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DISCIPLINA

Código

Prote ão de Sistemas Elétricos

Cargã horaria

AT~ AP2 Total

30 - 30
t Aula Teórica; Aula Prática)

Ementa
Conceitos básicos do sistema de proteção. Correntes de circuito-circuito. Proteção de linhas de transmissão.

Proteção de transformadores. Proteção de barramentos. Proteção de geradores. Protecção de sistemas de

distribuição. Simulações computacionais.

Ob'etivos
Consolidar fundamentos básicos da proteção aplicada em sistemas elétricos de potência;

Desenvolver as habilidades de simulação e análise de sistemas de proteção.



Apresentação da disciplina
Conteúdo Pro ramático

2. Conceitos e equipamentos do sistema de proteção
a. Conceitos básicos
b. Principais características
c. Tecnologia dos relés
d. Funções de proteção
e. Zonas de proteção
f. Diagramas lógicos
g. Ensaios com relés de proteção

3. Componentes de sequência
a. Conceitos básicos
b. Circuitos de sequêncía para diferentes tipos de curto-circuito

4. Proteção de transformadores
a. Filosofia da proteção
b. Funções de proteção usuais

5. Proteção de barramentos
a. Filosofia da proteção
b. Funções de proteção usuais

6. Proteção de geradores
a. Filosofia da proteção
b. Funções de proteção usuais

7. Proteção de linhas de transmissão
a. Filosofia de proteção
b. Funções de proteção usuais
c. Seletividade e coordenaçao
d. Proteção de iinhas de transmissão com compensação serie

8. Proteção de sistemas de distribuição
a. Filosofia de proteção
b. Funções de proteção usuais
c. Seletividade e coordenaçao

9. Proteção de geração distribuída
a. Efeitos da geração distribuída no sistema de proteção
b. Proteção anti-ilhamento

Atividades Práticas — ru os de: ........alunos¹o haverá atividades ráticas su ervisionadas,



Metodolo ia
~ A disciplina será conduzida através de aulas expositivas. As aulas serão ministradas por meio de

interações síncronas usando o Microsoft Teams, sendo criada uma equipe exclusivamente para este fim.

~ Simulações computacionais serão desenvolvidas ao longo da disciplina;

~ Os alunos deverão escolher um tema de pesquisa relacionado a proteção de sistemas elétricos para a
realização de projeto final;

~ Frequência mínima deve ser maior ou igual a 75%. A presença será considerada como sendo a
artici a ão em aulas sincronas.

Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

MF = 0,20"AR + 0,40"ASP + 0,40*(0,95"PF+ 0,05"PP)
Sendo:
~ MF: Média final.
~ AR: média aritmética de atividades de revisão (individuais) sobre o conteúdo das aulas (não mais que uma

atividade por dia de aula). Atividade individual;
~ ASP: média aritmética das atividades de simulação e/ou pesquisa (não mais que quatro atividades).

Avaliação por meio de apresentação e/ou relatório. Atividade individual;
~ PP: Projeto Parcial. Projeto parcial de tema livre, desde que relacionado á proteção de sistemas elétricos

de potência. Projeto em formato de artigo, como ao menos introdução e metodologia. Avaliação por meio
de apresentação e documento impresso. Atividade individual. Este item precisa ser entregado para definir e
programar temas. A entrega desta parcial é obrigatória para que seja aceito o PF;

~ PF: Projeto Final. Projeto completo em formato de artigo, sendo a continuação do Projeto Parcial. Avaliação
or meio de a resenta ão e documento im resso. Atividade individual.
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