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1 Introdução 

Este trabalho visa a pesquisas e a elaboração do circuito para uma fonte do tipo FAST, 

que não utiliza transformador. Este modelo de fonte foi escolhido levando em consideração 

alguns aspectos importantes, como baixo custo dos componentes e também que a mesma pode 

ser montada em pequenas placas. 

Realizaremos pesquisa para estudos dos componentes que serão utilizados na montagem 

da fonte, para conhecermos melhor as características de cada componente, suas vantagens e 

desvantagens e também qual o custo de cada componente. 

Executaremos a montagem do circuito da fonte e realizaremos alguns ensaios em 

laboratório para comprovarmos na prática o funcionamento desta fonte. 

 

2 Material e Métodos 

 As fontes de alimentação sem transformador ou FASTs consistem numa alternativa 

barata para quem precisa de baixa potência em corrente contínua sem a necessidade de se usar 

um componente caro e volumoso: o transformador. 

Evidentemente, o transformador não deve ser desprezado, já que ele proporciona o 

isolamento da rede que garante a segurança do usuário do aparelho alimentado. 
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A fonte que descrevemos não usa transformadores e por isso deve ser usada com 

cuidado, não devendo alimentar qualquer tipo de aparelho que tenha uma conexão ao seu 

chassi ou a um ponto que possa ser trocado pelo operador. 

Pequenos aparelhos de uso doméstico ou projetos experimentais que normalmente usam 

pilhas e que sejam bem isolados em suas caixas podem perfeitamente ser alimentados por esta 

fonte que se caracteriza pelos poucos componentes usados. Dentre os dispositivos que podem 

ser alimentados por essa fonte podemos citar: 

 LEDs 

 Pequenas lâmpadas 

 Circuitos eletrônicos de baixo consumo 

 Relés sensíveis 

 Motores de baixo consumo 

O projeto consiste em se fazer a redução da tensão da rede de energia, não por meio de 

um transformador, mas sim usando a reatância capacitiva de um capacitor de poliéster ou 

outro tipo despolarizado. 

Conforme estudado, a "oposição" que um capacitor apresenta à passagem de uma 

corrente alternada depende tanto de sua capacitância como da frequência da corrente. 

A vantagem na utilização de um capacitor como uma "oposição" ou "resistência" está 

no fato de que ele faz isso com um mínimo de dissipação de energia em forma de calor, o que 

não acontece com um resistor, conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Equação para cálculo do capacitor 

 

 

Assim, é possível reduzir a tensão da rede de energia para valores mais apropriados para 

o trabalho de uma fonte, sem usar transformador, com a ajuda de um capacitor apropriado. 

No circuito este capacitor é C1 que pode tem valor 0.68 µF conforme a corrente que 

desejamos na saída. O circuito possui 2 resistores de 270 kΩ em paralelo com este 

CAPACITOR para evitar que ele se mantenha carregado ao desligarmos o aparelho o que 

pode ser causa de choques desagradáveis. 



 
Uma vez que a tensão tenha sido abaixada pela rede de entrada em que o componente 

principal é o capacitor passamos a retificação de limitação inicial de tensão feita por meio de 

uma ponte.Esta ponte usa dois diodos comuns e dois diodos zener de 24 volts que têm por 

finalidade evitar que picos superiores a 24 volts apareçam no circuito de regulagem de saída, 

o que poderia causar problemas para o restante circuito.O capacitor C2 filtra a tensão obtida 

na ponte de modo a se obter uma tensão contínua pura. 

Finalmente temos o circuito estabilizador de tensão cujo tipo vai depender da tensão que 

desejamos na saída. O XX do tipo indicado no diagrama indica a tensão de saída. 

No circuito teremos 2 saídas uma de 24 VCC que não utilizará regulador de tensão, e 

uma saída de 5 VCC com regulador de tensão, ou seja, neste caso utilizaremos um LM 7805 

para garantirmos que em uma das saídas tenhamos uma fonte fixa de 5 volts. Para tensões 

menores será preciso usar um zener de 2 W ou maior. 

A corrente máxima dos reguladores da série normal em invólucro TO-220 é de 1 ampér, 

mas neste circuito teremos uma corrente disponível menor. Mesmo assim, será interessante 

dotá-lo de um pequeno radiador de calor. 

Existem, entretanto reguladores da série 78XX de menor capacidade de corrente (200 

mA) que podem ser usados, caso o consumo seja dessa ordem ou menor, e que são fornecidos 

em invólucros TO-54 (semelhante ao dos transistores BC548) e que não necessitam de 

dissipador de calor. 

A saída do circuito é desacoplada pelo capacitor C3 que tem por finalidade proteger o 

circuito integrado quando ligamos e desligamos cargas indutivas. 

Na Figura 2 temos o diagrama completo da fonte sem transformador para a rede de 

220V. 

 

Figura 2 – Circuito da fonte 

 

 

 Para a rede de 110V, dependendo da corrente exigida, o capacitor C1 pode ter seu valor 

aumentado. 



 
Podemos dizer que, para a mesma corrente, na rede de 220 V o capacitor pode ter 

metade do valor do correspondente na rede de 110 V. O componente mais crítico desta 

montagem é o capacitor C1 que deve ser preferencialmente de poliéster metalizado com uma 

tensão de trabalho de pelo menos 200 V se a rede de energia for de 110V. Para a rede de 220 

V a tensão mínima de trabalho indicada é de 400V.  

Os diodos zener são de 5 W ou maiores e o capacitor eletrolítico C2 deve ter uma tensão 

de trabalho de pelo menos 50 Volts. 

O capacitor C3 deve ter uma tensão de trabalho um pouco maior que a tensão de saída 

da fonte. O circuito integrado deve ser selecionado de acordo com a tensão que se deseja na 

saída. 

O modo de se fazer a saída da fonte depende da aplicação. Leve sempre em conta que 

não existe isolamento da rede de energia e que nenhuma parte dos fios de saída ou do circuito 

deve ficar exposta. Um contato com essas partes seria perigoso. 

Para alimentação de um projeto, ela pode ser incluída na mesma placa ou ainda feita por 

fios comuns. Para alimentar aparelhos comerciais, use um cabo com conector apropriado. 

Conforme podemos perceber, o capacitor C1 comporta-se como um resistor quando 

ligado a um circuito de corrente alternada podendo funcionar como um redutor de tensão se 

ligado em série com uma carga. A grande vantagem é que, enquanto o resistor dissipa uma 

potência que é dada pela sua resistência multiplicada pelo quadrado da corrente (P = RxI2), o 

capacitor não dissipa potência. Assim, tudo que temos de fazer num projeto de uma fonte de 

transformador é ligar o capacitor em série com um circuito de retificação, filtragem e 

regulagem. 

Neste circuito, o capacitor determina a corrente na carga de acordo com seu valor. Sua 

reatância deve ser tal que provoque a queda de tensão desejada com a corrente drenada pela 

carga, de acordo com a frequência da rede e sua tensão. Podemos pensar nele como um 

resistor cuja resistência é Xc (reatância capacitiva) ligado em série com a carga. A partir 

disso, o problema básico será então calcular os componentes deste circuito. 

Calculando os Componentes: 

R1 +R2 = RT                              RT=270K+270K   RT=540K Ohms 

IR =  VT       IR=220        IR= 0,000407 OU 4 mA 

 R T              540K 

 

IC= VT             IC= 220       IC= 0,056 OU 56mA                     

Xc                   3,902 



 
 

IT =√𝐼𝑅2 + 𝐼𝐶2 IT=√42 + 562               IT= 56,142mA 

ZT=VT  ZT= 220         ZT= 3.9KΩ 

IT          56,142 

 

Neste circuito, como a tensão na carga é muito menor do que a tensão de entrada, 

portanto, a queda de tensão no capacitor podemos desprezar a carga e considerar diretamente 

uma queda de 220 V no capacitor, conforme o caso, com a corrente desejada. Ou seja, 

calculamos qual deve ser o valor do capacitor para que tenha uma reatância capacitiva que 

resulte na corrente de carga desejada. Neste circuito temos: 

Vent – 220 V 

I = 0.056 A (56 mA) 

F = 60 Hz 

C = ? 

Com estes dados determinamos então a impedância (Z) do circuito para a rede de 220V 

com uma corrente de 0.056 A. Isso é dado pela Equação: 

Z = Vent/I 

Z = 220/0,056 = 3.928 ohms 

Esta é a reatância capacitiva que o capacitor deve apresentar em no circuito. Podemos 

calcular Xc, que é a reatância capacitiva que o capacitor utilizado neste circuito deve ter. A 

equação será 

Xc deve ser igual a Z: 

Para os valores calculados temos: 

3928 =
1

(2 ∗ π ∗ 60 ∗ C)
 

Portanto: 

𝐶 =
1

(2 ∗ 𝜋 ∗ 60 ∗ 3928)
 

C = 0.675 uF 

Valor comercial 0.68uF 

Evidentemente, deve ser utilizado um capacitor de poliéster com pelo menos 50% a 

mais do que o valor de pico da tensão de entrada da rede. 

Uma alternativa interessante para o uso de R1 numa fonte sem transformador consiste 

em se aproveitar a reatância capacitiva de um capacitor. Um capacitor apresenta uma 



 
impedância (medida em ohms) que depende de seu valor e da frequência do sinal que está 

sendo aplicado a ele. Podemos dizer de uma forma mais simples que um capacitor se 

comporta como um “resistor para corrente alternada”, conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Reatância capacitiva 

 

 

Na Figura 3 um capacitor de 0.68uF comporta-se como um resistor de 3928 ohms num 

circuito de corrente alternada de 60 Hz. 

 

3 Resultados e Discussão 

Após o cálculo dos componentes e a montagem do circuito da fonte realizamos alguns 

ensaios em laboratório para verificar se os valores de tensão nas duas saídas estavam dentro 

dos valores esperados indicando assim que a mesma estava funcionando corretamente as 

Figuras 4, 5 e 6 mostram os valores de tensão na entrada e nas saídas da fonte. 

 

Figura 4 – Entrada 220V 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 5 – Saída 24 VCC 

 

 

Figura 6 – Saída 5 VCC 

 

 

Todos os componentes utilizados na montagem do circuito da fonte são facilmente 

encontrados em lojas de componentes eletrônicos, e são de baixo custo (Quadro 1)  

 

Quadro 1 – Tabela de preço de componentes 

Componente Preço 

DIODO 1N4007 R$ 0,08 

DIODO ZENER 5W 24V 

1N5359 R$ 1,21 

CAPACITOR ELETROLÍTICO 

10UF R$ 0,09 

CIRCUITO INTEGRADO 

LM7805  R$ 0,72 

CAPACITOR POLIESTER  

0,68UF  R$ 1,58 

 

A Figura 7 mostra o layout do circuito, desenvolvido em software para confecção de 

PCI, utilizamos o Proteus para realizar as simulações e desenvolvimento da placa. 

http://www.soldafria.com.br/circuito-integrado-lm7805-p-557.html
http://www.soldafria.com.br/circuito-integrado-lm7805-p-557.html


 
 

Figura 7 – Layout da PCI 

 

 

O software também possibilita verificar a PCI com a inserção dos componentes em uma 

projeção 3D, para o desenvolvedor verifique a questão estética, a Figura 8 mostra o 3D da 

PCI. 

 

Figura 8 – Projeção 3D da PCI 

 

 

Em meio a uma corrida tecnológica incessante e contínua nascem soluções que têm por 

objetivo tornar mais prática e mais otimizada a vida de cada pessoa no planeta. Estas ideias 

nos incentivaram a desenvolver e montar um projeto de uma fonte sem transformador para no 

futuro alimentar o circuito eletrônico para acionamento de lâmpadas de LED por controle 

remoto. Para o desenvolvimento deste projeto foram coletadas informações de equipamentos 

similares com suas respectivas deficiências e particularidades. 



 
Após a montagem da fonte foram realizados alguns ensaios para verificar e garantir o 

funcionamento correto da mesma. 
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