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1. Variável de Circuitos – Aula nº 1 
Francisco Damasceno Freitas  

1 - VARIÁVEIS DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

1.1 INTRODUÇÃO 

OBJETIVO: Circuitos elétricos representam a base para a modelagem dos mais diversos equipamentos 
elétricos. Torna-se imprescindível o domínio dessa matéria tendo em vista o entendimento de: máquinas 
elétricas, controladores, sinais elétricos, etc. 

ELETRICIDADE   →  Essencial para a SOCIEDADE MODERNA 

Imagine sua casa sem energia elétrica! uma cidade moderna sem semáforos! uma falha em equipamento de um hospital  por falta de energia! 

1.2 HISTÓRICO 

  A eletricidade é um fenômeno físico existente devido à interação de cargas elétricas. 

• Origem: Grécia antiga (640 –546 AC) → Thales de Miletus →  propriedades da eletricidade → âmbar; 

• William Gilbert 1600→ livro sobre magneto → grande avanço sobre eletricidade e magnetismo até aquela época; 

• Benjamin Franklin → teoria sobre a existência de dois tipos de cargas: positiva e negativa (por volta de 1740); 

• Alessandro Volta → pilha/bateria (em 1800) → homenageado com a unidade volt (V); 

• Ampère → fundamentos de eletrodinâmica → definição da corrente elétrica (1820) → homenageado em 
1881 com a unidade de corrente elétrica ampère (A); 

• Joule → relação entre corrente e energia (lei de Joule), em 1841 → homenageado com a unidade de 
trabalho joule (J); 

• Maxwell → teoria da eletrodinâmica entre 1855 e 1864 → livro famoso: “Tratado em Eletricidade e 
Magnetismo” (1873); 

• Graham Bell → telefone (1875); 

• Primeira usina geradora de eletricidade  →  Niágara (1881); 

• American Institute of Electrical Engineering – AIEE, atual Institute of Electrical and Electronics 
Engineering – IEEE   (1884) → sociedade de profissionais  (engenheiros, professores, pesquisadores, 
alunos) atuantes em engenharia elétrica → sede atual em Piscataway – Nova Jersay – EUA; 

• Fleming → diodo termiônico (1904); 

• Telefone comercial, entre Nova Iorque e São Francisco (1915); 

• Implementação experimental da televisão  (1927); 

• Armstrong → transmissão de rádio FM (1933); 

• Computador digital ENIAC (1946); 

• Schokley, Bardeen e Brattain (1948) → primeiro transistor prático; 

• Primeira transmissão via satélite e invenção do laser (1958); 

• Circuito integrado (1959); 

• Primeiro cabo de fibra óptica instalado em Chicago (1980); 

• Supercondutividade (1987); 
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1.3 VARIÁVEIS  

Através da Eletricidade → Conversão em Luz, Calor, Regrigeração,  Movimento, Amplificação de Sinais, Transdução 

Circuito Elétrico ou Rede Elétrica → interconexão de elementos fechando um caminho de modo a produzir 
um fluxo de corrente elétrica. um elemento de circuito possui pelo menos dois terminais. 

 

− Apresentação de alguns elementos de circuitos com dois terminais a-b e suas simbologias em circuitos: 

 

− Exemplos de elementos com três terminais  a-b-c: 

 

Exemplos de elementos com mais de três terminais:    
 Transformador; 
 Amplificador operacional; 
 Circuito integrado; 

Cada elemento pode ser descrito matematicamente em termos de suas variáveis. 

 

Elemento com dois terminais pode ser representado em termos de uma tensão e de uma corrente (lei de ohm) 
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Exemplo de um circuito elétrico ou rede elétrica → os elementos de circuitos são conectados através de fios 
condutores a outros elementos: 

 

O transistor no retângulo pontilhado pode ser representado em termos de elementos de dois terminais → 
resistores – capacitores -  fontes controladas 

CARGA: QUANTIDADE DE ELETRICIDADE QUE DÁ ORIGEM AO FENÔMENO ELÉTRICO  → 
UNIDADE coulomb (C) → símbolo q 

CORRENTE: TAXA COM QUE AS CARGAS FLUEM POR UM CERTO PONTO, COM O TEMPO → 
UNIDADE ampère (A) → símbolo i ou i(t)  

 

 

CONVENÇÃO: o sentido da corrente é aquele do deslocamento das cargas positivas (convenção proposta por 
Benjamin Franklin). - no entanto, quem se movimenta em um condutor são os elétrons. 

 

• Deslocamento de cargas em um único sentido  → CORRENTE CONTÍNUA 
• Deslocamento nos dois sentidos                        → CORRENTE ALTERNADA 

 

i1 representa a taxa de fluxo de cargas no sentido de a para b 
i2 representa a taxa de fluxo de cargas no sentido de b para a 

Cargas não se acumulam no elemento de circuito → i1 = -i2  → PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA CARGA 

Carga acumulada até o instante t em função da corrente: 

 

Onde q(0) é a carga inicial, sendo igual a carga acumulada de -∞ a 0 

TENSÃO EM UM ELEMENTO DE CIRCUITO:  

dt
tdqti )()( =

∫∫ +==
∞−
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diqditq

0
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Energia necessária para mover uma carga de um terminal do elemento ao outro → 
unidade volt (V) → símbolo v ou v(t)  

A seta indicando v significa que o potencial cresce no sentido indicado → a variável v é a queda de tensão sobre o 
elemento (diferença de potencial ou simplesmente tensão) 

ENERGIA: Capacidade de realização de trabalho → unidade joule (J) → símbolo w ou w(t) 

POTÊNCIA: Taxa com que a energia é transferida no tempo → unidade watt (W) → símbolo p ou p(t) 

Relação entre grandezas: 

 

Energia:                 dw  =   pdt  =  vidt 
 

Variação de energia entre os instantes t0 e t1  

 

1.3.1 ASSOCIAÇÃO DE ELEMENTOS 

a) Série        

 
 
 
 Os elementos são percorridos pelas mesmas correntes 
 A tensão total entre os elementos corresponde à soma das suas tensões individuais    v=v1+v2+ . . . +vn 
 Ocorre divisão de tensão entre os elementos  →  divisor de tensão 

 

O AMPERÍMETRO é o aparelho usado para medir corrente. deve ser ligado em série. O MEDIDOR IDEAL 
DE CORRENTE é aquele que não acarreta nenhuma queda de tensão entre os seus terminais. 

 

b) Paralela      

 

 

 

 

 

 Os elementos são submetidos às mesmas tensões 
 A corrente total entrando no nó superior se distribui entre os ramos dos elementos em paralelo de modo 

que      i = i1 + i2 + . . . +in 
 Ocorre divisão de corrente  → divisor de corrente 

O VOLTÍMETRO é o aparelho usado para medir tensão. deve ser ligado em paralelo com o elemento a fim de que a tensão 
sobre este seja medida. O MEDIDOR IDEAL DE TENSÃO é aquele que não permite o fluxo de corrente por si. 

dt
dw

dt
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Dualidade: 
CORRENTE TENSÃO 
Amperímetro Voltímetro 

Série Paralelo 
Divisor de corrente Divisor de tensão 

 

1.3.2 LEI DE OHM 

RESISTÊNCIA:  Elemento de circuito que se opõe à passagem de uma corrente elétrica quando submetido a uma 
tensão  → unidade ohm  (Ω) → símbolo R → o resistor aquece quando percorrido por uma corrente  → Efeito Joule 

 

Exemplos de elementos resistivos: chuveiro elétrico, lâmpadas incandescente, forno elétrico. 

 

LEI DE OHM       v = R i 
 

A relação v/i  é a resistência 

Relação R=v/i é constante → resistência linear         Relação R=v/i não é constante → resistência não-linear 
 
 
 
 

 

 

 

Potência dissipada no RESISTOR: 

 

CONDUTÂNCIA   → Unidade Siemens (S)  ou mho → Símbolo G 

A CONDUTÂNCIA é dual da RESISTÊNCIA 

 

1.3.3 Convenção dos sentidos da tensão e da corrente em um elemento de circuito: 

 

a) Convenção com base em ELEMENTOS PASSIVOS (cargas): 

 

 A tensão positiva indica o trabalho requerido para mover uma carga positiva na direção indicada pela corrente; 
 Se p=vi>0,  energia absorvida pelo elemento; 
 Se p=vi<0, energia  suprida pelo elemento → fonte. 

  

R
v 2

2 === Rivip

R
G 1

∆
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b) Convenção com base em ELEMENTOS ATIVOS (fontes) 

 

 A tensão positiva indica o trabalho requerido para mover uma carga positiva na direção oposta indicada pela corrente 
 Se p=vi>0,  energia suprida pelo elemento→ fonte 
 Se p=vi<0,  energia  absorvida pelo elemento  

 

 

∴ É USUAL se usar a CONVENÇÃO PASSIVA para elementos passivos (p>0, corrente e tensão em sentidos 
opostos) e a CONVENÇÃO ATIVA  para fontes ou geradores (p>0, corrente e tensão em mesmos sentidos) 

 

 

 

1.4 FORMAS DE ONDAS:  

 

 


