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Corrente Alternada: é toda tensão cuja polaridade muda ao longo do tempo. 
 
Forma mais comum: Senoidal: 
 

 
 
Ciclo: é a parte da onda que não se repete (acima temos um ciclo começando em A e 
terminando em A´. 
 
Frequência: É o número de ciclos por segundo. Unidade de medida: Hertz (Hz). Um 
sinal com 60Hz possui 60 ciclos em 1s. 
 
Período: É o tempo (em s) de cada ciclo. 
 
Fórmulas Básicas:  F = 1/T              e                T=1/F 
 
Ou seja, a freqüência é igual ao inverso (1/) do tempo (período) e o período é o 
inverso da freqüência. 
 
Exemplo: Um sinal que possui 60 ciclos por segundo (60Hz) tem que período? 
Resposta: P=1/60 -> P= 16,666ms 
 
 

 
Na imagem ao lado temos a 
comparação de dois sinais 
senoidais, com com o dobro da 
freqüência do outro. Repare que 
enquanto um está completamento 1 
ciclo, o outro já está finalizando o 
segundo ciclo. 
 

Exercícios de Fixação 
 
1) Considerando a freqüência das 
formas de onda ao lado, calcule o 
período de cada ciclo da primeira e 
da segunda onda. 
 
 
 
2) Dado os períodos abaixo, calcule a freqüência e interligue com a coluna da 
direita: 

a) 5,45ms; 
b) 135us; 
c) 4s; 
d) 0,015s; 
e) 13,4 x 10-4 s; 
f) 0,008 ms; 

(     ) 66,66 Hz 
(     ) 125 KHz 
(     ) 746,27 Hz 
(     ) 250mHz 
(     ) 7,4 Khz 
(     ) 183,49 Hz 

 
3) Dado as freqüências abaixo, calcule a duração de cada ciclo (período) e interligue 
com a coluna da direita: 

a) 330 KHz; 
b) 12 Hz; 
c) 60 Hz; 
d) 2 Hz; 
e) 18 MHz; 
f) 15mHz; 

(     ) 66,66 s 
(     ) 3,03us 
(     ) 55,55 ns 
(     ) 0,083s 
(     ) 500ms 
(     ) 0,0166s 
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Definições Importantes: 
 

• Tensão de pico (Vp) ou Amplitude: É o valor máximo que a onda chega; 
 

• Tensão de pico a pico (Vpp): É a soma do pico negativo e positivo; 
 

• Tensão eficaz (Vef ou Vrms): 70,7% da tensão de pico; 
 

• Tensão média (Vmed ou VCC ou VDC): 63,7% da tensão de pico; 
 

 
 
Fórmulas básicas:  

VpVpp .2=  

VpVef .707,0=  ou 
2

Vp
Vef =  ou VpVrms .707,0=  ou 

2

Vp
Vrms =  

 
Vef e Vrms são a mesma coisa, pois multiplicar por 0,707 e dividir por raiz de 2 é a 
mesma coisa, a mesma coisa!!!!!!! Repita 3x comigo!  

 
Tensão eficaz e tensão RMS são a mesma coisa!!!! 
 
Tensão RMS e tensão eficaz são 2 nomes diferentes para a mesma coisa! 
 
Tensão eficaz (Vef) e Tensão RMS (Vrms) são EXATAMENTE, INEXORAVELMENTE a 
MESMISSIMA COISA! 
 
E como você reparou, temos duas fórmulas para calcular a tensão eficaz (ou VRMS) 
de uma onda senoidal. As duas são idênticas e dão os mesmíssimos resultados!  
 
 

Exercícios de Fixação 
 
4) Calcule a Amplitude (Vp), Vpp e Vrms (Vef):  
 

a) Vpp = 15,4V; 
b) Vp = 13,14V; 
c) Vrms = 12V; 
d) Vef = 15,4V; 
e) Vp = 8V; 
f)  Vp = 15,4V; 

(     ) Amplitude: 16,97V e Vpp = 33,94V 
(     ) Vp p = 30,8V e Vef = 10,89V 
(     ) Amplitude: 7,7V e Vrms = 5,44V 
(     ) Vpp = 16V e Vef = 5,66V 
(     ) Vpp = 26,28V e Vrms = 9,29V 
(     ) Vp = 21,78V e Vpp = 43,55V 

 
5) Calcule Amplitude, Vpp e Vrms sabendo que o osciloscópio abaixo está ajustado 
na divisão horizontal para 0,25ms e vertical para 2V/div. 
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• Tensão Média (ou VCC ou VDC) 
 

 
 
Fórmulas básicas:  

VpVmed .636,0=  ou 
π
Vp

Vmed
.2=  ou VpVDC .636,0=  ou 

π
Vp

VDC
.2=  

 
Bom, então vamos lá: Vmed (Tensão média) e VDC de uma onda alternada são a 
mesma coisa, ok? Isso porque a tensão média de uma onda alternada senoidal é a 
tensão equivalente a uma tensão contínua de tal valor. 
 
Entendeu? 
 
Tensão média e Tensão CC de uma senóide é a mesma coisa! 
 
Exemplo: Temos uma tensão de pico de 30V. Calcule: Vpp, Vrms e Tensão Média (VCC). 
 
Vpp = 60V 

 

VVefVrms 21,21
2

30 =⇒=   e  VVDCVDC 09,19
6030.2

⇒=⇒=
ππ

 

 
Repare que Tensão Eficaz (rms) e tensão média (VDC) dão resultados parecidos, 
mas não iguais! Sempre a tensão média dará um resultado menor que a tensão 
eficaz, ok? E em ambas nós utilizamos a tensão de pico como base de cálculo. 
 
 

Exercícios de fixação 
 
6) Quanto ao exercício 5 da folha anterior, calcule a tensão média (VDC/VCC) da 
forma de onda. 
 
 
 
7) Calcule o que estiver faltando (Vp, Vrms e/ou Vcc): 
 

a) Vrms = 15V 
b) Vp = 18V 
c) Vcc = 30V 
d) Vp = 2V 
e) Vcc= 17,8V 
f) Vef = 30,45V 
 

(     ) 47,17Vp e 33,35Vrms 
(     )  12,73Vef e 11,45 Vcc 
(     ) 27,99Vp e 19,79Vrms 
(     ) 43,06Vp e 27,39Vdc 
(     ) 1,41Vef e 1,27Vrms 
(     ) 13,49 Vdc e 21,21Vp 

 
8) Qual é a corrente CC (média) em uma carga (RL) de 500 Ohms e que está 
submetida a uma tensão AC senoidal de 15Vp (amplitude)? 
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Transformadores funcionam aumentando, diminuindo ou mantendo a tensão 
alternada que é inserida em sua bobina primária.  

 
Os enrolamentos de um transformador são 
chamados primário e secundário.  
 
Relação de transformação: é o quanto um 
transformador aumenta ou diminui a Tensão 
entre o primário e secundário. 
 
Exemplo: Um transformador com relação de 
transformação de 10:1 quer dizer que para cada 
10V inseridos no primário, saí 1V no secundário, 
ou seja, é um transformador que abaixa a tensão 
10x!  
 

A relação de transformação de um transformador indica o tipo do transformador: 
 
6 : 1  - Transformador abaixador: Abaixa 6x a tensão; 
1 : 1 – Transformador isolador – mantém a tensão, apenas isola os circuitos (proteção); 
1: 10 – Transformador aumentador – aumenta a tensão em 10x (para cada 1V inserido 
no primário, saem 10V no secundário). 
 
O que determina a relação de transformação de um trafo é o número de espiras do 
primário e do secundário. Chamamos Número de espiras do primário de N1 e número 
de espiras do secundário de N2. 
 
Se um transformador tiver 10x mais espiras no Secundário do que no primário, isso 
significa também que a tensão no secundário será 10x maior, logo, é um transformador 
1:10. 
 
Se tivermos um trafo onde o número de espiras no primário for 10x maior do que no 
secundário, teremos um transformador abaixador 10:1. 
 

 
Dessa forma, se nós soubermos o número de espiras do primário e do secundário 
de um transformador, poderemos descobrir a sua relação de transformação e 
saber se é um transformador isolador, abaixador ou aumentador de tensão. Há 
uma relação diretamente proporcional entre o número de espiras e a tensão 
induzida. 
 
O contrário ocorre com a corrente. Considerando um primário com 10x mais 
espiras do que o secundário, a corrente do primário será 10x menor do que a do 
secundário. Assim, nota-se que há uma relação inversa entre o número de espiras e 
a corrente elétrica. 
 
Assim, em um transformador 10:1, teremos no secundário uma tensão 10x menor 
que no primário e, por sua vez, uma corrente 10x maior. Se a tensão aumenta, a 
corrente diminui na mesma proporção, e vice-versa. 
 
A fórmula básica é a seguinte: 
 

1

2

2

1

2

1

I

I

V

V

N

N ==    

 
Onde:  
N1 – número de espiras do primário; 
N2 – número de espiras do secundário; 
V1 – tensão do primário; 
V2 – tensão do secundário; 
I1 – Corrente do primário; 
I2 – Corrente do secundário; 
 
Exemplo: calcule V2 sabendo que V1 = 127Vac, N1 = 1500 e N2 = 380 

VacVV
VV

V

N

N
173,322380.1272.1500

2

127

380

1500

2

1

2

1 =⇒=⇒=⇒=  

Obs.: Não é necessário lembrar que o transformador só funciona em corrente 
alternada. Em corrente contínua, ele simplesmente não faz nada (V2=0V). 
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Um transformador também pode ter uma derivação central, também chamada de 
Center tap: 

 
 
Normalmente essa derivação central aparece no meio das bobinas do secundário ou do 
primário. Como está no meio, sabemos que dela para uma das extremidades do 
transformador teremos exatamente a metade da tensão total entre as duas 
extremidades do trafo. 
 
Assim, se do ponto A até o ponto B tivermos uma tensão de 26Vac, então do ponto A 
para o Center tap teremos a metade (13Vac) e do Center tap para o ponto B também 
(13Vac). 
 

Exercícios de fixação 
 
9) Um técnico pegou um transformador e mediu que V1 = 220V e V2 = 110V. Assim, 
responda: 

a) O transformador é redutor (abaixador) ou elevador? 
 
b) Qual é a tensão no primário e no secundário? 
 
c) Qual é a relação de transformação do trafo? 
 
d) Suponha que o primário (N1) tenha 800 espiras. Qual será o número de 
espiras do secundário? 

 
10) Um transformador possui 300 espiras no primário e 900 espiras no secundário. 
Foi colocado no primário uma tensão alternada de 100Vrms.  

a) Qual é a tensão medida no secundário? 
b) Qual é a relação de transformação? 
c) Se a corrente medida na bobina do primário é de 1A, qual é a corrente 
no secundário? 

 
11) Aplicando-se 220V a 500 espiras do primário de um trafo, medimos no 
secundário 150V.  

a) qual o número de espiras do secundário? 
b) Se o transformador tem Center tape no secundário, qual é a diferença de 
potencial entre o Center tape e as duas extremidades do secundário? 

 
12) Um transformador tem uma relação de transformação de 12,5 : 1. Se no 
secundário foi medido uma tensão de 10,5V, qual é a tensão que está sendo ligada 
ao primário? 
 
 
13) Quanto ao transformador ao lado, 
sabe-se que N1 = 8000 espiras e N2 = 350 
espiras. Deseja-se saber: 
 
a) V2p 
b) V2acp (Tensão de A até C de pico) 
c) V2cbp 
d) V2rms 
e) V2acRMS 
f) V2cbRMS 
g) V2med (VDC) 
h) V2acMed 
 
Onde: p = pico, rms = eficaz, med = médio, ac = do ponto A ao C, cb = do ponto C ao 
B do secundário do trafo. 
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14) Sabendo-se que foi injetada uma tensão de 13Vp no primário de um transformador 
cuja relação de transformação é de 3:1), calcule: 
 
a) V2p 
b) V2med 
c) V2rms 
d) V1ef 
e) V1cc (med) 
 
 
15) Sabendo-se que I1rms = 2A, N1 = 2000 espiras, N2 = 100 espiras, calcule: 
 
a) I2rms; 
b) I2p; 
c) I2med (CC); 
 
Obs.: As fórmulas são as mesmas entre tensão e corrente para converter de pico para 
médio e eficaz. 
 
 
16) Um sinal com período de 300Hz foi injetado no primário de um transformador.  
 

a)  Qual é o período desse sinal? 
 
b) Um transformador altera a freqüência/Período de um sinal quando diminui 
ou abaixa a tensão? 

 

 
Rascunho, Memória de Cálculo e outras Anotações 
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      Simbologia 
O Diodo é o mais simples semicondutor. 
Possui dois terminais, o Anodo (+) e o 
Catodo (-). É representado por um triângulo 
retângulo onde o lado maior do triângulo é 
o Anodo (positivo) e o menor é o catodo 
(negativo), como vemos na figura ao lado.
 

 

Funcionamento 
O Diodo funciona de forma

permite a passagem de corrente em apenas uma 
direção e sentido. A corrente consegue passar 
facilmente do anodo para catodo, pois nesse 
sentido a sua resistência é baixa. Mas se 

invertermos e tentarmos fazer circular uma corrente do catodo para o anodo, o diodo 
comporta-se como uma grande resistência, impedindo que essa corrente circule.
forma como um diodo é ligado chamamos de polarização. 
 

Polarização 

 
Há dois tipos: Direta e Indireta. 
 

 

ado por Gabriel Vinicios 

o mais simples semicondutor. 
Possui dois terminais, o Anodo (+) e o 

). É representado por um triângulo 
retângulo onde o lado maior do triângulo é 
o Anodo (positivo) e o menor é o catodo 
(negativo), como vemos na figura ao lado. 

 
Diodo funciona de forma muito simples: ele 

a passagem de corrente em apenas uma 
direção e sentido. A corrente consegue passar 
facilmente do anodo para catodo, pois nesse 
sentido a sua resistência é baixa. Mas se 

lar uma corrente do catodo para o anodo, o diodo 
se como uma grande resistência, impedindo que essa corrente circule. A 

 

Vy (V gama ou tensão de joelho)
 
Quando polarizado diretamente, uma pequena tensão fica no diodo, 
chamada de tensão de joelho ou Vy (
 
Se o diodo for feito de Silício (maioria), Vy é entre 0,6V e 0,7V;
Se o diodo for feito de Germânio, Vy é entre 0,2V 
 

 
Como vemos acima, no circuito à esquerda o diodo de silício está polarizado 
diretamente, portanto, está consumindo 0,7V. O restante ficou com a carga. 
No caso da direita, como não há corrente, pois a polarização é reversa, a 
tensão na carga é 0V. Os 10V ficam todos presos no diodo, que está 
funcionando como se fosse uma chave aberta.

 
IMPORTANTE – Diodo Ideal (1ª aproximação) X Diodo Real (3ª aprox)
 
A afirmação de que o diodo de Si tem Vy=0,7V e o de Ge tem Vy
do diodo real. Se estivermos falando de um diodo IDEAL (também chamada 
de primeira aproximação), então, é só imaginarmos o que aconteceria se o 
diodo fosse perfeito. Teriamos perda de tensão nele? Não. Então se 
estivermos falando da primeira aproximação do diodo, Vy = 0V sempre.

 
(V gama ou tensão de joelho) 

, uma pequena tensão fica no diodo, 
y (gama). 

Se o diodo for feito de Silício (maioria), Vy é entre 0,6V e 0,7V; 
Se o diodo for feito de Germânio, Vy é entre 0,2V e 0,3V; 

 

Como vemos acima, no circuito à esquerda o diodo de silício está polarizado 
diretamente, portanto, está consumindo 0,7V. O restante ficou com a carga. 
No caso da direita, como não há corrente, pois a polarização é reversa, a 

cam todos presos no diodo, que está 
funcionando como se fosse uma chave aberta. 

Diodo Ideal (1ª aproximação) X Diodo Real (3ª aprox) 

A afirmação de que o diodo de Si tem Vy=0,7V e o de Ge tem Vy = 0,3V trata 
do diodo real. Se estivermos falando de um diodo IDEAL (também chamada 
de primeira aproximação), então, é só imaginarmos o que aconteceria se o 
diodo fosse perfeito. Teriamos perda de tensão nele? Não. Então se 

aproximação do diodo, Vy = 0V sempre. 
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O que são Retificadores? 
Retificar significa tornar reto. No caso da eletrônica e da eletricidade, um retificador é 
um circuito que transforma Corrente Alternada em Corrente Contínua. Ou seja, ele irá 
transformar um sinal cuja polaridade varia constantemente ao longo do tempo em um 
sinal com polaridade única e definida. 
 

Pra que servem? 
Praticamente todos os equipamentos eletrônicos funcionam com corrente contínua, 
com exceção de algumas máquinas elétricas (transformadores, motores de indução 
trifásica, dentre outros). 
 

Do que são compostos? 
Todos os retificadores são feitos com diodos semicondutores, a maioria de Silício. 

 

Por que estudá-los? 
Os retificadores são parte fundamental de qualquer fonte. Toda fonte tem um 
transformador, que abaixa a tensão do nível da rede (127Vac ou 220Vac) para um nível 
mais baixo. Após abaixá-lo, o sinal, que ainda é AC, deve ser transformado em DC. 
Quem faz isso é um retificador. 
 
Todos os equipamentos que são ligados na tomada possuem uma fonte, externa ou 
interna. É o caso de televisores, computadores, aparalhos de som, liquidificadores, 
torradeiras, ferros de passar e indo até equipamentos industriais como CLPs, inversores 
de freqüência, etc. 
 
Estudaremos os 3 tipos de retificadores existentes: 
- Meia onda 
- Onda completa com derivação central 
- Onda completa em ponte 

 
O Retificador meia-boca (ops, meia-onda) 
 
É o retificador mais simples que existe e, por isso mesmo, menos eficiente. É o mais 
simples porque utiliza apenas um único diodo e mais nada. 
 

 
 
Vemos acima um retificador de meia-onda típico, já com um transformador 
abaixador (10:1) incluso. 
 
Repare que a entrada do primário do trafo está com 127V. Esse 127V é tensão de 
pico-a-pico, pico, média ou eficaz? Sempre que não estiver especificado, uma 
tensão alternada é EFICAZ (RMS), ok? Então, temos 127Vrms no primário do trafo. 
 
Após o diodo temos um resistor, que é a nossa carga. Cargas resistivas 
normalmente são chamadas de RL em Eletrônica. 
 
Na página seguinte veremos como o retificador de meia-onda funciona e quais são 
as fórmulas utilizadas para calculo. 

 

127 V
60 Hz

T2
10:1

RL
1k

D1
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Funcionamento 
 
Lembremos que em AC, a polaridade dos pontos A e B acima ficam alterando constantemente (no caso, 60x por 
segundo, pois a frequência é de 60Hz). Assim, hora o ponto A é positivo (semi-ciclo positivo) e hora o ponto A é 
negativo (semi-ciclo negativo). 
 
Para o ponto A positivo em relação ao ponto B o diodo está polarizado diretamente e conduz e com isto, a corrente 
circula de A até B passando pelo diodo e RL. 
 
Para o ponto A negativo em relação ao ponto B o diodo está polarizado inversamente e não conduz. 
 
Tem-se corrente em RL, somente, nos semiciclos positivos de entrada. 
 
Os semiciclos positivos passam para a saída e os semiciclos negativos ficam no diodo. 
 
A freqüência de ondulação na saída é igual à freqüência de entrada. O retificador de meia onda tem baixa eficiência. 

 

Fórmulas do Retificador de Meia-Onda p\ 
Carga RL 

 
Tensão de pico (Amplitude): Vp = V2p - Vy 

Tensão Média:  Vcc = Vp . 0,318 ou 
π
Vp

VCC =
  

Obs.: Como no retificador de meia-onda apenas 

metade do semi-ciclo é transferido à carga, a tensão 

média também vai ser metade. Assim, ao invés de 

multiplicarmos Vp por 0,636, multiplicamos por 

metade disso, que é 0,318. Ou então, usando a outra 

fórmula, que dará o mesmo resultado, ao invés de 

multiplicarmos Vp por 2 antes de dividir por PI, 

agora utilizamos o próprio valor de Vp e dividimos 

direto por Pi, pois agora temos apenas um pico e 

não dois.  

 

Tensão Eficaz: Vrms = Vp . 0,707 ou 
2

Vp
Vrms =

 

 
Lembrando que os valores acima se referem à 
tensão de pico, média e eficaz na CARGA, ou seja, 
com o sinal já retificado. 
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Exercícios: 
 
17) Qual seria a forma de onda na carga se o diodo do retificador de 
meia-onda estivesse aberto? 
 
18) Qual seria a forma de onda na carga se o diodo do retificador de 
meia-onda estivesse em curto? 
 
19) O transformador abaixo tem relação de transformação 10:1, a 
tensão do primário é de 127Vac e a carga possui uma resistência de 
20 Ohms. Calcule: Vp, Vrms, Vmed, Ip, Irms e Imed na carga e a sua 
forma de onda antes do diodo e depois (na carga). Considerar diodo 
de Silício. 

 
 
20) N1 = 2000 espiras, N2 = 240 espiras, V1 = 180Vp, Calcule Vrms, 
Vmed, Vp, Irms, Imed e Ip na carga. Considerar diodo ideal (1ª 
Aproximação).  

 

 

RL
20

D1
DIODE

T1

RL
550

D1
DIODE
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Tensão Alternada 
 

Tensão Eficaz (Vef ou Vrms): Vrms = Vp . 0,707 ou 
2

Vp
Vrms =

 
 

Tensão Média (Vmed ou Vcc ou Vdc): Vmed = Vp . 0,636 ou 
π
Vp

VCC
.2=

 
Sem segredos, não?

 

 

Tensão Contínua Meia-Onda 

Tensão Eficaz (Vef ou Vrms): Vrms = Vp . 0,707 ou 
2

Vp
Vrms =

 
 

Tensão Média (Vmed ou Vcc ou Vdc): Vmed = Vp . 0,318 ou 
π
Vp

VCC =
 

Frequência: a mesma freqüência da entrada.
 

 Tensão Contínua Onda Completa 

Tensão Eficaz (Vef ou Vrms): Vrms = Vp . 0,707 ou 
2

Vp
Vrms =

 
 

Tensão Média (Vmed ou Vcc ou Vdc): Vmed = Vp . 0,636 ou 
π
Vp

VCC
.2=

 
Frequência: é o dobro da freqüência de entrada. ATENÇÃO a este detalhe!
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Não há segredo nesse circuito. O único cuidado que devemos tomar é que, 
como o ponto comum é o meio do transformador, a tensão de pico na carga 
será metade da tensão de pico no secundário do transformador menos a 
tensão do diodo. 
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Exercícios: 

21) Calcule: Vcc, Icc, Vrms, Irms, Vp e Ip na carga, além de V2rms (Vrms no secundário do trafo). Considerar Di ideal: 

 

22) Calcule Vcc, Icc, Vrms, Irms, Vp e Ip na carga. Considerar diodo real (3ª aproximação) de Silicio.: 

 

 

23) Calcule Vcc, Icc, Vrms, Irms, Vp e Ip na carga. Considere diodos de Silicio: 

 

 

24) Calcule Vmed, Imed, Vef, Ief, Vp e Ip na carga (considere Diodo de Si):

 

25) Repita os cálculos da questão anterior (se possível, sem olhar) e dessa vez considere os diodos como ideais (1ª 

aproximação). 



26) Calcule Vmed, Imed, Vef, Ief, Vp e Ip na carga, considerando diodos de Silicio (2ª e 3ª aproximação): 

 

 

27) Repita os cálculos acima considerando o diodo como ideal (1ª aproximação). 

28) Calcule Vcc, Icc, Vrms, Irms, Vp e Ip e desenhe a forma de onda na carga, considerando os diodos de Silicio (2ª e 

3ª aproximação): 

 

29) Calcule o exercicio anterior considerando agora os diodos como ideais (1ª aproximação). Diga também qual é a 

frequência do sinal sobre a carga. 

 

 

 

 

 

30) Qual é a principal vantagem do retificador de onda completa em ponte sobre os outros retificadores? 

  



Roteiro para resoluçã

1° passo: descobrir a tensão de pico no secundário do transformador (V2p ou VpS);

2° passo: descobrir a tensão de pico na carga;

3° passo: saber qual é a forma de onda na carga (se meia

4° passo: aplicar as devidas fórmulas (olhar folha 11) para calcular Vrms e Vcc.

Exercícios com respostas (não se preocupe com PIV e I(Diodo))

oteiro para resolução de circuitos retificadores 

descobrir a tensão de pico no secundário do transformador (V2p ou VpS); 

descobrir a tensão de pico na carga; 

saber qual é a forma de onda na carga (se meia-onda ou onda completa); 

as devidas fórmulas (olhar folha 11) para calcular Vrms e Vcc. 

(não se preocupe com PIV e I(Diodo)): 

 

 


