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3. Dispositivos de Comando dos Circuitos

3.1. Interruptores 
− Sempre interromper o(s) condutor(es) fase(s). NUNCA interromper o condutor

neutro.

− Os interruptores devem ter capacidade suficiente, em ampères, para suportar por
tempo indeterminado as correntes que transportam.

− Os interruptores comuns para instalações elétricas residenciais são de 5A – 250V, o
que permite comandar até 550 W em 110 V ou 1100 W em 220 V.

− Quando há carga indutiva, como por exemplo em lâmpadas fluorescentes, e não se
dispondo de interruptor especial, pode-se usar o interruptor comum, porém com
capacidade, no mínimo, igual ao dobro da corrente a interromper.

3.2. Interruptor de Minuteria 
Em edifícios residenciais é usual o emprego de um interruptor que apaga automaticamente 

o circuito de serviço, visando à maior economia para o condomínio.

Após as 22 horas, quando o movimento do prédio diminui, não se justifica ficarem toda a
noite muitas lâmpadas acesas; basta que se acendam no momento em que chegue uma pessoa, 
apagando automaticamente pouco depois. Como permanecem ligadas aproximadamente um 
minuto são conhecidos por “minuterias”. 

Aplicações: 

− Iluminação de escadarias de prédios de apartamentos;

− Corredores;

− Ambientes que necessitam ser iluminados durante curtos períodos de tempo;

− Hall social de apartamentos;

Tipos: Os tipos de minuterias encontrados atualmente no comércio são as eletrônicas. 
Devido às dimensões reduzidas, substituem com vantagem as precursoras eletromecânicas 
e eletropneumáticas. 

− De sobrepor: com fixação diretamente na parede, através de suporte apropriado ou
fixadas no quadro de disjuntores.

− De embutir, instaladas em caixas 10 x 5 cm.

Funcionamento: 
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1) Ao pressionarmos o botão de campainha (pulsador), é fornecida a tensão necessária
para o funcionamento do circuito da minuteria;

2) A temporização pode variar de 15 s a 5 minutos;

3) Após o tempo programado para a lâmpada permanecer acesa, ocorrerá um pré-aviso de
extinção com 50 % da luminosidade durante 10 s;

Componentes: (vide figura) 

(1) Interruptor: possui duas posições, para manter as lâmpadas permanentemente acesas
em função da minuteria.

(2) Lâmpada Néon: auxiliar na regulagem da temporização;

(3) Jumper: elimina o pré-aviso descrito acima, quando retirado. Isso evita a possibilidade
de funcionamento irregular de lâmpadas fluorescentes.

(4) Regulagem de Temporização: deve-se girar o botão para efetuar a regulagem.

(5) Fusível.

3.3. Interruptores Temporizados (Horário) 
É um dispositivo que possibilita programar, ligar e desligar automaticamente circuitos 

elétricos em tempos predeterminados. 

Quando instalado em edifício, indústria, comércio ou residência, pode se tornar uma forma 
eficiente no gerenciamento do consumo de energia. 

Tipos: 

a) Quanto ao funcionamento podem ser:

− Eletrônico;

− Motorizado.

b) Quanto à programação podem ser:

− Diário;

− Semanal.

Aplicações: 

− Sistema de irrigação;

− Aquecimento e preparação de máquinas industriais (fornos, etc.);

− Sistemas de aquecimento central para água (residencial ou industrial);

− Ar condicionado central;

− Sistemas de alarmes;

− Controle de circuito de iluminação acionado por interruptor automático de presença;

− Controle automático de luminosos, vitrines, jardins, etc;

− Ligação pontual de sinos, sirenes, buzinas, etc.

Programação: 

− A programação do interruptor horário é rápida e fácil, permitindo a utilização tanto
para uso industrial como doméstico. Nos interruptores horários eletrônicos, a
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programação é acertada de maneira digital, semelhante à feita em rádios-relógios, 
possibilitando, com isso, muitas variações: liga-desliga todos os dias, apenas nos 
dias úteis, e outras situações conforme a necessidade. 

− Os interruptores horários intermediários possuem base de tempo por meio de
oscilador a quartzo, visor graduado por micromotor passo a passo e a regulagem é
feita por cavaletes extraíveis.

3.4. Contactores e Chaves Magnéticas 
Muitas vezes, temos necessidade de comandar circuitos elétricos a distância (controle 

remoto), quer manual, que automaticamente. 

Contactores e chaves magnéticas são dispositivos com dois circuitos básicos, de comando 
e de força, que se prestam a esse objetivo. 

O circuito de comando opera com corrente pequena, apenas o suficiente para operar uma 
bobina, que fecha o contato do circuito de força. 

(figura funcionamento: Creder) 

Os contactores são semelhantes às chaves magnéticas, porém simplificados, pois não 
possuem relé térmico de proteção contra sobrecargas. 

3.5. Controles com Intertravamento 
Em diversas instalações elétricas torna-se necessário o intertravamento entre 

equipamentos, ou seja, determinada máquina só entra em operação quando são satisfeitas 
certas condições relativas a outras máquinas. O intertravamento elétrico é muito utilizado em 
instalações industriais e eletromecânicas (elevadores, ar condicionado etc.). 

3.6. Controle Master Switch 
Existe um tipo de controle de circuitos denominado master switch, que possibilita a um 

único ponto de comando acender várias lâmpadas em locais diferentes. Este tipo de controle é 
útil em grandes residências, servindo de alarme em uma emergência (ladrão, incêncio etc.) Há 
tipos de master switch para um, dois, ou mais circuitos. 

3.7. Relé de Impulso 
Funcionamento: 

O relé de impulso (Ri), quando inserido num circuito, tem a característica de alterar o seu 
estado ou posição do(s) seu(s) contato(s) (aberto - fechado; fechado – aberto ) quando 
aplicada uma tensão nos bornes (A1 e A2) da bobina, ou seja, enviando um pulso de tensão à 
bobina do relé (que permanece energizada somente enquanto durar o pulso), o efeito 
magnético faz acionar uma espécie de roda dentada que abre e fecha contatos. Ao término de 
cada pulso, esses contatos permanecem fechados ou abertos, e a bobina desenergizada. 

Vantagens: 

− Pode substituir com eficiência os interruptores paralelos e intermediários;

− Pode acionar mais de um circuito ao mesmo tempo com um único sinal;

− Possibilita a redução de custos do material necessário para os condutores, uma vez
que o comando se processa por meio de pulsadores com apenas dois condutores;

− Pode ser utilizado para o comando de grande quantidade de lâmpadas fluorescentes
(de 10 A ou 16 A) com apenas um pulsador;
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− A tensão de controle da bobina (entrada) pode ser consideravelmente menor que a
dos contatos (saída).

3.8. Interruptor Automático por Presença 
O interruptor automático por presença é eletrônico e capta, através de um sensor 

infravermelho, a radiação de calor de pessoas, animais, automóveis, etc., que estejam nos 
limites perceptíveis do dispositivo. 

Possibilita o comando automático da iluminação de ambientes onde não é necessário 
manter as lâmpadas permanentemente acesas, ou seja, as lâmpadas ficam acesas somente na 
presença de pessoas, proporcionando considerável economia de energia. 

Aplicações: 

− Nas residências: iluminação de área externa, ante-salas, escadas, banheiros,
garagens;

− Nos edifícios residenciais ou comerciais: iluminação de salas, escadas, recepções,
estacionamentos, jardins, etc.;

− Nas lojas: iluminação de provadores;

− Nas indústrias: iluminação de pátios, jardins, almoxarifados, vestiários ou
estacionamentos;

− Na segurança: acionamento de alarmes sonoros ou luminosos;

− Na automação de portas de lojas, escritórios, garagens, shoppings ou aeroportos.

Instalação: 

− Em local protegido, onde não incidam diretamente os raios solares ou chuva;

− Instalação a uma altura aproximada de 2,50 metros do solo, de maneira que a
movimentação de pessoas, animais, veículos, etc. seja de preferência na transversal,
atingindo o maior número de raios possível, bem como o seu visor articulável deve
ser posicionado de modo que o seu campo de atuação seja cortado na altura da
cabeça do indivíduo.

3.9. Relé Fotoelétrico 

3.10. Cigarras e Campainhas 


