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COMIGO NOME DA D$$CIPLINÂ

EES 7170 Circliltóg Elétricos
EES 7367 Teoria ; Elotrómaürt ética

V.JUSTIFICATIVA
Esta disciplina introduz conceitos básicos e fundamentação de fenómenos da transmissão e distribuição de energia
elétrica através de linhas aéreas e cabos subterrâneos. Além de aspectos teóricos. são apresentados aspectos
tecnológicos de linhas de transmissão e de redes de distribuição para atender demandas variáveis com tendência
crescente.

VI.EMENTA
Conceitos de sistemas elétricos de potência. Representação dos sistemas de potência. Estudo de carga. Estudo de
modelos, cálculo de parâmetros e operação das linhas de transmissão. Relações entre tensão e corrente numa linha
de transmissão. Subestações. Planejamento da expansão e da operação. Favores típicos de carga. Cálculo de curto-
circuito. Qualidade do serviço em sistemas de transmissão e distribuição. Aspectos tecnológicos de sistemas de
distrlbuicão.

 
Objetivo Geral:
Fornecer subsídios teóricos e práticos para prometo e operação de linhas de transmissão e sistemas de
distribuição de energia elétrica.

Objetivos Específicos;
. Adquirir conhecimentos básicos relativos ao planelamento de linhas aéreas de transmissão e do

planejamento e operação da Distribuição de Energia Elétrica.
. Demonstrar capacidade para o tratamento, validação e interpretação de resultados obtidos em trabalhos

práticos.
@ DesénvoiVêr capàcldades de trabalho autónomo e de pesquisa bibliográfica.



IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aula expositiva e dialogada com aprç$çNgção de seminários Delas alunos.

VIII.CONTEÜDOPROGRAMATICO
l . Introdução a sistemas de transmissão de energia e sinais.
2. Histórico e desenvolvimento de sistemas de energia elétrica.
3. Modelos de transmissão de sinais e energia.
4. Cálculo de parâmetros de linhas de transmissão.
5. Aspectos mecânicos de linhas de transmissão.
6. Aspectos tecnológicos, operação e manutenção.
7.Subestações.
8. Sistemas de distribuição. Tipos.
9. Aspectos tecnológicos e componentes de sistemas de distribuição.
1 0. Planejamento de Sistemas de Distribuição.
11 Previsão de carga.
] 2. Cálculo de curto circuito em sistemas de distribuição.
1 3. Operação e manutenção de redes de distribuição.
14.Indicadores dequalidade.
1 5. Automação da distribuição.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

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

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá direito
a uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes no art.70,$ 2'. A nota será
calculada por meio da média arhmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida
na nova avaliação (REC).~ (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1 997).

MF+REC

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota O (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 1 7/CUn/1 997)

. Cálculo da média: Avaliações Teórica
Primeira avaliação teórica: PI
Segunda avaliaçãoteórica: P2

"'; ': ,: ',; *',: ',; * ,; . .,;.* (UJq==) - ..:
* As provas poderão conter questões objetivas, objetivas mistas, dissertativas e ilustrativas.

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. na 17/CUn/97
O aluno que, por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas previstas
no plano de ensino, deverá fazer o pedido de Nova. Avaliação à Chefia do Departamento de Energia e
Sustentabilidade (EES), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória. O
edido de Nova Avaliação deve ser formalizado na Secretaria lótegrada de Departamentos (SIP



Kê!. Feriados © dias nãa íetivos previstos para Q semestre 2at8.i
DATA  

30/03/]8 {sex} Sexta-feira Santa
31/03/]8 ($ab  Dia nãoletivo
03/04/1 8 éter)  Aniversário da Cidade
21/04/18 (sab) Tlradentes
30/04/18 ($eg) Dia nãóletivo
0] /05/1 8 {ter}  Día do Trabalhador
Q4/05/18 (sex   Dia da Padroeira da Cidade de Araranguá
31/05/18 (qui) 3orous Chrisfl
01/06/]8 (sex   Dia nãoletivo
02/06/18 (sabe Diâ nãoletivo

SEMANA DATA A$$UNTQ

l a 26/02/18 a 03/03/18
Apresentação da disciplina. Histórico da evolução de propagação de
sinais e energia,
Evolução do Sistema Interligado Nacional. Ondas planas uniformes.
Prooaclacão. Poiarlzacão. Reflexão

2a 05/03/18 a ]0/03/18 Conceitos básicos de transmissão de potência em corrente alternada.
Piahejamento de um sistema de Transmissãc} de energia

3a 12/03/18 a 17/03/18
Modelagem dos principais componentes de um sistema elétrico de
potência.
Características mecânicas e elétficas de linhas de transmissão.

4a 19/03/18 a 24/03/18 Apresentação Trabalho l .
$!iêsglêçÊ99Jp91:.elrêüw.gg..QRrre!!!g!!©!:illsglçÊp g prç21ççõo:
Método das Imagens. Cálculo de parâmetros de linhas. Quadripolo.
Efeitos especiais em linhas: Corona, rádio interferência, ruído audível.
Efeito do càmDO eiétrico.

5a 26/03/18 a 3]/03/18

6a 02/04/18 a 07/04/18
Prova }.
Ihtródução à Sistemas de Distribuição.

7a 09/04/]8 a 14/04/18 Planeiamento de Sistemas de DístribuiCão.
8' 16/04/18 a 21/04/18 Controle dé tensão em Sistemas de Distribuição.
9' 23/04/18 a 28/04/18 Previsão de demanda e exoansão d© rede de distribuição.

10' 30/04/18 a 05/05/18 Feriado
Operação e manutenção de redes de distribuição.

] ] a 07/05/18 a 12/05/]8 Apresentação Trabalho 2
Sistema por unidade. Cálculo de curto-circuito. Exercícios.

12a 14/05/18 a ]9/05/18 Prova 2
Qualidade dos serviços.

]3a 21/05/18 a 26/05/18
Confiabilidade, tensão é conteúdo harmónico nãs formas de onda.
Exemolo de cálculo de confiabilidade de rede de distribuição.

14' 28/05/]8 a 02/06/18 Exercícios.

15a C)4/06/18 a 09/06/18 Automação da rede de distribuição.
Redes inteligentes e micro redes.
Resolução de problemas.
Apresentação Trabalho316a 11/06/18 a 16/06/18

17a 18/06/18 a 23/06/18 Exercícíós de revisão.
]8a 25/06/18 a 30/06/18 Prova 3

}9' 02/07/18 a 04/07/18 Prova de Recuperação
Término oeríodo ietivo semestral.




