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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

DISCIPLINA: CIRCUITOS ELÉTRICOS II CÓDIGO DA DISCIPLINA: 67 

PRÉ-REQUISITO: CIRCUITOS ELÉTRICOS I; LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 6 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 33h PRÁTICA: 17h EaD: 0h 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 
EMENTA 

Análise de circuitos de regime permanente senoidal. Potência CA. Circuitos polifásicos. Resposta em 
frequência de circuitos elétricos. 

OBJETIVOS 
Geral 

 Entender os princípios de funcionamento dos circuitos elétricos em regime permanente 
senoidal, utilizando notação fasorial, e a resposta em frequência. 

 
Específicos 

 Reconhecer as características básicas de uma tensão, ou corrente, alternada: frequência, 
valor de pico, valor eficaz, ângulo de fase. 

 Expressar tensões ou correntes alternadas por equações senoidais ou cossenoidais. 

 Descrever tensões e correntes senoidais em circuitos na forma padrão (domínio do tempo) e 
compacta (domínio da frequência) utilizando senos, cossenos e utilizando a notação de Euler. 

 Descrever tensões e correntes senoidais utilizando a notação fasorial em circuitos resistivos. 

 Descrever tensões e correntes senoidais em circuitos RC e RL. 

 Explicar o conceito de impedância em indutores e capacitores. 

 Descrever o conceito de reatância em indutores e capacitores. 

 Calcular tensão e corrente senoidais em circuitos RC e RL utilizando fasores. 

 Descrever o conceito de admitância em circuitos CA. 

 Reproduzir técnicas de análise de circuitos CA. 

 Resolver problemas de circuitos elétricos em corrente alternada. 

 Reproduzir o diagrama fasorial de circuitos elétricos RC e RL. 

 Reproduzir o diagrama fasorial de circuitos elétricos mais complexos. 

 Aplicar o diagrama fasorial na análise de problemas em circuitos elétricos de corrente 
alternada. 

 Executar experimentos básicos envolvendo circuitos elétricos CA. 

 Medir tensão, corrente e defasagem angular em circuitos elétricos RC, RL e RLC. 

 Distinguir e explicar os tipos de potência elétrica em circuitos de corrente alternada. 

 Calcular potência ativa, reativa e aparente em circuitos elétricos em corrente alternada 
monofásicos. 

 Construir o triângulo de potência de circuitos elétricos CA. 

 Explicar o que é o fator de potência em circuitos elétricos CA. 

 Distinguir entre circuitos monofásicos e trifásicos em CA. 

 Explicar o diagrama fasorial da geração em circuitos trifásicos CA. 

 Comparar o diagrama fasorial de circuitos trifásicos e monofásicos. 

 Explicar a geração de energia elétrica trifásica. 

 Calcular tensão, corrente e potência elétrica em circuitos trifásicos. 

 Distinguir carga balanceada de carga desbalanceada. 

 Distinguir geração equilibrada de geração desequilibrada. 

 Explicar o funcionamento dos medidores de potência elétrica. 

 Descrever as formas de medir potência elétrica monofásica e trifásica. 

 Explicar o conceito de resposta em frequência de circuitos CA. 

 Descrever filtros elétricos construídos com elementos básicos: R, L e C. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
IFPB – Campus Cajazeiras 
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

 Analisar a resposta em frequência de circuitos elétricos RL e RC. 

 Explicar o conceito de filtro passa-baixa, filtro passa-alta, filtro passa-faixa e rejeita faixa. 

 Analisar a resposta em frequência de circuitos de segunda ordem, RLC. 

 Explicar o conceito de frequência de corte, fator de qualidade e faixa de passagem (também 
conhecida como banda passante). 

 Descrever o fenômeno de ressonância em circuitos elétricos CA. 

 Construir o Diagrama de Bode de filtros típicos, a partir de sua construção com circuitos 
elétricos CA. 

 Explicar o diagrama de módulo versus frequência e o diagrama de fase versus frequência. 

 Comparar o tipo de filtro básico com seu diagrama de resposta em frequência. 

 Projetar filtros elétricos passivos a partir das especificações do filtro. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I. Correntes e tensões alternadas senoidais. 

1. Tensão alternada senoidal: características e definições. 
2. Expressão geral para tensões ou corrente senoidais. 
3. Relações de fase, valor médio e valor eficaz. 
4. Convertendo senos em cossenos. 
5. Medidores e instrumentos de corrente alternada. 

 
II. Resposta dos circuitos elétricos a uma entrada senoidal e seus elementos básicos. 

1. A resposta no domínio do tempo no estado estacionário: forma padrão e compacta. 
2. Utilizando funções complexas para escrever a resposta no estado estacionário. 
3. Definição de fasor em circuitos CA: representação no domínio da frequência. 
4. Resposta do resistor, capacitor e indutor a circuitos CA, utilizando notação fasorial. 
5. Definição de impedância, reatância capacitiva e indutiva. 
6. LKT para circuito série RL e RC, usando fasores. 
7. Impedância série e paralela. 
8. Definição de admitância. 

 
III. Analise de circuitos em CA. 

1. Circuitos série e paralelo. 
2. Divisor de corrente e divisor de tensão. 
3. Diagrama fasorial de tensão e corrente. 
4. Análise pelo método das malhas e pelo método dos nós. 
5. Teorema da superposição, transformações de fonte e teorema de Thévenin. 
6. Transformações de impedância estrela-triângulo e triângulo-estrela. 

 
IV. Potência em circuitos CA. 

1. Cálculo da potência instantânea e da potência média. 
2. Potência média absorvida em circuitos puramente resistivos e capacitivos. 
3. Gráficos de tensão, corrente e potência instantânea para o caso resistivo. 
4. Potência média absorvida em circuitos puramente indutivos. 
5. Teorema da máxima transferência de potência. 
6. Cálculo da potência média a partir do valor eficaz da corrente e da tensão. 
7. Definição de potência ativa, reativa e aparente. 
8. Potência em circuitos RL e RC. 
9. Triângulo de potências e potência complexa. 
10. Aplicação prática: correção do fator de potência. 
11. Instrumentos de medição de potência e energia elétrica. 

 
V. Circuitos polifásicos. 

1. Noções básicas de sistemas trifásicos: geração, defasagem entre as tensões, notação 
utilizada e sequência de fases. 

2. Diagrama fasorial das tensões de fase e tensões de linha. 
3. Geração de tensões trifásicas em estrela. 
4. Cargas trifásicas em estrela e em triângulo. 
5. Cargas trifásicas balanceadas e desbalanceadas. 
6. Análise de circuitos trifásicos estrela-estrela e triângulo-triângulo. 
7. Medição de potência em sistemas trifásicos: uso do wattímetro. 
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VI. Resposta em frequência de circuitos elétricos em CA. 

1. Análise de circuitos no domínio de Laplace. 
2. Filtros passa-baixa e passa-alta: circuitos RC e RL. 
3. Resposta em frequência da tensão no circuito passa-baixa e passa-alta. 
4. Determinação da frequência de corte. 
5. O fenômeno da ressonância: circuito RLC paralelo. 
6. Determinação da frequência de ressonância. 
7. Resposta em frequência da tensão no circuito RLC paralelo. 
8. Fator de qualidade Q e fator de amortecimento. 
9. Definição de largura de banda. 
10. Ressonância série e outras combinações. 
11. Alterando os fatores de escala de módulo e frequência em circuitos RLC. 
12. Determinação dos Diagramas de Bode: módulo e fase. 
13. Projetos de filtros elétricos. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 
Aplicação de trabalhos individuais, provas, práticas de laboratório, apresentações de seminários e 
lista de exercícios. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[X] Quadro 
[X] Projetor 
[X] Vídeos/DVDs 
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[   ] Equipamento de Som 
[X] Laboratório 
[X] Softwares: LabVIEW; IDE Arduíno; e outras interfaces/plataformas disponíveis na instituição. 
[X] Outros: Apresentação de seminário e das atividades práticas. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 Avaliações escritas; 

 Relatórios de algumas atividades práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 
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