unidade de força), que é necessária
aplicar na “alavanca” para ocorrer o chaveamento (exemplo: 220 g). Para a escolha
correta, devem ser previstas as condições de utilização da chave. Uma chave que
requeira pouca força poderá ser acionada muitas vezes sem que ocorra fadiga do
operador, no entanto, poderá ser acionada por acidente.
b) Fixação: Especifica como a chave será fixada. Algumas são feitas para uso em
painéis industriais, outras para placas de circuitos impresso, etc.
c) Condições ambientais: Como no caso dos conectores, algumas chaves podem ser
submetidas a condições ambientais desfavoráveis e tais condições devem ser levadas
em conta na especificação da chave correta para cada caso.

1.3 R ELÊS
O

QUE É UM RELÊ?

Relés são componentes eletromecânicos que permitem controlar (ligar e
desligar) cargas de grandes potências utilizando pequenas correntes e
tensões. Isso equivale a dizer, por exemplo, que podemos controlar o
acionamento de um motor ligado a rede elétrica de 127V utilizando uma pilha
de 1,5 V. É importante salientar que controlar é diferente de alimentar o
motor.
Com isso, é possível, por
exemplo, ligar a lâmpada da sala,
a TV ou o ventilador utilizando as
baixas tensões presentes na saída de um circuito de
controle ou na porta paralela de um computador.
3.1.1 - Relê para
montagem em PCI

Um relê, basicamente, é composto de uma
chave, que é utillizada para ligar ou desligar a carga
de alta potência, e um eletroimã, também chamado
de bobina, cuja função é controlar a chave. Veja a
figura 3.1.2.
A chave pode ser um simples interruptor ou
um comutador complexo, com diversos contatos.

BOBINA

CONTATOS

3.1.2 - Relê de 4 Contatos Reversíveis

O funcionamento é bastante simples. Quando a
bobina é energizada, esta atrai um ou diversos contatos, fechando ou abrindo circuitos (fig.
http://www.quartzo.tk
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3.1.4). Quando a bobina é desenergizada, ela deixa de atrair o(s) contatos(s), fazendo com
que a chave retorne a sua posição estável ou de repouso (fig. 3.1.3).

NF

C

NF

C

NA

BOBINA

NA

BOBINA

3.1.3 - Relê em repouso (sem corrente na bobina)

3.1.4 - Relê Acionado (bobina energizada)

Note que o funcionamento é similar à um botão de pressão, com a diferença que aqui,
quem aplica a força não é o usuário e sim a bobina. Por essa similaridade, os conceitos de
contatos NF (normalmente fechado) e NA (normalmente aberto) também podem ser
aplicados aos contatos do relê.
Em relação aos Tiristores e componentes de estado sólido similares, os relés
apresentam a vantagem de oferecer um isolamento físico e elétrico entre o circuito de
controle e o circuito de potência, pois não há contato físico entre os fios da bobina e os
contatos da chave. Suas desvantagens são a velocidade de comutação e o desgaste
devido às suas características mecânicas.

ESPECIFICAÇÕES

DE UM RELÊ

As especificações de um relê podem ser divididas em duas partes:
•

Referentes aos contatos, e

•

Referentes à bobina.

Os contatos do relê nada mais são que uma chave e quase todos os conceitos aplicáveis
às chaves podem ser aplicados à eles da mesma forma, tais como:
•

Capacidade de corrente;

•

Tensão Máxima de Trabalho;

•

Resistência de Contato (diretamente influenciada pelo material dos contatos);

•

Resistência de Isolamento, e

•

Durabilidade Elétrica.

No entanto, os relês possuem alguns outros parâmetros relacionados aos seus
contatos, que devem ser levados em consideração na escolha, principalmente em aplicações
críticas. São eles:
a) Tempo de operação: É o tempo que os contatos levam para mudar de estado
quando a bobina é energizada. Geralmente são da ordem de mili ou microssegundos.
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Quanto mais rápido, melhor.
b) Tempo de liberação ou desoperação: É o tempo que os contatos levam para voltar
para o estado de repouso quando a bobina é desenergizada. Também são da ordem de
mili ou microssegundos, dependendo da construção e porte do relê.
Com relação às especificações da bobina, temos 2 características principais:
c) Tensão Nominal: Se refere a tensão que é necessário aplicar à bobina para que os
contatos mudem de estado. É importante que seja verificado também se a bobina
trabalha com corrente contínua, alternada ou ambas.
d) Corrente Nominal: É a corrente de consumo da bobina quando alimentada. Alguns
fabricantes especificam apenas a resistência da bobina, sendo nesse caso necessário
aplicar a lei de ohm para deduzir a corrente. Quanto menor a corrente, melhor.
Da mesma forma que nos conectores ou nas chaves, existem outros fatores que devem
ser levados em consideração, tais como montagem (PCI, Soquete, etc), resistência
mecânica, exposição à ambiente agressivo, dentre inúmeros outros, onde o técnico deverá
utilizar de bom senso de forma a escolher o relê mais adequado.
A seguir, podemos ver um datasheet dos relês miniatura série A da Metaltex, os quais
são muito utilizados em aplicações simples.
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E XERCÍCIOS
01) Analise o funcionamento do circuito abaixo e preencha a tabela com o estado de L1 (aceso ou
apagado) para cada condição.
+12V

127 Vac

S1
1

2
2
9

6

TABELA
RL1
1

1

10

S2
2

S1

S2

1

Aberto

Aberto

2

Aberto

Fechado

3

Fechado

Aberto

4

Fechado

Fechado

L1

2
9

6

Condição

RL2
1

10

L1

Comentários: Este circuito é a implementação de uma porta lógica AND (E) utilizando
relês. Portas lógicas são módulos básicos com os quais são criados circuitos digitais,
inclusive computadores. Há algumas décadas atrás existiram computadores inteiros
feitos com relês.

02) Projete um circuito que, utilizando-se dos mesmos componentes do exercício anterior, tenha o
comportamento descrito pela tabela.

TABELA
Condição

S1

S2

L1

1

Aberto

Aberto

Deslig.

2

Aberto

Fechado

Lig.

3

Fechado

Aberto

Lig.

4

Fechado

Fechado

Lig.

Comentários: Este circuito é a implementação de uma porta lógica OR (OU) utilizando
relês.
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03) Projete um circuito que, utilizando-se dos mesmos componentes do exercício 1, tenha o comportamento
descrito na tabela.

TABELA
Condição

S1

S2

L1

1

Aberto

Aberto

Deslig.

2

Aberto

Fechado

Lig.

3

Fechado

Aberto

Lig.

4

Fechado

Fechado

Deslig.

Comentários: Este circuito é a implementação de uma porta lógica XOR (OU
Exclusivo) utilizando relês.

04) Analise o funcionamento do circuito abaixo e preencha a tabela com o estado de L1 (aceso ou apagado)
para cada condição.
127 Vac

TABELA

2

+12V

PB2

1

3

6
1
8

2
4
7
5

RL1

Cond.

PB1

PB2

L1
127V

1

Solto

Solto

(Alta Potencia)

2

Pressionado

Solto

3

Solto

Solto

4

Solto

Pressionado

5

Solto

Solto

6

Pressionado

Pressionado

L1

PB1
1

2

Comentários: Este circuito, chamado de Circuito Selo, é muito utilizado na indústria
para ligar e desligar cargas de grande potência através de botoeiras de pequeno porte.
Ele pode ser comparado à um Flip-Flop ou Biestável digital. Um flip-flop é uma
unidade de memória.
Note que, quando ambos os botões estão soltos, o estado anterior da lâmpada é
mantido.
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1.4 - R ELATÓR IO E XPERIMENTAL 01
TÍTULO

Lógica e Controle de cargas através de Chaves e Relês

OBJETIVO

Comprovar o funcionamento dos relês e das chaves na implementação de lógica no
controle de cargas de alta potência através de circuitos de baixa potência.

MATERIAL

S1 e S2 – Interruptores simples
PB1 – Botão de Pressão Normalmente Aberto
PB2 – Botão de Pressão Normalmente Fechado
RL1 e RL2 – Relês c/ bobina de 12 Vcc
L1 – Lâmpada 127V / 40W

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

•

Fonte Estabilizada de 12V

•

Multímetro

•

Lâmpada Série para proteção

•

Matriz de Contatos

PROCEDIMENTOS

1 – Considere o esquema da figura 1.1 e a tabela 1:

+12V

127 Vac

S1
1

2

6

2
9

RL1
1

1

10

S2
2

6

2
9

RL2
1

10

L1

Figura 1.1 – Porta Lógica AND com Relês

http://www.quartzo.tk

Prof. Renato Barbosa Santiago

12

MTAC2 - Métodos e Técnicas de Análise de Circuitos 2

TABELA 1
Condição

S1

S2

1

Aberto

Aberto

2

Aberto

Fechado

3

Fechado

Aberto

4

Fechado

Fechado

L1 (teórico)

L1 (experimental)

1.1 - Analisando o diagrama, preencha a coluna “L1 (teórico)” da Tabela 1 com o
estado da lâmpada para cada uma das condições.
1.2 - Implemente o circuito conforme o diagrama esquemático.
1.3 - Utilizando-se do circuito implementado, preencha a coluna “L1
(experimental)” da Tabela 1 com os estados reais de L1 obtidos através do
chaveamento de S1 e S2.
1.4 – Conclusões.

2 – Considere o esquema da figura 1.2 e a tabela 2:
+12V

127 Vac
PB1
1

2

6
2
9

1

6

10

2
9

RL1

1

L1

10

RL2

127V
(Alta Potencia)

PB2
1

2

Figura 1.2 – Circuito Selo utilizando 2 Relês
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TABELA 2
Condição

PB1

PB2

1

Solto

Solto

2

Pressionado

Solto

3

Solto

Solto

4

Solto

Pressionado

5

Solto

Solto

6

Pressionado

Pressionado

L1 (teórico)

L1 (experimental)

1.1 - Analisando o diagrama, preencha a coluna “L1 (teórico)” da Tabela 2 com o
estado da lâmpada para cada uma das condições. Durante o preenchimento, é importante
que a ordem de execução das ações seja seguida.
1.2 - Implemente o circuito conforme o diagrama esquemático.
1.3 - Utilizando-se do circuito implementado, preencha a coluna “L1 (experimental)”
da Tabela 2 com os estados reais de L1 obtidos através do chaveamento de CH1 e CH2.
Durante o preenchimento, é importante que a ordem de execução das ações seja seguida.
1.4 – Conclusões.
Obs.: Note o que ocorre com o circuito quando ambos os botões estão soltos e quando
ambos estão pressionados
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2 – ESTABILIZAÇÃO DE TENSÃO
Infelizmente, as fontes de alimentação, sejam baterias, pilhas ou obtidas da rede
de distribuição de energia, não são perfeitas. Por essa razão, a tensão oferecida por tais
fontes é inconstante, variando de acordo com diversos fatores, como desgaste no caso de
baterias ou corrente consumida pela carga no caso de transformadores. No entanto, em
diversas ocasiões, são necessárias tensões mais precisas. Circuitos integrados digitais
da família TTL por exemplo, precisam de uma tensão de alimentação de 5 Vcc podendo
variar apenas 0,25 para cima ou para baixo. Quando trabalhamos com sensores que
forneçam tensões, precisamos de uma outra tensão, o mais precisa possível, para que o
circuito possa comparar com a tensão recebida do sensor.
De forma geral, os circuitos eletrônicos trabalham melhor e têm sua vida útil
aumentada quando são alimentados com tensões fixas.
Neste capítulo, veremos algumas formas de obter uma tensão fixa e estável a
partir de fontes cuja tensão varie.

2.1 – O D IODO Z ENER
O

COMPONENTE

O diodo zener é o principal e uns dos mais antigos componentes utilizados na regulação
de tensão. Seu funcionamento se baseia no chamado efeito zener, daí se originando seu
nome. Sua aparência física é similar à um diodo comum. Veja na figura abaixo alguns de seus
símbolos mais comuns em comparação com seu aspecto físico

K

K

K

A

A

A

Diodo Zener. Símbolos e aspecto físico.

FUNCIONAMENTO
Quando polarizamos um diodo comum reversamente, no momento em que alcançamos
a zona de ruptura, pequenos aumentos na tensão provocam grandes aumentos na corrente,
geralmente ocasionando a destruição do componente.
Acontece o mesmo processo com o diodo zener, com a diferença que este é produzido
para trabalhar após a zona de ruptura sem que hajam danos, obviamente enquanto
respeitadas as suas especificações máximas.
O gráfico abaixo mostra com mais detalhes como o diodo zener se comporta:
http://www.quartzo.tk
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Características Tensão/Corrente do Diodo Zener

Note que quando polarizado diretamente, o zener se comporta como um diodo retificador
comum, mas quando polarizado reversamente as coisas acontecem de forma um pouco
diferente. Quando a tensão ultrapassa o ponto chamado de tensão de ruptura (ou tensão de
joelho), os aumentos de corrente passam a ser consideráveis frente aos aumentos de tensão.
Após este ponto (Izmin), pequenos aumentos de tensão geram grandes aumentos de corrente,
até o ponto onde o diodo é danificado (Izmáx). A região entre Izmin e Izmáx é chamada de região
de trabalho e é nessa região que devemos fazer o diodo zener trabalhar.

PRINCIPAIS PARÂMETROS
Os principais parâmetros ao quais o técnico deve ficar atento são:
Vz: Tensão Nominal do
funcionamento é efetivo.

Zener.

Polarização

Reversa

em

torno

da

qual

seu

Izmín ou Izk: Mínima corrente reversa para assegurar seu correto funcionamento,
também chamada de corrente de manutenção.
Izmáx ou Izm: Máxima corrente reversa que o diodo suporta com a garantia de não ser
destruído.
Pz ou Pd: Potência de dissipação máxima do componente, a qual não deve ser
ultrapassada.

COMO

TESTAR UM DIODO

ZENER

O teste do diodo zener é similar ao teste de um diodo retificador comum. Devendo o
técnico dar especial atenção ao fato de que, quando um zener de baixa tensão for polarizado
reversamente, existe a possibilidade da tensão presente nas pontas de prova do multímetro
ser superior a Vz, fazendo com que circule alguma corrente pelo diodo e dando a falsa
impressão que o mesmo se encontra em curto.

DATASHEET
A seguir, podemos ver um exemplo de datasheet de uma série de diodos zener.

http://www.quartzo.tk
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2.2 – O D IODO Z ENER

COMO

R EGULADOR

DE

T ENSÃO

Em muitos casos, a tensão aplicada à uma carga pode sofrer variações indesejáveis que
alteram o seu funcionamento normal. Tais variações podem ser provocadas por:
•

Variações na corrente consumida pela carga,

•

Variações da própria fonte de alimentação, ou

•

Ambas as causas.

Se escolhemos um diodo zener de tensão nominal igual a que é necessária aplicar à
carga e somos capazes de fazê-lo funcionar na sua região de trabalho, conseguiremos uma
tensão sem variações.
O circuito básico utilizado para tal aplicação é o mostrado na figura abaixo. É importante
notar que essa configuração e seus cálculos de polarização servem como referência para que
possamos utilizar o diodo zener em diversas aplicações.

VRlim
Rlim
IRlim
VE

Iz

Z Vz

IL

RL

VL

IT

Figura: Diodo Zener como Regulador de Tensão
Onde:
VE = Tensão de Entrada
Rlim = Resistor Limitador. Sua função é absorver a diferença de tensão entre VE e VZ.
Sem ele, o diodo zener seria destruído.
Z = Diodo Zener
RL = Resistência oferecida pela carga a ser alimentada.

Se corretamente polarizado, o Zener irá manter uma tensão VZ estável mesmo que RL ou
VE variem. Como Z está em paralelo com RL:

V Z =V L
Sendo RL então alimentado com uma tensão estável conforme desejado.
Para uma melhor compreensão, vamos fazer um exemplo:
http://www.quartzo.tk

Prof. Renato Barbosa Santiago

19

MTAC2 - Métodos e Técnicas de Análise de Circuitos 2
Exemplo 1:
Queremos alimentar uma carga (RL) com uma tensão VL = 12V. Sob esta tensão, o
consumo da carga pode variar entre 10mA e 40mA. No entanto, dispomos apenas de uma
fonte VE = 18V. Sendo Izmím = 5mA.
Já temos então:
VE = 18V
VZ = VL = 12V
ILmín = 10mA
Ilmáx = 40mA

Precisamos encontrar:
Rlim
PRlim (potência de dissipação de Rlim)
PZ (potência de dissipação de Z)

Inicialmente vamos definir um valor para Rlim. Rlim deve assegurar que IZ nunca seja
menor que a IZmin fornecida pelo fabricante. Para isso, devemos calcular Rlim para as condições
em que a IZ seja menor. No nosso caso, isso acontece quando IL é maior. Então, para o
cálculo de Rlim, vamos considerar uma IL de 40mA:
IL = 40mA

1) Cálculo de Rlim
Em primeiro lugar, precisamos de VRlim e IRlim
1.1) Obtendo IRlim

I Rlim = I T
IT = I Z  I L
I T = 5 × 10−3  40 × 10−3
I T = 45 × 10−3 = 45 mA
I Rlim = 45 mA
1.2) Obtendo VRlim

V Rlim = V E − V L
V Rlim = 18 − 12
V Rlim = 6 V

http://www.quartzo.tk
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Agora que temos os valores de VRlim e IRlim, podemos obter Rlim
1.3) Obtendo Rlim

Rlim =
Rlim =

V Rlim
I Rlim

6
45 × 10−3 

Rlim = 133,33 
Por duas razões, não podemos adotar o valor de 133,33 Ohms em nosso projeto:
1. Resistores de tal valor não são facilmente encontrados.
2. Nossos cálculos são para o valor exato. Um resistor real possui tolerâncias que
poderiam comprometer a correta polarização do diodo zener.
Pelas razões expostas, escolhemos um resistor de valor normalizado (existente no
comércio) e que seja inferior ao calculado, de forma a garantir que, nas piores
condições, a IZ seja superior à IZmín fornecida pelo fabricante.

R lim = 120 
De posse do valor de Rlim, podemos calcular as máximas potências dissipadas em Z e no
próprio Rlim
2) Cálculo de PZ
Para o cálculo da máxima potência dissipada no diodo zener, precisamos considerar os
valores referentes ao momento onde o zener irá dissipar maior calor. No nosso caso, isso
acontece quando IL é menor, ou seja, para os cálculos de PZ:
IL = 10 mA
2.1) Obtendo IRlim ou IT
Como o valor de Rlim e de IL foi modificado (o circuito está em outro ponto de
funcionamento), precisamos recalcular o IRlim.

I Rlim = V Rlim / R lim
I Rlim = 6 / 120

1.2

1.3

−3

I Rlim = I T = 50 × 10

A = 50 mA

2.2) Obtendo IZ

http://www.quartzo.tk
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IZ = IT − IL
Conforme explicado, consideramos I L = 10mA .
Portanto:
I Z = 50
× 10−3 − 10 × 10−3

2.1

I Z = 40 × 10−3 A = 40 mA
De posse de VZ e IZ, já podemos calcular PZ facilmente:
2.3) Obtendo PZ

PZ = V Z ⋅ I Z
P Z = 12 ⋅ 0,04

2.2

P Z = 480 × 10−3 W = 480 mW
Normalizando:
PZ = 1 W
Também se torna muito simples obter PRlim
3) Cálculo de PRlim
3.1) Obtendo PRlim

P Rlim = V Rlim ⋅ I Rlim
P Rlim = 6 ⋅ 0,05

1.2

2.1

P Rlim = 300 × 10−3 W = 300 mW
Normalizando:
P Rlim = 1 W
Nesse momento, já temos nosso circuito devidamente calculado com os valores da tabela
abaixo:

Teórico

Normalizado

133,33

120

PRlim (W)

0,3

1

PZ (W)

0,48

1

Rlim (Ohms)

http://www.quartzo.tk
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E XERCÍCIOS
01) O que ocorre em um diodo zener quando sua tensão nominal é alcançada?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
02) Como se comporta um zener em polarização direta?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
03) Trabalhando como regulador de tensão, por que é necessário garantir ao zener uma corrente IZmín?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
04) Considere o circuito abaixo:
VRlim
Rlim
IRlim
VE

Iz

Z Vz

IL

RL

VL

IT

a) Com base na curva característica do diodo zener. Descreva o que aconteceria com VL caso VE ficasse
abaixo da tensão nominal do diodo zener. Explique.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
b) Durante a manutenção de circuito similar, você encontra Rlim aberto e com sinais de aquecimento
excessivo. Quais seriam as causas possíveis? Explique.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
c) O circuito apresenta um defeito: RL é um equipamento que, quando ligado à esta fonte, está sendo
alimentado com tensão superior à tensão nominal do zener. Por isso, RL está tendo seu funcionamento
prejudicado e corre o risco de sofrer danos. Qual seria a possível causa para o fato de VL estar acima
do valor desejado?

http://www.quartzo.tk
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
d) Uma parte da energia disponível na fonte de alimentação VE é desperdiçada sob a forma de calor em
Rlim. Não seria melhor retirarmos Rlim para diminuirmos os desperdícios? Explique.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
e) Como o diodo zener “atua” para que a tensão VL seja estabilizada? Explique.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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05) Projete um regulador com diodo zener simples, para alimentar um equipamento que nunca seja
desligado do circuito, cuja resistência seja de 500 Ώ e que trabalhe com 10V, a partir de uma fonte de
alimentação não regulada cuja tensão varie entre 15 e 20 V. Sendo: IZmin = 5mA.
.
Resultado:

Teórico

Normalizado

Rlim (Ohms)

200

180

PRlim (W)

0,55

1

PZ (W)

0,35

1

http://www.quartzo.tk
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06) Projete um regulador com diodo zener simples, para alimentar um equipamento que nunca seja
desligado do circuito, cujo consumo varie entre 10mA e 50mA e que trabalhe com 10V, a partir de uma
fonte de alimentação não regulada cuja tensão varie entre 15 e 20 V. Sendo: IZmin = 5mA.
Resultado:

Teórico

Normalizado

Rlim (Ohms)

90,91

82

PRlim (W)

1,22

2

PZ (W)

1,12

2

http://www.quartzo.tk

Prof. Renato Barbosa Santiago

26

MTAC2 - Métodos e Técnicas de Análise de Circuitos 2
07) Dado um diodo zener com VZ = 12V e PZmáx = 1W. Cálcule sua IZmáx.
Resultado: 0,083 A

Comentários: Muitas vezes não dispomos da IZmin do diodo zener fornecida pelo
fabricante, pois não sabemos sequer quem é o fabricante do diodo. Como regra geral,
a IZmin pode ser considerada como sendo 10% da IZmáx, ou seja:

I Zmín=

I Zmáx
10

Este método nos dá uma boa margem de segurança quando não dispomos dos dados
reais do diodo zener.

Como exemplo, no caso acima, poderíamos considerar a IZmín como sendo:

I Zmín = 83×10
I Zmín = 8,3×10−3 A

http://www.quartzo.tk
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08) Projete um regulador com diodo zener simples, para alimentar um equipamento cujo consumo máximo
seja 60mA e que trabalhe com 12V, a partir de uma fonte de alimentação não regulada cuja tensão
varie entre 15 e 20 V. Sendo IZmín = 8,3 mA.
Resultado:

Teórico

Normalizado

Rlim (Ohms)
PRlim (W)
PZ (W)
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09) Projete um regulador com diodo zener simples, para alimentar um equipamento cujo consumo máximo
seja 30mA e que trabalhe com 12V, a partir de uma fonte de alimentação não regulada cuja tensão
varie de 120V a 130 V. Sendo IZmín = 8,3 mA.
Resultado:

Teórico

Normalizado

Rlim (Ohms)
PRlim (W)
PZ (W)

http://www.quartzo.tk
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2.3 - R ELATÓR IO E XPERIMENTAL 02
TÍTULO

Curva Característica do Diodo Zener

OBJETIVO

Levantar a curva característica de um diodo zener.

MATERIAL

Z1 – Diodo Zener 5,6V / 1W
R1 – Resistor 470 Ώ / 5W

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

•

Fonte Estabilizada Variável 0 a 30V

•

Multímetro

•

Matriz de Contatos (Protoboard)

PROCEDIMENTOS

1 – Implemente o circuito abaixo:
R1

Iz

VE

Z1

Vz

2 – Ajuste a tensão da fonte, de tal forma, a ter no diodo os valores de tensão da tabela
abaixo. Para cada caso, meça e anote a corrente no circuito.

VZ (V)

0

0,1

0.2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

IZ (mA)

3 – Inverta a polaridade do diodo, conforme mostra o esquema abaixo.
R1

VE

Iz

Z1

Vz

4 – Ajuste a tensão da fonte, de tal forma, a ter no diodo zener os valores de corrente da
tabela abaixo. Para cada caso, meça e anote o valor da tensão no diodo.
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IZ (mA)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

VZ (V)
5 – De posse dos dados obtidos, trace a curva característica do diodo zener I = f(V).

6 - Conclusões
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2.4 - R ELATÓR IO E XPERIMENTAL 03
TÍTULO

Diodo Zener como regulador de tensão.

OBJETIVO

Verificar o funcionamento do diodo zener na função de regulador de tensão.

MATERIAL

Z1 – Diodo Zener 12V / 1W
RL – Resistores de 39, 120, 220, 330, 470, 680 e 1200 Ώ

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

•

Fonte Estabilizada Variável 0 a 30V

•

Multímetro

•

Matriz de Contatos (Protoboard)

PROCEDIMENTOS

1 – Projete um regulador com diodo zener simples, de acordo com diagrama abaixo, para
alimentar uma equipamento cujo consumo máximo seja 60mA e que trabalhe com 12V, a
partir de uma fonte de alimentação não regulada cuja tensão varie entre 15 e 20 V. Sendo
IZmín = 8,3 mA.
R1

VE

Iz

Z1

IL

RL

VL

2 – Implemente o circuito projetado no item anterior.
3 – Fixe VE em 15V e alterando o valor de RL de acordo com a tabela abaixo, meça e
anote a tensão VL e a corrente IL.

RL (Ohms)

VL (V)

IL (mA)

Infinito (sem carga)
1200
680
470
330
200
120

http://www.quartzo.tk
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4 – Fixe RL em 200 Ώ e, alterando VE de acordo com a tabela abaixo, meça e anote VL.

VE (V)

VL (V)

0
2
4
6
8
9
10
12
14
16
18
20
5 – Construa o gráfico VL = f(IL) com os dados obtidos no ítem 3.
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6 – Construa o gráfico VL = f(VE) com os dados obtidos no ítem 4.

7 – Compare os valores teórico e real da VE mínima a partir da qual o circuito trabalha
corretamente. Descreva suas conclusões.

8 – Compare os valores teórico e real de ILmín e ILmáx dentro dos quais o circuito
trabalha corretamente. Descreva suas conclusões.
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2.3 – R EGULADORES

DE

T ENSÃO

EM

C IRCUI TO I NTEGRADO

O regulador simples com diodo zener possui sérias limitações, principalmente com
relação à capacidade de regulação e de corrente à ser fornecida à carga. Como vimos, cargas
de muito consumo e fontes que variam muito tendem a necessitar de diodos zener com uma
potência muito alta e, embora haja grande estabilização, em algumas aplicações, esta não é
suficiente.
Com o tempo, foram desenvolvidos circuitos utilizando principalmente amplificadores
operacionais e transistores, interligados de forma a resolver tais deficiências, sendo então
estes circuitos encapsulados em CI's.
Atualmente, os CIs reguladores de tensão são largamente utilizados devido às suas
inúmeras vantagens, pois além de oferecerem uma grande estabilidade e confiabilidade,
contam ainda com diversos circuitos de proteção integrados em um único componente, como
limitador de corrente e proteção contra sobreaquecimento. A grosso modo, o técnico
precisa se preocupar apenas em “inserir” na entrada uma tensão superior à desejada na saída
e então “coletar” a tensão estabilizada na saída.
Os reguladores podem ser classificados em 2 tipos:
Fixos: A tensão de saída é fixa e não pode ser ajustada facilmente. Tem a vantagem,
justamente, de não precisarem de componentes externos para configuração da tensão
de saída. Geralmente são fabricados para tensões muito utilizadas, como 5V ou 12V.
Ex.: 7812, 7905.
Ajustáveis: A tensão de saída pode ser ajustada dentro de uma faixa pré-determinada
pelo fabricante. No entanto é necessário utilizar componentes externos para que isso
seja feito. São mais utilizados quando precisamos de tensões não muito comuns. Ex.:
LM317
Os CI's reguladores de tensão mais simples - e por isso, mais utilizados - possuem 3
terminais:
Entrada (In): Entrada da tensão provinda de uma fonte não estabilizada. Geralmente,
precisa ser um pouco maior que a tensão de saída,
Saída (Out): Saída da tensão estabilizada,
Terra (GND) ou Ajuste (Adjust): O terceiro terminal pode ter duas finalidades,
dependendo do tipo de regulador. Nos reguladores fixos, ele geralmente é ligado ao
terra da fonte de alimentação e nos reguladores ajustáveis é ligado à um conjunto de
componentes (geralmente resistores) que determinam a tensão de saída.
fixo.

Na figura abaixo, temos um esquema simplificado de ligação de um regulador de tensão

+
TENSÃO
DE ENTRADA
NÃO REGULADA

IN

REGULADOR DE
TENSÃO

OUT

GND

Vin

TENSÃO
DE SAÍDA
REGULADA

CARGA

Vout

_

_
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Existem reguladores de tensão positivos (dos quais falamos até agora) e negativos. O
funcionamento dos reguladores negativos é basicamente o mesmo, com a diferença que a
entrada e a saída são negativas em relação ao terra. Um exemplo de reguladores negativos
fixos é a série 79xx. O LM337 seria um exemplo de regulador negativo ajustável. Veja um
esquema simplificado que mostra como ligar um regulador negativo fixo.

+

+

TENSÃO
DE ENTRADA
NÃO REGULADA

TENSÃO
DE SAÍDA
REGULADA

Vin
GND

_

IN

REGULADOR DE
TENSÃO

CARGA

Vout
OUT

_

PARÂMETROS IMPORTANTES
Vin (min/max): Faixa de tensões aplicáveis na entrada.
Vout (typical ou min/max): Tensão de saída. No reguladores fixos, é especificado
apenas um valor (típico ou typical). Nos reguladores ajustáveis, é especificada uma
faixa de tensões entre Vout min e Vout max.
Io ou Iout: Capacidade máxima de corrente da saída.
Vin – Vout: Tensão diferencial. É a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de
saída para que o regulador trabalhe corretamente e a tensão de saída esteja dentro
do esperado.
PD: Potência máxima que o regulador pode dissipar.

SÉRIES 78XX

E

79XX

São reguladores fixos muito utilizados. A série 78xx é de reguladores positivos e a série
79xx compreende reguladores negativos. Os “x” na nomenclatura indicam a tensão de saída do
regulador. Exemplos:
7805: Regulador Positivo de 5 Volts
7912: Regulador Negativo de 12 Volts
Este circuitos integrados são fabricados para tensão de 2V até 24V, com corrente de
saída de 300mA até 3A.
Na figura abaixo, podemos ver um exemplo típico de utilização:
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D1

CI1
1

+
Vin
Variavel

IN

3

OUT
GND

+
Vout
Regulada

2 7812

C1

C2

-

-

78xx: Aplicação Típica
Vin é uma tensão CC devidamente retificada e filtrada, no entanto, não regulada, aplicada
ao pino 1 do CI1. A tensão regulada se torna disponível no pino 3 para conexão direta à
carga. O pino 2 vai ligado ao referencial, que é negativo.
C1 é um capacitor de desvio, que é utilizado apenas quando o regulador está há uma
distância considerável do capacitor de filtro da fonte de Vin. Sua função é eliminar oscilações
internas ao CI. Possui valores típicos de 1µF até 25 µF. Em situações críticas, é recomendável
utilizar capacitores que possuem baixa impedância para altas freqüencias, como os de tântalo.
C2 é utilizado para melhorar a estabilidade. Possui valores típicos de 1µF até 25 µF, mas
pode ser aumentado sem limites, embora isso não seja necessário.
Para que possam cumprir suas funções corretamente, C1 e C2 devem ser montados o
mais próximo possível do CI regulador.
D1 pode ser um 1N4007 e é utilizado para proteger o CI regulador, fornecendo um
caminho alternativo para correntes que possam retornar quando desligamos a fonte. Tais
correntes são perigosas quando C2 é maior que 100µF ou em casos em que o circuito
alimentado possui capacitores na entrada de alimentação.
Existe a possibilidade de se obter tensões superiores à tensão nominal do regulador.
Basta acrescentar algum componente que apresente uma queda de tensão no terminal GND,
conforme diagrama abaixo.
CI1
1

+
CI1

IN

OUT 3
GND

+

2 7812
1

+

IN

OUT
GND

3

+

2 7812

Vin
Variavel

Vout
Regulada

D1

Vin
Variavel

Z

-

D2

-

Vout = 12 + Vz
78xx: aumentando a tensão c/ zener

Vout
Regulada

-

-

Vout = 12 + 1,4 = 13,4 V
78xx: aumentado a tensão com diodos retificadores

Veja um trecho de um datasheet da série 78xx com as características do 7805, 7812 e
7815:
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LM317

E

LM337

São reguladores ajustáveis também muito comuns. O LM317 regula tensões positivas e
o LM337 regula tensões negativas.
A forma mais simples de se utilizar o LM317 é a mostrada no esquema abaixo:
LM317
3

+

CI1

Vin

2

Vout

+

Adjust
1

R1

Vin
Nao Regulada

Vout
Regulada
R2

LM317: circuito básico

-

Para se obter a tensão de saída, usamos a seguinte fórmula, obtida do datasheet do
fabricante:



V out = 1,25⋅ 1



R2
⋅ I adj
R1

Embora a configuração acima seja válida e funcional, para um melhor funcionamento
com relação à segurança e estabilidade, recomenda-se o circuito abaixo:
D1

LM317
3

+

Vin

CI1
Vout

2

+

Adjust
1
Vin
Nao Regulada

D2

R1

C1

C2

R2

C3

-

Onde:

Vout
Regulada

-

Ilustração 1: LM317: circuito melhorado

C1, C2 e C3 oferecem uma melhor rejeição à corrente alternada residual (ripple) e
impedem que surjam oscilações internas ao circuito. Seus valores típicos são, respectivamente,
1µF, 10µF e 1µF. Devem ser preferidos capacitores de tântalo.
D1 e D2 podem ser do tipo 1N4007 e protegem o integrado contra correntes que
possam retornar dos capacitores em situações de desligamento ou curto-circuito.
A seguir temos um trecho de um datasheet do LM317:
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