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Nesta aula

Introdução à Engenharia Eletrônica: 
1.  Introdução; 
2.  História da Engenharia; 
3.  Engenharia Eletrônica; 
4.  História da Eletrônica: fundamentos; 
5.  Engenharia Eletrônica do DAELN; 
6.  Considerações finais. 
 



Introdução

A engenharia é a aplicação da ciência. 

O QUE É ENGENHARIA? 
 
q Aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos 
recursos da natureza em benefício do ser humano. 
q Projeto e manufatura de produtos complexos [Houaiss]. 
 
q A  ciência e a profissão de adquirir e de aplicar os conhecimentos 
matemáticos, técnicos e científicos na criação, aperfeiçoamento e 
implementação de utilidades, tais como materiais, estruturas, 
máquinas, aparelhos, sistemas ou processos, que realizem uma 
determinada função ou objetivo [Wikipédia]. 
 

Ciência: corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via  
observação, identificação, pesquisa e explicação de  

determinadas categorias de fenômenos e fatos, e 
 formulados metódica e racionalmente [Houaiss]. 

 



A História da Engenharia

A engenharia é a história da humanidade. 



A História da Engenharia

Sobra de tempo para outras coisas que não subsistência. 

Domesticação de animais e plantas 
(6.000 aC). 



A História da Engenharia

Surgiram especializações. 

Vilas 
Cidades  
Profissões 



A História da Engenharia

Suprimento de água, defesa, desenvolvimento de novas técnicas de construção. 



A História da Engenharia

A engenharia se deve à matemática e à física. 

Muitas tecnologias vieram  
com as guerras! 



A História da Engenharia

Modernidade. 



O que significa ser Engenheiro?

Frase do homem que ajudou a  inventar computador pessoal. 

“... estou falando do que significa ser um engenheiro. 
Um engenheiro sério. Eu me lembro claramente que 
meu pai dizia que ser um engenheiro é o grau mais 
importante que você poderia alcançar no mundo, que 
alguém poderia fazer dispositivos elétricos para fazer 
coisas boas para as pessoas e levar a sociedade a um 
novo nível. Ele me disse que como um engenheiro, 
você pode mudar o mundo e mudar o modo de vida 
para milhões de pessoas.” 

Stephen Gary Wozniak 



Engenharia Eletrônica

A Engenharia Eletrônica é uma ramificação da Engenharia Elétrica. 

   A engenharia eletrônica é uma  
subdivisão da engenharia elétrica. 
Essa especialidade lida essencialmente  
com grandezas elétricas de pequena  
amplitude e/ou de elevadas frequências, os chamados 
sinais elétricos ou eletrônicos. A engenharia eletrônica 
cuida da energia elétrica sob os micro-aspectos de controle, 
automação e telecomunicação. O estudo da engenharia 
eletrônica fornece meios para o desenvolvimento de 
componentes, dispositivos, sistemas e equipamentos, tais 
como: transistores, circuitos integrados e placas de circuito 
impresso. 



A eletrônica trabalha dos elétrons aos fótons. 

    A eletrônica é a ciência que 
estuda a forma de controlar a 
energia elétrica por meios elétricos 
nos quais os elétrons têm papel 
fundamental. Pode-se dizer que a 
eletrônica é o ramo da ciência que 
estuda o uso de circuitos formados 
por componentes elétr icos e 
eletrônicos, com o objetivo principal 
d e r e p r e s e n t a r, a r m a z e n a r, 
transmitir ou processar informações 
além do controle de processos e 
servo mecanismos.  

Engenharia Eletrônica



Do relé ao transistor. 

relé transistor 

Eletromecânico para Eletrônico



O Mundo antes da Eletricidade

Os dispositivos de comunicação eram primitivos. 

Por volta de 1850 a eletricidade começou a mudar a vida das pessoas. 
O telégrafo começa a substituir as cartas e a energia elétrica logo aparece. 

As máquinas para comunicação, controle 
e cálculo eram mecânicas e já possuim 
principios básicos de eletrônica, tais 
como: lógica, amplificação e memória. 



Eletricidade e Magnetismo
Eletricidade e magnetismo 
são inter-relacionados, 
uma corrente eletrica 
produz um campo 
magnético e uma variação 
do campo magnético pode 
produzir uma corrente 
elétrica. 

Os primórdios das comunicações com eletricidade. 



Ondas Eletromagnéticas

som 

Ondas Mecânicas 

Receptor e transmissor de Marconi 

Começam as comunicações sem fio. 



A importância da Frequência

Oscilação é uma característica da natureza. 



Resistores

A resistência é utilizada para controlar o fluxo de elétrons. 

Em eletrônica, a resistência fornecida por resistores tem o papel do atrito. 

Lei de Ohm 
V = R x I 



Indutores e Transformadores

Utilizados em circuitos que trabalham com sinais em frequência. 

Indutores são eletroímãs – bobinas de fio metálico, com ou sem núcleo 
magnético. 
Um transformador constitui-se de duas ou mais bobinas que partilham o mesmo 
núcleo. 



Capacitores

Os capacitores são utilizados principalmente para armazenagem de energia e filtragem. 

Um capacitor é feito de duas ou mais placas metálicas isoladas. 



Montagem de Circuitos

PCIs. 

tensão tensão tensão tensão 



Comunicação e Eletricidade

A história continua. 



Elétrons em Movimento

Um novo trabalho para os elétrons! Um salto para as telecomunicações. 

Os elétrons são para a eletrônica o que a água é para um sistema hidráulico. 

Tubo de Raios Catódicos 



Válvulas

As válvulas geraram um salto na eletrônica. 



Amplificadores

Sem amplificação as informações se perderiam no caminho até seu destino. 

Os amplificadores 
transformam sinais elétricos 
fracos em sinais mais fortes. 
São uma ligação vital entre 
a informação e a energia. 



Osciladores

Os osciladores ditam o ritmo de trabalho de muitos circuitos eletrônicos. 

Os osciladores produzem 
padrões continuamente 
repetidos de tensão ou corrente. 



Filtros

A sintonia se dá através de filtros. 

Os filtros respondem à frequência dos 
sinais, deixando passar frequências, altas, 
baixas ou de determinada faixa e 
bloqueando as demais. 



Semicondutores

Os semicondutores constituem a chave da moderna eletrônica. 

Os semicondutores possuem 
propriedades entre os 
condutores e isolantes. 
Adicionando-se impurezas ao 
semicondutor (principalmente o 
Si) altera-se o seu modo de 
conduzir eletricidade. 



Transistor

A eletrônica moderna só existe devido ao transistor. 

O transistor substituiu o 
triodo, duplicando sua 
capacidade como 
amplificador e interruptor, 
sem precisar de um bulbo de 
vidro grande e frágil e um 
aquecedor pouco 
econômico. 



Altas Frequências

Em alta frequência os projetos eletrônico são bem mais complexos que em baixa frequência.  

Quando uma onda eletromagnética encontra um 
circuito não muito maior que o seu comprimento de 
onda, o comportamento normal que se espera do 
circuito não ocorre: resistores viram indutores, 
indutores viram capacitores e curto-circuitos 
apresentam resistência (freq. > 1GHz). 



Tradução de Sinais

Sensores e Transdutores. 

Para permitir processos úteis, a eletrônica precisa de 
dispositivos que possam traduzir sinais de tensão e 
corrente em sinais como: som, luz e força. Da mesma 
forma, é necessário converter essas grandezas em um 
sinal elétrico. 



Conexão Visual

LCDs substituiram os tubos de raios catódicos. LEDs em ampla ascensão. 



Analógico e Digital

A eletrônica digital têm crescido vertiginosamente. 

As informações são intrinsicamente analógicas, o 
mundo é analógico. A eletrônica pode ser analógica 
ou digital. A eletrônica digital é baseada no sistema 
binário, onde qualquer número é representado por 
um conjunto de 0 e 1’s. 

tensão 



Sinais e Códigos

Códigos para a transmissão de informação. 



Regras Lógicas

Portas lógicas e álgebra booleana. 



Circuitos Integrados

Miniaturização e diminuição da complexidade de projeto. 

Battery Solar Cells

Processor, SRAM and PMU



Fabricação de Microchips

Fabricação extremamente complexa. 

1-Padrões sobrepostos 

2- Máscara 

5-Ligação dos fios 

6-Embalagem  
do chip 



Memória

A memória é fundamental para a computação. 



Microprocessadores

A computação está presente em quase todos os dispositivos eletrônicos modernos. 



Estilo de vida moderno

Here we are! 



O Futuro da Eletrônica

A eletrônica terá que ser sustentável. 



Sustentabilidade

Para a sustentabilidade da vida, a reciclagem total do lixo deve ser uma prioridade. 



Engenharia Eletrônica no DAELN

Muito Estudo!!! 

CÁLCULO  
MATEMÁTICA 

PROGRAMAÇÃO 
PROJETO 



ESTE É VOCÊ HOJE 

DEPOIS DE ÉONS DE ESTUDO … 

Engenharia Eletrônica no DAELN

E aí vamos nós... 



Matriz Curricular

3972 h 



Alguns projetos do DAELN

Bancada de 
Ensaios para  
Sistemas de 
Geração Eólica  

A ponta do iceberg. 

Quadricóptero para 
monitoração aérea Kits de ensino 

Projeto 
dos 
alunos 

• Posto de recarga gratuita 
para bicicletas elétricas, 
alimentado através de 
energia solar 

Condicionador de Tensão 
Alternada  

Barco solar 



Ramos da Eletrônica

E se os dispositivos eletrônicos parassem de funcionar?... 



E agora?

A vida é dura pra quem é mole! 
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Tarefa

Para a próxima aula: 
§  Ler o capítulo 3 – Origens da 

Engenharia do livro Introdução à 
Engenharia de Walter A. Bazzo e 
Luiz T. do Vale Pereira, Editora da 
UFSC, 2013. 



Próxima aula 

Softwares aplicados à eletrônica. 
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