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IV.CURSO(S)PARA O(S)QUAL(IS)A D
Graduação em Engenharia de Eneraia

V. JUSTiFIcATivA
As máquinas elétricas bons
abrarlcie asDectos da cnnvnrsãn dn pnprnin mPnâni''n on- olótrin= /,-,nraanrne\ aa +...moía.«.amam 'JA .Aabrange aspectos da conversão de energia mecânica er. elétrica (geradores), da transformacão de tensão
ítransfoímadnres\ p da ci'.r.v.srgã.l dp pnprnin olótripn om manâninn /«.n+nrnP\ 'Orqnsfoímadores), e da ccr.versão de enerciia elétrica em mecânica ímotnrns\

VI.EMENTA
Transformadores monofásicos É: trífá lcn Ailtrlfrí4natnr-rnrh'.rnç Pr\tânria tara--a Q rnnai«.n«+'- ,I'.. ....,\,.. ,.I'ransformadores monofásicos e trifásicos. Autoliansforn-.actores. Potência: torque e rendimento de máquinas)létricas. Motores e aet'.adnrps d cn'rpntn nnntíníín í-nmnn mannótirn .,iranta ha,-+''-'ao n nn a'l'-,nn n'nn'AnililÜ''ÜIÜ'g ât'J: $ Bl:%'iÉ hHI BJ:lM $$$11EHI l
elitárilcos Motores e geradores de indução trifásicos. Motores monofásicos. Métodos de partida das máquinaselétricas -'-QD u y';-avv-uo ut; llluuyau uirdDlbub. lvluLure lllurlulaslcQS. lvletoaos ae parTraa aas maq

VII. ÓBJEtIVÕã
Obietivos Gerais:
Aplicar os conhecimentos básicos do eletromagnetismo e da conversão eletromecânica cle energia na análise de l
máquinas elétricas rotativas e transformadores. ' l

Obietivos Específicas: l
Para alcançar os objetlvos gerais, a disciplina deve permitir ao aluno: l
- Compreender o funcici-arriento dos transformadores: geradores e motores elél:ricosl l

. g::nE::l =F:='u: :sn!' Tu;a :'::HãrEsuÊ.zn:::.",;: ~' '-'',;; .'':';';; l



Vlll CONTEÚDOPROGRAhIÁTICO4n v n

l a Parte: Transformadores
Princípio de funcionamentos
Circuito equivalente: transformador ideal e transformador real
Perdas elétricas e rendimentos
Ensaios de transformadoresl
Autotransformadorl
Transformadores trifásicos

2: Parta Máquinas de Corrente Contínua
Princípio de funcionamentos
Aspectos construtivosl
Comutação e reação da armaduras
Circuito equivalente (gerador/motor) : excitação independente
Curva característica de torque e rotação

paralelo, série, composto

3g Parte: Máquinas Síncronas
Princípio de funcionamentos campo magnético girante
Aspectos construtivosl
Circuito equivalentes
Curva característica de torque e rotaçãol
Perdas elétricas e rendimento
Variação do fator de potência da máquina sincronal
Curvas de capacidade de geradores sincronosl
Operação em paralelo.

4ê Parte: Máquinas Assíncronas
Principio de funcionamentos escorregamento
Aspectos construtivos;
Circuito equivalente;
Curva característica de torque e rotação;
Perdas elétricas e rendimento.

5a Parte: Motores Monofásicos e outros tipos de máquinas . . . . . .... ..--.....-....
- Motores monofásicos com enrolamento auxiliar; com capacitor ae pamaai motor ae puius sui iiuí uauuõ,

Máquinas não'convencionais.

6a Parte: Acionamento e Controle de Motores
Métodos de partida;
Fundamentos de controle de torque e rotaçãol
Conversores estáticos para controle de máquinas

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (sois). ( Art. 69 e 72 da Res. Re 1 7/CUn/1 997)

Avaliações: Serão feitas 3 avaliações (PI
será calculada por

P2 e P3) e um trabalho (TI) sendo que a média final ponderada

MF.'- PI - 0,2+ P2 ' 0,2+ P3 ' 0,5+ TI
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As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertativas.
Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota o(zero). (Art. 70. $ 4P da Res. n' 17/CUn./1997) ' ' '' " '" '' ''

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97
'0 aluno. .gue por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar 3tividades avaliativas previstas
no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence
dentro ao prazo de 3 (três) dias úteis: apresentando documentação comprobatória." Para essa disciplina. o aluno
deverá forma izar pedido. de ROVB avaliação na Secretaria Integrada de Departamentos. ao chefe do DepartamentodeEnergiaeSustentabilidade. ' ' '''''' ' -----'

4:
19/03./18 a 24./03/]8 Geradores CC - curva de magnetizãêãÕi tipos e circutos

equivalentes. / Motores CC - tipos e circuitos equivalentes.
Características de toraue e rotacão

5' 26/03/18 a 31/03/18 Exercícios de Revisão / 28/03/í& l g AÜãiiãiãi ?P:i
02/'04./1 8 a 07./04/1 8 Máquina Sina,nona: característica d

6' l garante: potência: perdas: torque. ,' Geradores sírlcronos: curva de
magnetização, circuito equivalente. diàürama fasofial

7 ê:
09./04..']8 a 14/04/18

16/04/18 a 21/04/18
23/04./18 a 28/04/18

nueradores - Operação isolada e em paralelo. CufÜas de capacidade
Exercícios/'Exei'cicios
Viagem de Estudos a U;sina de Geração Hidrelétrlca
Motores síncronos - circuito equivalente, diagrama fasorial. torque.
oi)eração em regime. oadida. fâtor de potência. / Exercícios

8;
9'
10' 30/04/18 a 05/05/18 1 Feriado ,' Exercíci09 ce revisão

07/05/18 a 12/05./18 i 07/05/18: 2e Avaliação(P2)/ rt4áquína Assíncrona: teoria da máquina
1 1 ; : de induçãoi escorregamento. l\4otares - circu:to eqc'ivalente: curva de

Eoraue
12' 14/05/1 8 a 1 9./05/18 Classes e in'ét)Jos cle oarticla de motores de i:-:lucro
13; 21/05./18 a26/'05/18 Dados de Placa l Dimensíon:.tnenio de moto.'es elétíicos.

28/35/'8 a 02.,'C6/18 Ge.aches de l.caução - operação isolada e conectada à rede ./
l l =XOi'CICIOS:xeícÍcios
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