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1.1DENTIFiCÂÇAQ DA DÊ$ÇIPLINA:
CODÍGO
NOME DÂ DISCIPLINA
EE$ 7372

rramsmissão

UN8VEg$!JADE FEDERAL DE SANTA GATÂRINA
GAMPUSÃRARÂNGUA
CENTRA DE CiENGÊÂ$. TEGNOLQGêÂ$ E $AUDE

PLANA DEEN$!NQ
SEMESTRE 2a]8.2

NaDEHORA$«AULA SEMANAIS
TEORIGA$
PRATICAS

TOTÂLDE HORAS-AULA
SEMESTRAIS
?2

Q4

DistrÊbuÊçãa d© Energia

TURMÂ$TEORgCA$
Q$6$3 - 2.383G.(2}
G66$3 -4.q830.{2}

HORÂRêQ

TURMÂSPRÂTãGÂ$

MODALIDADE

Ê!.PRQFE$$QR{E$} MiN$STRANTEe$
LETÍC$À TQRETÊ $CAR,&BELQT (leticia.scarabeiot(®posarad.ufsc.br
$!8.PRE-REQU!$ÊTOe$}
CÓDIGO
NOME DÂ DISCIPLINA
EES 7170
Circuitos Eiétricos
EES 7367
Teoria Eletromacnétlca

EV.CUR$Oe$} PARA Oe$}QUALe!$}Â DISCIPLINA E QFERECÊDÂ
Graduação em Engenharia de Enercla

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

V!.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 transmissãc}e distribuição Aspectos tecno1(5gicos
de
sistemas de distribuição.
...... .. .........

ViÊ.QBJETIVO$
ObieÍlva Geral:

Fornecer subsídios teóricos e práticos para projeto e operação de linhas de transmissão e sistemas de distribuição
de energia elétrica.
Ob#etÊvos EspecÍ içou:

.
.

Adquirir conhecimentosbásicos relativos ao planejamentode 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
l)rácicos,

.

....

.

Desenvolver capacidades de trabalho autónomo e de pesquisa bibliográfica.

,

Demonstrar
capacidadede elaboraçãoe desenvolvimento
de relatóriosescritose de preparaçãoe

#

Demonstrar capacidade de Integração e de realização de trabalhos em equipe.
realização de exposições orais

VÊgÊ.CONTEÚDO PROGRAMÁTICA
~
.
.
@
*
.
*
,
'
,
.
,
»

Introdução a sistemas de transmissão de energia e sinais
Histórico e desenvolvimento de sistemas de energia elétrica.
Modelos de transmissão de sinais e energia
Cálculo de para! etros de linhasde transmissão
Aspectos mecânicos de linhas de transmissão
Aspectos tecnológicos. operação e manutenção
Subestações
Sistemas de distribuição. Tipos
Aspectos tecnológicose componentesde sistemas de distribuição
Planejamento de Suster-nasde Distribuição
Previsão de carga
Operação e manutenção de redes de distribuição
Indicadores de qualidade

@ Automação da distribuição

ÊX.METQDOLOG$Â DE EN$$NQ / DESENVOLVgWENTO DO PROGRAMA
Aulas expositivos e dialogadas onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao
assunto da aula. Resolução de exercícios em sala. Apresentação de seminários pelos alunos.

X. METODOLOGIA E !NSTRUMENTOS 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' 17/CUn/1997)

D alunocom frequênciasuficiente(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 aritmética 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/1997).
MF + REC
2

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)
Avaãêaçães

Serão feitas4 avaliaçõesparciais.sendo que. para o cálculode MF. a la. 2' e a 3' avaliaçõestêm peso 3 e
sáo as avaliações escritas. A 4' avaliação tem peso 1. Esta. é a média aritmética dos trabalhos desenvolvidos
ao longo do semestre ietlvo.

P©dêd© d© Nave AwBiÊaÇãa
@

@

Àft.74 da Res.mo 17/eUm/97

C) aluno: que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar ativldades avaliativas
previstasno plano de ensino. deverá fazer o pedido à Chefia do Departamentode Energia e Sustentabilidade
IEES). dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos(SID)
A Nova Avaliação deverá englobar o contendo da avaliação não realizada e ocorrerá em dia acordado entre o
aluno(a) e prclfessclr.

RÂMAPREVg$TO

ASSUNTO

DATA
30/07/18 a 04/08/18

Apresentação da disciplina.Históricoda evolução de propagação de
sinais e energia
Evolução do Sistema Interligado Nacional. Conceitos básicos de
transmissão de Datência em corrente alternada

06/08/18 a 11/08/18
13/08/18 a 18/08/]8

20/08/18a 25/08/18

4a

5a

6;

27/08/18a 01/09/18
C)3/09/18 a 08/09/18

[0/09/18 a ]5/09/]8
17/09/18a 22/09/18
24/09/18a 29/09/18
Cll/lO/18 8 06/10/18

08/10/18a 13/10/18
12a

13-

=
]6-

+

15/10/18a 20/10/18
22/10/18a 27/10/18
29/10/18a 03/11/18
05/11/]8 a lO/11/18

] 2/11/18 a 17/] 1/18

]9/11/18a 24/11/18

26/1]/18 a Q]/12/18
D3/12/18 a 05/12/18

Xlg. Feriados

DATA

07/09/18 (sex
C)8/09/18 (sab
]2/]0/18 (sex
]3/]0/18 {sab

02/]1/18ísex
03/]1/18(sab
]5/11/18(QU
]6/11/18{sex
] 7/1 1/] 8 (sab

Características mecânicas e eíétrlcas de linhas de {ransínissão
PlaneiamgllÇg gç ulm!igtema d$ Transmissão de elaergia

Semana Acadêmica de Engenharia de Energia (SAENE).
Ondas viajantes

Modelagem dos principais componentes de um sistema elétrico de
potência.Efeitos especiais em linhas: Corona: rádio interferência:
ruído audível Efeito do campo elétrico
Método das Imagens. Cálculo de parâmetros de linhas: Resistência
Indutância e Capacitància
Exercícios
AvaÊÊaçãa 'ê
Introdução à $isteinas de Disiribciicão

Planejamento de Subestaçóes: tipos. arranjos de barrainenios:
ínedlção e proteção
Visita Técnica
Planejamentode Sistemas de Distribuição
Previsão

de demanda

e expansão

de Fede dg djstLjb111ção

Operação e manutenção de redes de distribuição
Controlede tensão em Sistemas de Distribuição Calculo de queda de
tensão
Sistema por unidade
Sistema oor unidade
Apresentação Tra galho l
Exercícios
Qualidade dos serviços
Conflabiildade. tensão e conte(!da ha!{)Iónico Fias for Tias de oílda
Cálculo de confiabllidadede rede de distrlbuiçãg
Cálculo de confiabilldadede rede de distribuição
Exercícios
Automação da rede de distribuição
Exercícios
Âaresemtação

Trabalho 2

Revisão de conteúdo

&va81ação 3
Prova d© Recuperação

Divuãaacão d©$fesuêtados.

© dias nãos

ãv $ previstos

Independência do Brasll

Dla nâoletlvo
Nossa Senhora Aparecida
Dla não ietivo

f:lnados

Dia não ietivo

Proclamação da República
Dla nêo letlvo

Dia nãoletlvo

o semestre 26'ê$.2
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