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I - Introdução 
 

Os números complexos são largamente 

utilizados na análise de circuitos e sistemas 

em altas frequências. Sendo assim, uma 

revisão  dos conceitos e propriedades dessa 

classe de números será feita neste  texto , que  

trata da origem dos números complexos e 

apresenta também um resumo da classificação 

geral dos números inteiros e reais. O texto cita 

ainda episódios na  história dos números , 

descreve o que são dízimas, fala da sequência 

de Fibonacci e do número ouro, apresenta a 

famosa equação de Euler, e mostra operações 

com números complexos. Finaliza com 

aplicação de exemplos de operações com 

números complexos, e aplicações em cálculos 

com fasores. 

II – História resumida dos números  

 
A matemática talvez possa ser considerada a 

mais importante criação da mente humana 

devido ao poder de investigação que ela 

permite. Einstein uma vez disse: “Como é 

possível que a matemática, um produto da 

mente humana que é independente da 

experiência, se adapte de forma tão excelente 

aos objetos da realidade física?”.Os 

pitagóricos consideravam a matemática “a 

coisa mais elevada do que qualquer coisa que 

a mente humana pode conceber “. Citando 

outro grande cientista, atribui-se a Galileo a 

frase : “A Matemática é o alfabeto que Deus 

usou para escrever o Universo”
 
. Com todo o 

respeito que Galileu merece, seria mais 

apropriado dizer: “A matemática é a melhor 

ferramenta que o homem tem para tentar 

entender a criação do universo.”  

E sabemos que, incrivelmente,  tudo começou 

de forma muito simples com a contagem de 

coisas! Mas as equações mudaram o mundo  . 

 

A história dos números tem um início bem 

remoto. Pinturas datadas de mais de 30.000 

anos, e encontradas em cavernas como 

Chauvet Cave , na França, parecem indicar 

que aqueles homens primitivos já contavam 

usando marcas. Lá existem centenas de 

pinturas e gravações variando de formas 

geométricas de pontos vermelhos, pinturas 

de mãos e mais de 420 representações de 

animais, que parecem indicar algum tipo de 

contagem. Mas os primitivos não somente 

desenhavam nas paredes de grutas: também 

faziam riscos em ossos de animais ou 

pedaços de madeira  .  

Há cerca de 10.000 anos, os homens 

passaram a ter necessidade de contar os 

animais que criavam e passaram a utilizar 

conjuntos de pedrinhas ou gravetos, e até os 

dedos. A palavra cálculo chegou à língua 

portuguesa através do latim calculus, que 

significa “contagem” ou “estimativa”. 

Originalmente era o nome de um conjunto de 

pedrinhas que eram usadas para fazer contas 

e, posteriormente, para ensinar as crianças a 

contar. 

Mas, só contar pedrinhas  não bastava. À   

medida que o homem evoluía em relações 

intertribais, e desenvolvia o comércio, um 

sistema mais prático precisava ser 

desenvolvido. Os sumérios, que habitavam 

a Mesopotâmia  , são tidos como os 

inventores da escrita primitiva, encontrada 

em caracteres cuneiformes, colecionados 

em milhares de tabletes de argila. Junto 

com a escrita apareceram então os registros 

numéricos sofisticados, pois este povo 

também foi pioneiro na representação 

posicional dos números na qual a posição 

dos símbolos interferia no valor que eles 

representavam. Mas foi o povo indiano que, 

por volta do século VI d.C,  desenvolveu um 

sistema que apresentava o zero. No início, ele 
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era representado pelo desenho de um ovo de 

ganso. Com o  conceito do zero nascia 

também o sistema numérico posicional e 

multiplicativo que usamos até hoje. Esse 

sistema chegaria à Europa algum tempo 

depois, e se espalharia pelo mundo. 

Outros sistemas de numeração foram 

conhecidos e aplicados por muito tempo, 

como o sistema romano, que representava 

números por letras   ( ver Figura 1). O sistema 

romano também não conhecia o zero, e era 

muito complicado para realizar operações 

simples. Experimente multiplicar dois 

números romanos! Esse tipo de sistema, como 

outros que usavam letras e não davam atenção 

ao zero, não resistiram à evolução da 

matemática. 

 

 
Ex: 1969  em algarismos romanos fica igual a 

MCMLXIX 

 

Figura 1 – Números Romanos. 

 

O sistema indiano  foi espalhado por um 

árabe chamado Al-khowarizmi (cuja grafia do 

nome degradou para algarismos), que 

dedicou-se ao estudo da matemática hindu e 

escreveu um livro sobre esse sistema de 

numeração. Por isso o sistema que usamos até 

hoje tem o nome de sistema numérico indo-

arábico:  criado pelos hindus e divulgado 

pelos árabes. Al-khowarizmi  nasceu por volta 

de 780 d.C. em Chiva, na época capital da 

Corásmia, no sul da cidade do rio Oxo no 

Uzbequistão e sabe-se que ele morreu em 846 

d.C.. Ele trabalhou na biblioteca  da famosa 

Casa  da Sabedoria em Bagdá, na qual foram 

reunidas numerosas  obras científicas da 

matemática da época. 

III – Números negativos 
 

As primeiras manipulações de números feitas 

por seres humanos, tratavam somente dos 

números inteiros e positivos, pois o conceito 

de números negativos não era natural, e não 

era necessário. Mas os números negativos 

logo tiveram sua aparição, principalmente 

para contornar marcações de comércio. 

Embora a primeira referência histórica a 

números negativos ocorra num livro chinês 

cuja forma mais antiga data da Dinastia Han 

(202 a.C. – 220 d.C.)  , o uso de números 

negativos era conhecido na Índia, e era bem 

compreendido e utilizado   nos problemas 

matemáticos que tratavam de dívidas . Com 

regras consistentes e corretas que já existiam 

para seu uso, a difusão destes conceitos para a 

Europa também foi feita  por intermediários 

árabes .  

IV – Números reais, dízimas e 

números especiais 
 

Ao longo do estudo da matemática 

apareceram configurações bem particulares de 

números, como, por exemplo,  as dízimas 

periódicas . Uma dízima periódica é um 

número que,  quando escrito no sistema 

decimal, apresenta uma série infinita de 

algarismos decimais que, a partir de um certo 

algarismo, se repetem em grupos de um ou 

mais algarismos, ordenados sempre na mesma 

disposição e chamados de período. Por 

exemplo, são dízimas os números: 

 

0,799… 

0,58444444… 

0,15262626… 

2,34222222... 

 



             Nota Técnica   BTNT 01/2020  

www.betatelecom.com.br                        Números complexos 

10-02-20                                                                                  3               BT 72/2020 -  SJ campos – SP  

 

Toda dízima periódica pode ser representada 

por um número denominado racional. O 

número racional é aquele que pode ser dado 

pela razão ou divisão de dois números 

inteiros. Por exemplo, a dízima 1,2535353... 

pode ser representada pela fração 1241/ 990 . 

 

Contudo, os matemáticos logo verificaram 

que existiam números decimais com infinitas 

casas depois da vírgula, e que não eram 

dízimas periódicas,  e que não podiam ser 

representados por números racionais. 

Exemplos importantes desses números são 

estão apresentados a seguir: 

 

a) Número PI (π)  

 π= 3,14159 26535 89793 23846 26433 

83279 50288 41971 69399 37510 58209 ........ 

 

Atualmente o cálculo do valor de PI pode ser 

obtido até a casa 31,4 trilhões  . Uma 

característica interessante do número PI é que 

qualquer número de n casas pode ser 

encontrado em alguma parte das casas 

decimais do PI . Por exemplo, a sequência 

623578917 ocorre na posição 243683. Essa 

sequência ocorre 1 vez nos primeiros 200 

milhões de dígitos do PI, contando a partir do 

primeiro dígito após o ponto decimal. O 3, 

não é contado.  Outro exemplo, a sequência 

978654332 ocorre na posição 53154572. 

 

Para a maioria dos cálculos simples é comum 

aproximar o valor do PI por 3,14 . 

Os egípcios,  no papiro de Ahmes, atribuíam 

para PI o valor (4/3)
4 

, embora também seja 

encontrado o valor 3+1/6.  O  papiro de 

Ahmes , ou papiro de Rhind, é um documento 

egípcio de cerca de 1650 a.C., onde um 

escriba de nome Ahmes detalha a solução de 

85 problemas de aritmética, frações, cálculo 

de áreas, volumes, progressões, repartições 

proporcionais, regra de três simples, equações 

lineares, trigonometria básica e geometria. 

Entre os babilônios, era comum o uso do 

valor de  3+1/8 para PI, como aproximação 

para calcular a área do círculo. 

 

O valor de PI pode ser obtido pela relação  
[26,27]

 : 

 

.......
11

1

9

1

7

1

5

1

3

1
1

4



 

 

b) Número de Euler (e) = 

2,71828182845905......... 

 

O número de Euler é a base dos logaritmos 

denominados naturais e teve seu nome dado 

em homenagem ao matemático suíço 

Leonhard Euler, que viveu no século XVIII 

(Século das Luzes dos iluministas) . Esse 

número é também conhecido por: número de 

Napier, número de Neper, constante de Neper, 

número neperiano, e número exponencial . 

É interessante assinalar que o  número (e)  

pode ser representado e calculado por meio da 

utilização da série de Taylor para e
x
, quando  

x=1, como a soma da  série infinita dada por: 

 

 
 

Onde  n! representa o fatorial de n. 

 

A referência ao número de Euler   apareceu 

pela primeira vez em 1618 em um trabalho de 

John Napier. 

 

c) Número da relação áurea ( ϕ)   

 

A relação áurea também conhecida como 

número ϕ, ou número ouro,  vale 1,618  e  

nasce da famosa sequência de Fibonacci 

(matemático italiano cujo nome real era 

Leonardo de Pisa) , que a criou no ano de 

1202 para descrever o crescimento de uma 

população de coelhos . A sequência de 

Fibonacci é dada pela soma de um número 

inteiro com seu anterior, como mostra a tabela 

da Figura 2. A relação áurea aparece quando 

divide-se um número da sequência de 

Fibonacci pelo anterior. Essa divisão 

imediatamente converge para a relação áurea, 

como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Sequência de Fibonacci e 

relação áurea. 

 

A proporção áurea foi muito usada na arte 

para representar a perfeição da beleza , em 

obras como o Nascimento de Vênus, quadro 

de Botticelli, em que Afrodite está na 

proporção áurea. A Mona Lisa, de Leonardo 

da Vinci, tem a proporção áurea nas relações 

entre o tronco e a cabeça, e nos elementos da 

face . Mas parece que a relação áurea é uma 

característica inerente ao ser humano, e  

aparece na maioria das pinturas em que a 

anatomia tenha sido respeitada  . 

V – Números complexos 
 

Em resumo, pode-se classificar todos os 

números  no conjunto dos chamados números 

reais, que compreende o subconjunto dos  

números racionais ( aqueles que podem ser 

representados pela razão de dois números 

inteiros) ,  e os números irracionais ( aqueles  

que não podem ser representados pela razão 

de dois números inteiros) 
[19]

 .  

 

Os números reais podem ser representados 

pelo eixo real (R), que se estende de - a +. 

Mas aqui aparece um problema: para qualquer 

número real positivo, pode-se calcular a sua 

raiz quadrada. Por exemplo: 

 

39

24

11

00









                

(1) 

 

E assim por diante.  Mas qual é a raiz 

quadrada de um número real negativo, como 

por exemplo, -4. Ou seja, 

 

?4                         (2) 

 

Não existe um número real que elevado ao 

quadrado forneça o valor -4.  

 

Mas pode-se escrever a Equação 2 na  forma: 

 

12144              (3) 

 

O que é a raiz quadrada de -1, definida na 

Equação 3? Não se sabe, mas pode-se criar  

toda uma álgebra de números, utilizando-se o 

conceito da raiz quadrada de -1. Dessa forma, 

pode-se definir se o número complexo puro 

por: 

 

1j                  (4) 

 

Nos textos puramente matemáticos, utiliza-se 

“i” e não “j” para definir a raiz quadrada de -

1. Contudo no presente texto, a letra “j” será 

utilizada para não confundir com o “i” de 

corrente elétrica. Dessa forma pode-se 

escrever a raiz quadrada de qualquer número 

negativo, como por exemplo: 
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j

j

j

39

24

1







 

 

 

Como os números reais são representados no 

eixo horizontal  (eixo R , ou eixo  X) , onde 

serão representados os números complexos 

puros? Convencionou-se que os números 

complexos puros seriam representados no 

eixo perpendicular ao eixo dos números reais 

( ou eixo I, ou eixo Y). Esse eixo é também 

chamado de eixo dos números imaginários. 

Os eixos X e Y são associados a um sistema 

de coordenadas cartesiano, ou retangular  .  

A necessidade dos números complexos foi 

apontada por Del Ferro ( 1465-1526), 

Tartaglia ( 1499-1577) e Cardano ( 1501-

1576),  na busca da solução de equações 

cúbicas, e foi Bombelli (1526-1572) quem , 

pela primeira vez utilizou 1  para obter 

soluções reais de uma equação cúbica  . 

  

Contudo, foi Jean Robert Argant, um suíço de 

nascimento, mas que vivia em Paris, que deu 

a primeira interpretação geométrica dos 

números complexos  . O primeiro a publicar a 

interpretação geométrica de Argant dos 

números complexos foi Caspar Wessel . A 

idéia aparece na obra de Wessel , em 1787, 

mas não foi publicado até que Wessel 

apresentou um documento para uma reunião 

da Royal Danish Academy of Sciences em 10 

de março 1797. O documento foi publicado 

em 1799. Mas o nome de Argand não 

aparecia no livro porque, supõe-se ,Wessel 

não sabia quem era o autor da interpretação 

geométrica. Somente em 1813 Argant foi 

reconhecido como autor dessa ideia. 

 

O pensamento de Argant  foi o seguinte: se 

for feita a multiplicação de  um número 

qualquer por (-1), o resultado é girar esse 

número de 180 graus na escala dos números 

reais. Se a multiplicação for feita novamente 

por (-1), o resultado é retornar esse número à 

sua posição original ( ver Figura 3). 

 

 

 

 
Figura 3 – Efeito da multiplicação de um 

número real por (-1). 

 

 

 

Argant teve , então, a seguinte ideia: se a 

multiplicação de um número por (-1) gira esse 

número de 180 graus, e a repetição da 

multiplicação  por (-1) gira mais 180 graus, 

ou seja, duplica o giro, pode-se convencionar 

que a multiplicação por  raiz quadrada de (-1), 

gira somente 90 graus. Isso coloca o ponto 

fora da linha dos números reais e define uma 

posição no plano ( ver Figura 4) . Tendo-se a 

coragem de prosseguir com essa ideia, pode-

se agora representar os números complexos 

em um plano, sendo que os imaginários puros 

estarão representados no eixo vertical. 
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Figura 4 – Representação dos números  

imaginários no eixo vertical de um plano. 

 

De uma forma geral, representa-se um 

número complexo Z1  por sua forma 

retangular dada por: 

 

111 jIRZ 
               (5) 

 

Onde R1 é a parte de Z1 correspondente ao 

eixo real e I1 é a parte imaginária do número 

complexo Z1. Ou seja: 

 

)Im()( Imag

)Re()( Real

111

111

ZZI

ZZR




 

 

Por exemplo: 431 jZ   

Ou seja, o número  complexo 431 jZ   é 

representado no plano complexo R, j de 

acordo com o que mostra a Figura  5. 

 

 
Figura 5 - Representação de um número 

complexo. 

 

Como já dito, deve-se a  Raffaele Bombelli ,  

italiano (1526-1572), o nome de  “números 

complexos “  como a soma de um número  

“real “  e o número “ fictício” definido pela 

raiz de -1 
 
. 

 

A representação da Figura 5, por semelhança, 

permite que o imenso conhecimento de 

trigonometria seja agora aplicado aos 

números complexos. Pode-se definir para o 

número complexo Z o seu módulo (|Z|) e seu 

argumento, representado pelo ângulo . 

Usando a identidade de Pitágoras, conclui-se 

que: 

  
2

1

2

11 IRZ                 (6)                       

e 











1

1

R

I
arctg                (7) 

 

Ou seja, os números complexos  passam a 

definir um plano de trabalho , e não mais 

uma linha  como os números reais e, como 

possuem módulo e fase, podem representar 

vetores !  

 

Os números complexos constituem, portanto, 

o maior conjunto numérico existente , 

englobando todos os outras conjuntos, como  

pode-se ser representado na Figura 6. 
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Figura 6 – Conj.  dos números complexos. 

 

V.1 – Representação Polar de 

números complexos 
 

A representação dos números complexos, de 

acordo com a Figura 5, leva a criação da 

notação denominada polar. Tomando-se as 

Equações 6 e 7 e utilizando a convenção 

apresentada na Figura 5, pode-se escrever: 

 

  jsenZjIRZ  cos11            (8) 

 

O termo da direita da Equação 8 é chamado 

de representação polar do número complexo 

Z. 

V.2 -  Fórmula de Euler  
 

Uma das mais elegantes, importantes e 

significativas expressões com números 

complexos é a chamada Fórmula de Euler 
[3,23]

 , que diz o seguinte: 

 

   xjsenxe jx  cos                (9) 

 

onde “e” representa a base dos logaritmos 

naturais (2,71828182845905.........). 

 

Essa fórmula foi provada pela primeira vez 

por Roger Coter em 1714, em outra forma. 

Contudo, foi Euler que, em 1748,  publicou a 

equação  na forma apresentada na Expressão 

9. A fórmula de Euler é considerada elegante 

sob o ponto de vista matemático, porque 

relaciona o número “e” com números 

complexos. Calculando o módulo da 

Expressão 9, obtém-se: 

 

xsenxjsenxxe jx 22coscos    (10) 

Como 1cos 22  xsenx , conclui-se que: 

 

1jxe                      (11) 

 

Tomando-se a Equação 8  e aplicando  na 

Equação 9 , tem-se: 

 
jeZZ                       (12) 

 

A Expressão 12 é a chamada Forma 

Exponencial dos números complexos. 

 

A Expressão 12 pode também ser apresentada 

na seguinte variação de sua forma : 

 

  ZZ                       (13) 

 

Quando a forma definida pela Expressão 13 

for encontrada, deve-se considerar que ela 

representa a Expressão 12. 

 

Um caso especial da fórmula de Euler ocorre 

quando θ=π, que resulta em: 

 

    jsene j  cos  

 

Ou seja, conclui-se que: 

 

01je                                 (14) 

 

A Equação 14  acima  é denominada a 

Monalisa das equações matemáticas , pela sua 

beleza de síntese: um número irracional, o 

número  ((e) = 2,71828182845905.........), 

elevado a outro número irracional,(π= 

3,14159 26535 89793 23846 26433...... ) , 

multiplicado pela raiz quadrada de -1,que não 

tem valor, e  fornece um número inteiro sem 

casas decimais (-1)  !!!  
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V.3 -  Operações com números 

complexos 
 

A seguir apresentam-se as principais 

operações matemáticas, aplicadas aos 

números complexos. 

  

Sejam dois números complexos, 

representados por: 

 

222

111

jXRZ

jXRZ




  

43

32

2

1

jZ

jZ




 

 

V.3.a     Soma 

 

   212121 XXjRRZZ             
(14) 

 

  75)43(3221 jjZZ   

  jjZZ  1)43(3221  

V.3.b Multiplicação 

 
   

)176)3342()4332(.

.

21

1221212121

jxxjxxZZ

XRXRjXXRRZZ




 

             (15) 

 

Na fórmula polar, a multiplicação é dada por: 

 
 21

2121.
 


j

eZZZZ
                    (16)

 

V.3.c  Divisão 

 
   

   
401,0720,0

43

42334332
22

2

1

2

2

2

2

21122121

2

1

j
xxjxx

Z

Z

XR

XRXRjXXRR

Z

Z












             (17)

 

 

Na formula polar a divisão é dada por: 

 

 21

2

1

2

1  


j
e

Z

Z

Z

Z

                    (18)

 

 

 

V.3.d  Exponenciação 

 

  njnn
eZZ 

11 
                    (19)

 

V.3.e   Complexo Conjugado 

 

O complexo conjugado de um número 

complexo jXRZ   é representado por Z* 

e dado por: 

 
jXRZ *             (20) 

 

Exemplo numérico V.1: 

 

o

12

o

11

53,1-  543

53,1   543





ZjZ

ZjZ
 

 

 

a) Soma e Subtração 

 

imaginário Puramente 8Z

Real  6

21

21





jZ

ZZ
 

 

b) Multiplicação 

 

  

Real  0  25

53,1-  5  .53,1  54343.

o

oo

21



 jjZZ
 

 

c) Divisão 

 

96.0278,0106,2  1
53,1- 5

53,1   5

43

43 o
o

2

1 j
j

j

Z

Z
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V.4 - Função do operador  j 

 

A Figura 7  apresenta a localização do valor 

x=5 no plano complexo. Como o valor é 

puramente  real, ele está localizado no semi-

eixo direito do eixo R. 

 
Figura 7 - Operações com o imaginário j . 

 

Calculando  o produto de 5 por j, resulta j5. 

Esse valor será localizado no semi-eixo j, com 

valor 5. 

Multiplicando j5 por j, resulta em -5 e, 

multiplicando novamente esse último 

resultado por j, tem-se –j5. Localizando todos 

esses resultados no plano complexo, nota-se 

que o efeito de multiplicar um número por j é 

aumentar sua fase de 90º, como já havia 

definido Argan. 

 

Essa propriedade do j é muito útil na análise 

de circuitos elétricos onde estejam presentes 

elementos reativos como capacitores e 

indutores nos quais a tensão não está em fase 

com a corrente circulante. 

VI – Representação Temporal de 

Sinais Senoidais por Fasores.  
 

A abordagem temporal de um sinal senoidal  

pode ser simplificada utilizando-se a notação 

denominada Fasorial, que será descrita a 

seguir. Tome-se, por exemplo, uma 

quantidade escalar “a” que pode ser escrita na 

forma: 

 

   tAa cos               (21) 

 

onde A  é uma constante real e ϕ também é 

uma constante real.  A  e ϕ podem ser  

funções   das coordenadas espaciais  x, y e z. 

A Expressão 21  representa valores 

instantâneos de “a” , mas  pode também ser 

obtida a partir dos valores no eixo real de um 

sistema representado por um vetor complexo 

girante Z, quando centrado em seu sistema de 

coordenadas, com  variação angular  dada por 

t. A Figura 8  representa esse conceito. 

 

                                                                         
 

Figura 8 - Representação de um vetor 

girante. 

 

O valor da parte real instantânea do número 

complexo Z é dado por: 

 

   tZR cos            (22) 

onde t+  representa o ângulo instantâneo 

do vetor Z. 

Note-se que, se for feito |Z|=|A| e a=R, a 

Expressão 22  é similar à Expressão 21. 

Utilizando a nomenclatura de números 

complexos definida pela Expressão  12 , o 

vetor Z em giro senoidal, mostrado  na Figura 

6 pode ser escrito na forma: 

 
   tjeZZ             (23)  

 

ou ainda,      

  
tjj eeZZ              (24) 

 

As Expressões 23 e 24  podem ainda ser 

escritas como :  
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tjAeZ              (25) 

 

onde:  

jR

j jAAeZA  
          (26) 

 

O valor de A, dado pela Equação  (26) é 

independente do tempo e representa a 

amplitude complexa do vetor Z e leva em 

conta o seu módulo ( Z ) e o ângulo θ. 

A quantidade “A” é geralmente uma função 

das coordenadas, e não depende do tempo t. O 

valor instantâneo de Z ( que depende de A e 

do tempo t)  poderá ser obtido através de A e 

da Expressão  25 . O valor de A é considerado 

o Fasor  de Z e representa o módulo de Z.  

Analisando as Expressões 21, 22, 23, 24 ,  25, 

e 26 , pode-se concluir que: 

 

     tAAeRa tj cosRe            (27) 

 

Note-se que a Expressão 27 é semelhante à 

Expressão 21, e representa o valor no eixo 

Real do vetor instantâneo Z. 

Os resultados anteriores mostram que, de uma 

forma geral,  em problemas com  uma única 

frequência senoidal , um vetor complexo F


(Fasor)  está relacionado ao vetor instantâneo

f


 por: 

 

 tjeFf 


Re             (28) 

 

Onde  jeFF 0


 , sendo  F0 real ( toda a parte 

complexa de F


 está definida na função 

exponencial  
je  ). 

 

As componentes escalares instantâneas do 

vetor f


,  segundo os eixos de coordenadas x, 

y e z estão relacionados às componentes 

correspondentes do vetor complexo por 

expressões da forma da Expressão 28. 

 

    xi

xxxx

tj

xx eFFtFeFf
  00 ,cosRe   

     (29) 

    yi

yyyy

ti

yy eFFtFeFf
  00 ,cosRe 

     (30) 

 

    zi

zzzz

ti

zz eFFtFeFf
  00 ,cosRe 

     (31) 

      

É importante notar que, como mostra a 

Equação 24,   a multiplicação de um fasor  

“A”  qualquer por tje   resulta em uma 

variação temporal cossenoidal para o fasor A. 

O uso da representação complexa nos 

sistemas de equações lineares não conduz a 

erros. Contudo, algumas precauções devem 

ser tomadas quando equações não lineares 

estiverem envolvidas . 

VII – Propagação de uma onda 

senoidal  
 

Considerando o que foi dito nos tópicos 

anteriores, pode-se, portanto, representar uma 

onda senoidal com frequência ω em um 

sistema ,  através da expressão 32. A variação 

da onda ocorre no eixo X. V1 é seu valor 

inicial e V2 o módulo da grandeza V em uma 

posição x: 

 
tjjxeeVV  12            (32) 

 

No caso de uma onda eletromagnética 

senoidal se propagando no espaço livre, pode-

se, portanto, calcular os valores instantâneos 

do campo elétrico  e


 e magnético  h


 

utilizando-se as representações: 

 

 tjeEe 


Re             (33) 

 tjeHh 


Re             (32) 

 

Onde os fasores E


 e H


 são vetores 

complexos e funções da posição. 

 

Exemplo numérico 2: 

Dado o campo elétrico complexo, variando 

senoidalmente no tempo. 
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mVyexeE

kzjjkz /     10510 32 





 

 

, 

determinar a expressão instantânea 

correspondente. 

Solução : 
jkz

x eE 210    V/m 

 
2310.5


kzj

y eE   V/m 

De acordo com as equações B.29, resulta: 

 

    mVkzteERe tj

xex /        cos10 2     

  mVkzteERe tj

yey /      
2

cos10.5 3








  

  

Portanto, a expressão instantânea do campo 

elétrico é: 

  mVykztxkztyexee yx /                ˆ
2

cos10.5ˆcos10ˆˆ 32








  


  

O resultado mostra que o campo elétrico varia 

com o tempo (t) e com a posição (z). 
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