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REQUISITOS (DISCIPLINAS PRÉ OU CÓ-REQUISITOS, Nº DE CRÉDITOS, OUTROS):  

 

 

OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA (AO FINAL DO CURSO O ALUNO SERÁ CAPAZ DE): 

A presente disciplina tem por objetivo apresentar os fundamentos associados com os 

dispositivos elétricos que apresentam impactos diretos sobre os indicadores de qualidade da 

energia elétrica, com destaque aos produtos supridos em unidades consumidoras residenciais, 

comerciais e industriais. O conteúdo da disciplina se apresenta focado na apresentação das 

cargas quanto a sua natureza física, aplicativa e modelagem, somado a estudos computacionais 

visando a identificação de seus impactos sobre as redes, com destaque a compreensão destes 

dispositivos quando a sua operação e fatores de influência sobre os indicadores: distorções 

harmônicas, variações de tensão, desequilíbrios e flutuações de tensão.  

 

 

EMENTA DO PROGRAMA: 

A disciplina está distribuída de forma a contemplar os assuntos da seguinte ementa: 

a) Identificação, operação e modelagem de dispositivos eletroeletrônicos residenciais: 

equipamentos à fonte chaveada, fontes lineares, inversores PWM, sistemas de 

iluminação, condicionadores de ar, equipamentos à força motriz e outros correlatos; 

b) Identificação, operação e modelagem de dispositivos comerciais:  retificadores, 

unidades condicionadoras de ar, centros de processamento digitais e demais 

equipamentos à fonte chaveada, produtos à força motriz, equipamentos do setor da 

saúde e outros correlatos; 

c) Identificação, operação e modelagem de dispositivos industriais:  sistemas motrizes 

com dispositivos eletrônicos para partida e controle, fornos, equipamentos de solda, 

compensadores de reativos, dentre outros; 

d) Modelagem computacional em simulador no domínio do tempo e estudos de casos 

visando a correlação entre os produtos e os fenômenos associados com indicadores de 

qualidade da energia elétrica; 

e) Legislação aplicável aos indicadores de qualidade da energia; 

f) Medição dos fenômenos e medidas mitigatórias. 
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