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EMENTA
Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados. Representação de sistemas elétricos.

Modelagem de máquinas síncronas, transformadores e linhas de transmissão. Análise de
sistemas elétricos de potência usando computador digital..

OBJETIVO
Apresentar ao aluno o conceito de sistema de potência. Desenvolver os conhecimentos

básicos sobre sistemas de potência necessários para posterior utilização em outras disciplinas
do curso de engenharia elétrica.
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CONTEÚDO PROGRAMATICO

1- Circuitos trifásicos
- sequências de fase
- ligações em estrela e triângulo
- análise de circuitos equilibrados e desequilibrados
- medição e cálculo de potência em sistemas trifásicos
- modelagens das cargas trifásicas

2 – Valores por unidade
- conceito de valores por unidade
- definição e escolha de bases das grandezas físicas de um sistema elétrico
- mudança de base
- representação de equipamentos elétricos em valores de base
- choque de base
- aplicação de valores de base em circuitos trifásicos

3 – Componentes Simétricas
- teorema fundamental
- aplicação das componentes simétricas a sistemas trifásicos
- representação de sistemas elétricos por seus diagramas de sequência
- aplicação das componentes simétricas na análise de sistemas desequilibrados e
na análise de curto-circuito

METODOLOGIA
A proposta metodológica da disciplina busca a interação dos alunos e a articulação com outras
disciplinas do curso permitindo assim, dinamização das aulas, envolvendo-os com análises e
discussões de textos, debates, aulas expositivas e dialogadas, prática de pesquisa,
apresentações orais e escrita dos trabalhos técnicos e científicos: Aulas teóricas expositivas;
Aulas práticas de resolução de exercícios; Desenvolvimento de trabalhos em grupo; Relatórios
de visitas técnicas;Seminários e apresentação de trabalhos.

AVALIAÇAO
A avaliação da disciplina se desenvolverá de forma contínua e processual. O aproveitamento
individual e a capacidade de interação serão considerados para avaliar o seu aproveitamento
em todas as etapas da disciplina. A nota será construída a partir de 03 avaliações.
A média compreenderá o somatório das notas obtidas em cada etapa do processo

RECURSOS UTILIZADOS

Quadro branco e canetas apropriadas
• Projetor multimídia
• Computador conectado à internet e softwares especializados
• Laboratórios didáticos
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