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V.JUSTIFICATIVA

As máquinas elétricas constituem os principais elementos de ut-r) sistema de energia elétrica. O seu estudo
abrange aspectos da conversão de energia mecânica em elétrlca (geradores). da transformação de tensão
jtransformadores). e da conversão de energia elétríca em mecânica lmotoresl
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VÊ.EMENTA ''''"""""""""'

transformadores monofásicos e trifásicos. Autotransformadores. Potência. t:orque e rendlmerlto de máquinas
elétricas. Motores e geradores de corrente contínua. Campo magnético gigante. MotoEcs e geradores síncronos
trifásicos. Motores e geradores de indução trifásicos. Motores monofásicos. Métodos de partida das máquinas
eléÍricas

VÊI.QBJETiVO$
Obletiva Geral:

Aplicar os conhecimentos básicos do eletrornagnetismo e da conversão eietromecânlca de energia na análise de
máquinas elétricas rotativas e tlansfonnadores.

Obietlvos Específicas:

Para alcançar os objetívos gerais. a disciplina deve permitir ao aluno:



. Compreender o funcionamento dos transformadores, geradores e motores elétricosl

. Conhecer os principais tipos de máquinas eiétricas empregados nos sistemas de energia elétrica
. Conhecer técnicas de controle de rotação e torque de motores elétricos.

Vlii.CONTEUDO PROGhAMÁTIC0

l ê Parte: Transformadores
Princípio de funcionamentos
Circuito equivalente: transformador ideal e transformador real
Perdas eiétricas e rendimento;
Ensaios de transformadores;
Autotransformadorl
Transformadores trifásicos

2i} Parte: Máquinas de Corrente Contínua
Princípio de funcionamentos
Aspectos construtivos;
Comutação e reação da armadura
Circuito equivalente (gerador/motor): excitação Independente
Curva característica de torque e rotação.

paralelo, série, composto

3; Parte: Máquinas Síncronas
Princípio de funcionamento: campo magnético garante
Aspectos construtivos;
Circuito equivalente;
Curva característica de porque e rotaçãol
Perdas eiétricas e rendimentos
Variação do fator de potência da máquina síncrona;
Curvas de capacidade de geradores síncronosl
Operação em paralelo.

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

5ü Parte: Motores Monofásicos e outros tipos de máquinas
Motores monofásicos com enrolamento auxiliarl com capacitor de partidas motor de polos sombreados
Máquinas não-convencionais.

6B Parte: Acionamento e Controle de Motores
Métodos de partidas
Fundamentos de controle de torque e rotação;
Conversores estáticos para controle de máquinas

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIACAO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
atlvidades correspondentes a cadadeverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às

iX.MET000LOGiA OEÇN$1

Aula expositiva e dialogada. Resolução de exercícios em sala. Proposição de listas de exercícios e trabalhos;[[[B;['si1114$TBdBHH';$HHkl4:i.;H]'WHHEÊ=â!': :Utilização de programas computacionais para modelagem e simulação das máquinas elétricas. Utilização da
plataforma Moodle para apoio às aulas.



disciplina: ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75'3b 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}

C) 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 ativldades corlstanles no art.70.$ 2ç. A
nota será calculada por freio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na Rovã avaliação {REC).(Art. 70 e 71 da Res. n' 17.:CUn: 1997). ' ' ' - ' '

Mf:' + RÊ1lC

/\o aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhas no prazo estabelecido será 3tribi lida
nota 0(zero). (Art. 70: $ 4'; da Res. n'? 17.''CUn..]9971 '' '' '"' '---- - 'u-' "-

Avaliações Escritas
Para avaliar o desemp.enllo do aluno. serão feitas três provas escritas (PI : P2 e P31 e ur-n trabalho ÍTI 1. sendo
que a média final ponderada será calculada por:

Mf' É''1 ' 0,2 -F P2 ' 0.2 ]- /):g - 0,5 -F 7'1 - 0,1 C)

Pedido de Nova Avaliação Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97

O aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar ativldades avallativas
previstas no plano de erlslno, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES). dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação cotrlprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de DepaEtarllentos(SIDA

X8.GRQNOGRÃMAPREy!$TO

.;:::â;,'",«
Apresentação do plano de ensino. Trarlsformadores: TÉIElfia do
transformador Ideal e real. '' Circuito equivalente. Potência. regulação
e rendlrllento
Ensaios. Autotransfon-Dador. .f Transfoi-maiores [r físicos
Máquinas CC: teoria da rTláquina elerTlentar. Circuito equivalente.
Comutação. Máquinas reais= potência: perdas, rendimento. torque.
Reação da armadura.
Geradores CC - CUFvâ de magnet:ização: tipos e circuitos
equivalentes
Motores CC tipos e circuitos equivalentes. Caract:erísticas de porque
e rotação
EX$rçícios de Revisão ,' 05.'09./18: 1o Avaliação (PI)
Máquinas Síncronas: característica do rotor e estalar: campo
magnético mirante: potência. perdas. torque. ' Geradores síncronos:
ççnlPg.ugçãíleli:gçl8P:.çlK©!gs-qvNg:l$plg:. giqg w.g Dazu4 :
Geradores -- Operação isolada e em paralelo. Curvas de capacidcade.
/ Exercícios

Motores síncronos circuito equivalente. diagrama fasorlal. Largue.
ooeracãg gn !ggllU.:ÍZel11çlg: !g©t ds..pgl@!iqe {g3çrç.íçi.p! Pg [9yl8 13ç:

Viagem de Estudos (Operação de sistemas de geradores e rllotores
eíétricosl
C)8/10,'18: 2e Avaliação (P2) .' bqáquina Assíncronca: teoria dca :máquina
de indução: escorregamento. Motores - circula:o equivalente: Curva de

Classes $ plétodos de partida de motores de indução
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eletrânica de potência. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 607 p
DEL TORO, Vincent: Fundamentos de Máquinas Elétricas, Rio de Janeiro, Prentice-Hall do Brasil Ltda.,

MAMEDE FILHO, Jogo. Manual de Equipamentos Elétricos. 3. ed. Rjo de Janeiro: LTC, 201 1 . 792 p.
FRANCHI. Claiton Moro. Acionamentos Elétricos . 5 Ed. São Pauta: Erica, 201 5.
FALCONE. Aurio Gilberto. Eletromecânica. 1 . ed. São Pauta: Edgard Blucher, 1 979
SIMONE. Gílio Aluísiol CREPPE, Renato Crivellari. Conversão Eletromecânica de Energia Uma
introdução ao estudo. São Paulo: Erica, 2014.
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iil. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.2
DATA  

07/09/18 (sex) Independência do Brasil
08/09/18 (sab) Dia não lesivo
12/10/18 (sexo
13/10/18 (sab)

Nossa Senhora Aparecida
Dia não lesivo

02/11/18 (sex)
03/11/18 (sab)
15/11/18 (qui)
16/11/18 (sex)
17/11/18 IPgQ)

Finados
Dia não lesivo
Proclamação da República
Dia não lesivo
Dia não letivo

 
22/10/18 a 27/10/18
29/10/18 a 03/11/18

05/'11/18 a lO/11/18

12/11/18 a 17/11/18

Dados de Placa/ Dimensionamento d
Geradores de indução operação isolada e conectada à rede
Exercícios ..
Motores monofásicos: características e partida / Máquinas elétricas
não convencionais.
Fiincípios básicos de controle de motores; Conversores estâttcos
para acionarnento de máquinas: soft-starter; inversores de frequênciapara aclonarnenlo ae rtiaquilias. uvll-õlaílci , illvçi v-ç;o uç; -'g'+"u--'"-'
Controle eletrõnico de motores CC e CA: controle de rotação e

1 7:' 19/11/18 a 24/11/18  
18'

26/]1/18 a 01/12/18 26/'11/18: 3e Avaliação (p3)/ Entrega ae traoalno \ l i) / utvuigóçóu

19" 03/12/18 a 05/12/18 D3/12/18: Prova de Recuperação


