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Resumo: O projeto apresenta, como objetivo 

principal, a exploração do simulador de circuitos 

elétricos “EveryCircuit”, em sua versão Web e o 

desenvolvimento de um manual de uso para o mesmo, 

visando introduzir novos usuários de uma maneira fácil 

ao aplicativo. 

 

1. Introdução 
     O simulador “EveryCircuit” é bastante prático, visual 

e interativo, podendo ser utilizado por professores para 

rapidamente apresentar resultados sobre os circuitos 

geralmente estudados, de acordo com a literatura[1], e 

por alunos para simular projetos e exercícios de uma 

maneira rápida e prática. 

     A criação de um manual para o aplicativo mostra-se 

interessante por ter a capacidade de expor todo o seu 

potencial, despertando a curiosidade tanto de alunos 

quanto de professores, gerando o uso mais frequente de 

um simulador de circuitos e aumentando a visibilidade 

de assuntos abstratos e teóricos, assim facilitando o 

aprendizado.       

     O aplicativo abre portas para a criação de projetos 

próprios de uma maneira autônoma e rápida; os 

circuitos desenvolvidos dentro do aplicativo podem ser 

salvos dentro do mesmo e serem acessados utilizando 

uma conta. Para abrir o aplicativo é necessário somente 

ter o navegador “Google Chrome” instalado, sem a 

necessidade de programas adicionais.  

 

2. Metodologia 
A metodologia utilizada no desenvolvimento deste 

projeto envolve o planejamento prévio da estrutura do 

manual, tendo em vista a ordem de apresentação de suas 

funções e componentes. Em seguida, o desenvolvimento 

de uma linguagem visual e a geração de exemplos 

interativos (Figura 1), possibilitando que o leitor ao 

mesmo tempo em que aprende sobre o aplicativo faça 

uso do mesmo, criando familiaridade com a interface e 

habituando-o aos métodos de uso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[2] Figura 1 – Exemplos 2 e 5 do simulador. 

A ordem dos tópicos leva em consideração sua 

sequência de estudo. Os tópicos são apresentados 

seguindo a respectiva ordem: circuitos RLC (incluindo 

chaves, fontes, fontes dependentes e medidores), 

circuitos eletrônicos, circuitos lógicos e circuitos 

integrados. O manual contém um breve resumo do 

funcionamento (incluindo características físicas e 

teóricas) de todos os componentes apresentados no 

mesmo e exemplos detalhados sobre os componentes 

discutidos no capítulo, sendo possível abrir estes 

exemplos dentro do simulador para fazer alterações e 

analisá-los melhor. 

  

3. Resultado 
Os resultados obtidos até o momento mostram um 

manual com maior foco em linguagem visual, evitando 

textos grandes, gerando maior praticidade para o 

aprendizado das funções do aplicativo. Também é visto 

o desenvolvimento de exemplos com riqueza em 

detalhes, descrevendo passo-a-passo o funcionamento 

do mesmo e citando partes teóricas, possibilitando que o 

leitor interaja com a simulação tendo a base necessária 

para prever o seu funcionamento. 

Espera-se que, futuramente, o manual seja aberto 

para uso geral, fornecendo a base necessária para iniciar 

o uso do aplicativo e evidenciar a importância de um 

simulador simples e prático no aprendizado de temas 

que são abstratos e teóricos. Assim, possibilitando um 

aprendizado mais aprofundado e facilitando a obtenção 

de resultados. 

 

4. Conclusões 
Até o momento foi possível concluir a melhor 

estrutura para o manual, destacando todos os detalhes 

sobre o aplicativo e explorando seu potencial por 

completo, assim como, uma linguagem adequada para o 

aprendizado desta ferramenta, utilizando de maneira 

constante imagens para demonstrar seu funcionamento, 

tornando seu uso mais intuitivo. 
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