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Plano de Curso

Turma:
DAE01226 - GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (120h) - Turma:
01 (2021.2)

Horário: 2M45 3M2345

Pré-Requisitos: ( ( DAE01194 ) )

Ementa:

Geração: Tipos de geração, centrais hidro e termoelétricas
convencionais  e lementos básicos e operação.
Transmissão: Transporte de energia elétrica, Sistemas
elétricos - estrutura básica, evolução histórica, tensões de
transmissão -  padronização. Transmissão CA e
transmissão CC: aspectos comparativos. Parâmetros
elétricos de linhas de transmissão: Indutâncias (fluxo
magnético, fluxo de acoplamento entre condutores,
indutâncias e reatâncias indutivas de linhas de transmissão
- circuitos paralelos e condutores múltiplos, reatâncias
indutivas seqüenciais); Resistência à CC e à CA e efeito
pelicular; Resistência e reatância indutiva de circuitos com
retorno pelo solo  métodos de Carson e aproximado;
Impedâncias seqüenciais de linhas de transmissão;
Capacitâncias (diferenças de potenciais, capacitâncias de
linhas de transmissão  circuitos paralelos e condutores
múltiplos, reatâncias e susceptâncias capacit ivas
seqüenciais); Condutância de dispersão e efeito corona
(pe rdas  de  energ ia ,  g rad ien tes  de  po tenc ia l ,
radiointerferência e ruídos acústicos). Modelagem de linhas
de transmissão: relações entre tensões e correntes, linhas
como quadripolos  constantes generalizadas; Relações de
potência nas linhas de transmissão. Operação das linhas
de transmissão: modos de operação, compensação e
limites térmicos. Distribuição: Características das cargas:
definições básicas, relação entre a carga e fatores de
perdas, demanda diversificada máxima, crescimento de
carga, comportamento, modelamento e medição da curva
de carga; taxação, faturamento; medidores.
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Matrícula Docente(s)
1317067 JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA - 120h

Página 2



 
 

 

SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação

DIRCA  Diretoria de Registros Acadêmico

Av. Pres. Dutra, 2965 - Centro, Porto Velho - RO, 76801-974

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

– Aulas expositivas realizadas remotamente utilizando Recursos Tecnológicos, com discussão aluno
professor.
– Atividades realizadas remotamente utilizando Recursos Tecnológicos, envolvendo questões
conceituais.
– Resolução de exercícios e problemas, realizadas remotamente utilizando Recursos Tecnológicos.
- Todas as avaliações serão presenciais (1ª Avaliação, 2ª Avaliação e Avaliação Repositiva)
Obs.:
– As atividades remotas utilizando Recursos Tecnológicos, serão utilizadas na modalidade Ensino
Remoto Emergencial (ERE).
– Os Recursos Tecnológicos serão os oferecidos pela UNIR, ou seja: e-mail institucional, Google Meet,
SIGAA e Sala Virtual (Moodle).
– A plataforma Google Meet será utilizada para a realização dos encontros síncronos (no horário
cadastrado da disciplina no SIGAA) e para atividades assíncronas, pois com o Google Meet há
possibilidade de gravar as atividades e enviar o link para acesso via e-mail institucional para os alunos.
– Todo o material de apoio será oferecido no SIGAA.

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

INSTRUMENTOS:
Os instrumentos de avaliação consistirão em Avaliações presenciais, Trabalhos e Resolução de Lista de
Exercícios realizados presencialmente ou remotamente.
Os valores atribuídos a estas avaliações terão valores de 0 a 10,0 pontos.
A Média Final será calculada, obedecendo a seguinte equação:
Média Final = [(Média das avaliações) x 0,7] + [(Média dos Trabalhos e Listas de Exercícios) x 0,3]
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO:
Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento). Caso a média necessária para aprovação não seja atingida, o
aluno poderá fazer a Prova de Repositiva, que substituirá a menor nota média da unidade.
– Avaliação Repositiva: Esta prova tem por finalidade substituir a menor nota obtida pelo aluno em
qualquer uma das duas provas aplicadas ao longo do curso. Tal prova engloba todo o conteúdo lecionado
durante o curso.
Obs.:
Alunos que por motivo de doença ou força maior faltarem às avaliações poderão, mediante uma
declaração justificando a falta, fazer uma avaliação complementar em substituição à mesma. Cabe
lembrar que a não realização de qualquer avaliação implica em nota igual a zero na mesma.

Horário de Atendimento: Das 14h00 min às 17h00 min às terças-feiras.

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

25/04/2022 25/04/2022 Apresentação da disciplina, formas e critérios de avaliação, bibliografia. (Aulas presenciais)

26/04/2022 26/04/2022 Introdução a Geração de Energia Elétrica - Generalidades e Histórico. (Aulas sincronas)

30/04/2022 30/04/2022 Fontes de Energia Primária. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

02/05/2022 02/05/2022 Fontes Novas e Renováveis de Energia. (Aulas sincronas)

03/05/2022 03/05/2022 Quadros Energéticos. (Aulas sincronas)

07/05/2022 07/05/2022 Centrais Hidroelétricas. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

09/05/2022 09/05/2022 Centrais Termoelétricas. (Aulas sincronas)

10/05/2022 10/05/2022 Energia hidráulica. (Aulas sincronas)

14/05/2022 14/05/2022 Energia disponível em um aproveitamento hidrelétrico. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

16/05/2022 16/05/2022 Energia térmica. (Aulas sincronas)

17/05/2022 17/05/2022 Componentes básicos das Centrais Hidrelétricas. (Aulas sincronas)

21/05/2022 21/05/2022 Componentes básicos das Centrais Termelétricas. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

23/05/2022 23/05/2022 Noções de sistema por unidade (P.U.). (Aulas sincronas)

24/05/2022 24/05/2022 1ª Avaliação (Aulas presenciais)

28/05/2022 28/05/2022 Transporte de energia elétrica. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

30/05/2022 30/05/2022 Sistemas elétricos - estrutura básica, evolução histórica. (Aulas sincronas)

31/05/2022 31/05/2022 Tensões de transmissão - padronização.  (Aulas sincronas)

04/06/2022 04/06/2022 Transmissão CA e transmissão CC: aspectos comparativos. (Aulas assincronas) - Aula Extra
[Adicional]

06/06/2022 06/06/2022 Parâmetros elétricos de linhas de transmissão: Indutâncias (fluxo magnético). (Aulas sincronas)

07/06/2022 07/06/2022 Parâmetros elétricos de linhas de transmissão: Fluxo de acoplamento entre condutores.  (Aulas
sincronas)

11/06/2022 11/06/2022 Parâmetros elétricos de linhas de transmissão: Indutâncias e reatâncias indutivas de linhas de
transmissão. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

13/06/2022 13/06/2022 Parâmetros elétricos de linhas de transmissão: Circuitos paralelos e condutores múltiplos. (Aulas
sincronas)

14/06/2022 14/06/2022 Parâmetros elétricos de linhas de transmissão: Reatâncias indutivas sequenciais. (Aulas
sincronas)

18/06/2022 18/06/2022 Resistência à CC e à CA e efeito pelicular. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

20/06/2022 20/06/2022 Resistência e reatância indutiva de circuitos com retorno pelo solo métodos de Carson e
aproximado. (Aulas sincronas)

21/06/2022 21/06/2022 Impedâncias sequenciais de linhas de transmissão.  (Aulas sincronas)
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25/06/2022 25/06/2022
Capacitâncias (diferenças de potenciais, capacitâncias de linhas de transmissão circuitos
paralelos e condutores múltiplos, reatâncias e susceptâncias capacitivas sequenciais). (Aulas
assincronas) - Aula Extra [Adicional]

27/06/2022 27/06/2022 Condutância de dispersão e efeito corona (perdas de energia, gradientes de potencial, radio
interferência e ruídos acústicos). (Aulas sincronas)

28/06/2022 28/06/2022 Modelagem de linhas de transmissão: relações entre tensões e correntes, linhas como
quadripolos constantes generalizadas. (Aulas sincronas)

02/07/2022 02/07/2022 Relações de potência nas linhas de transmissão. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

04/07/2022 04/07/2022 Valores por unidade (P.U.). (Aulas sincronas)

05/07/2022 05/07/2022 Potência ativa x frequência (P x F). (Aulas sincronas)

09/07/2022 09/07/2022 Potência reativa x tensão (Q x V). (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

11/07/2022 11/07/2022 Operação das linhas de transmissão: modos de operação, compensação e limites térmicos.
(Aulas sincronas)

12/07/2022 12/07/2022 2ª Avaliação (Aulas presenciais)

16/07/2022 16/07/2022 Características das cargas: definições básicas. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

18/07/2022 18/07/2022 Características das cargas: relação entre a carga e fatores de perdas. (Aulas sincronas)

19/07/2022 19/07/2022 Características das cargas: demanda diversificada máxima; crescimento de carga. (Aulas
sincronas)

23/07/2022 23/07/2022 Características das cargas: comportamento. (Aulas assincronas) - Aula Extra [Adicional]

25/07/2022 25/07/2022 Características das cargas: modelamento e medição da curva de carga. (Aulas sincronas)

26/07/2022 26/07/2022 Características das cargas: taxação. (Aulas sincronas)

01/08/2022 01/08/2022 Características das cargas: faturamento; medidores. (Aulas sincronas)

02/08/2022 02/08/2022 3ª Avaliação (Aulas presenciais)

08/08/2022 08/08/2022 Revisão (Aulas sincronas)

09/08/2022 09/08/2022 Avaliação Repositiva (Aulas presenciais)

Avaliações

Data Hora Descrição

24/05/2022 08:40 ~ 12:10 1ª Avaliação

02/08/2022 08:40 ~ 12:10 2ª Avaliação

Referências Complementares

Tipo de Material Descrição

Livro PRAZERES, Romildo Alves dos. Redes de distribuição de energia elétrica e subestações. Curitiba: Base editorial,
2010. 176 p. ISBN: 9788579055614.

Livro REIS, Lineu Belico dos. Geração de energia elétrica: tecnologia, inserção ambiental, planejamento, operação e
análise de viabilidade. Barueri, São Paulo: Manole, 2003. 324 p 324 p. ISBN: 8520415369.

Livro SHORTER, Alan W. Eletric power distribution handbook. Flórida, Estados Unidos das Américas: CRC Press, 2003.
773 p 773. ISBN: 0849317916.

Livro KAGAN, Nelson. Estimação de indicadores de qualidade da energia elétrica. São Paulo: Blucher, 2010. 230 p.
ISBN: 9788521204879.
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