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A geração, distribuiçãoe trans:nissão de energia elétrica é de grande relevância da formação do engenheiro de
energia. Esta disciplina introduzuma visão dos grandes sistemas de energia elêtrica e algumas ferramentas de
cálculo como o Fluxo de Potência na rede de transmissão de energia elétrica. Além de aspectos teóricos. são
3Dresentadg! glpgçlg!.!gç11gjgaicos do funcionamentos..Q.pgEqçggqs..9.rg qp! glqç g! dg gngrglq.glõtrlçg:...
V!.EMENTA
..
Características gerais do Setor Elétrico brasileiro. Princípios de sistemas de geração. transmissão e distribuição de
energia elétrica. Análise de fluxo de carga. Despacho econõxnico dos sistemas elétricos de potência. Operação de
Sistemas de transmissão e distribuiçãode energia elétrica. Faltas trifásicas simétricas. Componentes simétricos
Faltas trifásicas assimétricas. Estabilidade de sistema! gg

ViÊ.OBJET8VO$

Objetivo Geral:

.

Fornecer subsídios teóricos e práticos para planejamento e operação de sistemas de energia elétrica

Objetivos Específicos:
. Adquirir e demonstrar conhecimentos básicos relativos à estruturação do selar elétrico. do
.
.
.
.

planejamento e operação de sistemas elétricos de potencial
Demonstrar capacidade para o tratamento, validação e interpretação de resultados obtidos em
trabalhos práticos
Desenvolvercapacidades de trabalho autónomoe de pesquisa bibliográfica
Demonstrar capacidade de integração e de realização de trabalhos em equipe
Demonstrar capacidade de elaboração e desenvolvimento de relatórios escritos e de preparação e
realização de exp129i

.

--

VggE.CONTEUDOPRQGRÂMÂTêGQ
.
.
.
@
.
.
®

Introdução a sistemas de energia elétrica de grande porte no Brasil e no mundo.
Organização da indústria de energia elétrica no passado e no presente
Principais componentes de sistemas de energia elétrica
Equações de redes em forma fllatricial
Formulaçãodas equações de fluxode potência.Tipos de barras
Métodos de solução de equações algébricas não lineares.
Método Gauss-Seidel.

.

Método Newton-Raphson

.
Variantes Desacoplado e Desacoplado Rápido.
o Fluxo de potência linearizado.O problemada solução numéricade grande porte
© Noções de despacho económico de {ermeiétrícas desDachávels,

$X.METODOLOGIA DE EN$!NO / DESENVOLVIMENTO DO PRQGRAWA
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 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
.

A verificação do rendimentoescolar 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 mínimapara aprovação na disciplinaserá 6.0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

,

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 aritméticaentre 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).
Mí? -b R[C

.

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)

*

AvalÊaçães

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

Pedidode Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CIJn/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 à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
IEES), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatóría. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos(SID).
A Nova Avaliação deverá englobar todo o conteúdo do semestre e ocorrerá em dia acordado entre o aluno(a)
e professor
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ASSUNTO

DATA

30/07/]8 a 04/08/18
2a
3a
4a
5a
6a

06/08/18a ll/C18/18

13/08/18a 18/08/18nl
n 20/08/18
a 25/08/18
27/Q8/18a 01/09/18
Q3/09/18 a 08/C}9/18

]0/09/18 a 15/09/]8

8'
ga

Apresentação da disciplina
Histórico da evolução dos sistemas de energia elétrica no Brasll e no
mundo. iillportânciada regulação
Principais co!'nponentes: geradore$r transformadores: linhas de
transmissão.
Modelos matemáticos dos orlncioais comoolaentes
Semana Acadêmãca de Engenharia de Emergia{$AENE
Redes de energia elétrica. Equações das redes
MatrizYbarra. Aná lse de carggX
Fluxo de potência
Tipggde b.g.=g.!:..lg$.tç?do.!.
d$ !gíyçgg. dç çgyqçejes ajgébrjcas não lineares
Métodos de solução de fluxo de potência: Gauss-Seidel
lyPwl9 :Bgi11U9n:.
Variantes com o Desacoplado e Desacoplado Rápido. Critérios de
convergencia
l.4w!©çp.! çê9J! l?elbgl
Exercícios
Avaliação...l.
Controle de frequência e tensão
.Bgay.g.çê9.pllng l ç !iplg!!
gçi guÊpçle
Estabilidade de sistemas de potencia

17/09/18a 22/09/18
24/09/18a 29/09/18
01/]0/18 a 06/]0/18

n!

Çlglgçgg-çl.E.!Pecha.yç.l. e nãg d esf?p.çháyçl

Fontes convencionais e não convencionais

08/]0/18 a 13/1$.)/1
8
12'

13'
14-

n

15 '
q6*
17a
]9;

15/10/18a 20/]0/18
22/]0/18 a 27/10/18

LOperação

29/10/18a 03/11/18

05/]1/18 a 10/31/18
12/] 1/18 a 17/1 ]/1 8

B

19/1]/18 a 24/11/18

26/11/18a 01/12/18
03/12/]8 a 05/12/18

Exercícios

Avaliação

ecolnõmica de sistemas dg.Ê)oténclg
2

Curto circuito simétrico

Curto circo,fitoassimétrico

Redes de sequência
Proteção de sistemas elétricos. Introdução
Proteção de sistemas eiétricos
Proteção de sistemas plélllçg!
Redeslnteligentes
Apresentação

Trabalho 2

Prova d©Recup©r8ção.
Divulaacão dos Resultados.

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2Q18.2
DATA
07/09/18(sex)
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12/10/18(sex)

Independência do Brasil

Dla nãoletlvo

Nossa Senhora Aparecida
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