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DOUTOR
EMENTA
Conceitos básicos de energia e eletricidade. Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão geração, transmissão e distribuição. Dimensionamento de instalações elétricas domiciliares
simples. Instalação, controle, proteção e adequação de força-motriz. Cálculo da demanda elétrica
de uma fazenda. Locação do transformador na propriedade rural. Planejamento na utilização da
energia elétrica no meio rural. Proteção contra descargas atmosféricas. Aproveitamento e
aplicações no meio rural de fontes energéticas renováveis.
OBJETIVOS
Capacitar o estudante a planejar e projetar instalações elétricas rurais.
METODOLOGIA
O curso será ministrado por meio de aulas teóricas expositivas, visitas técnicas e práticas
demonstrativas no laboratório de eletrificação rural do CEAGRO.
FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina será por meio de duas provas teóricas, um projeto final de instalações
elétricas rurais e avaliações surpresa (sabatinas) por meio de exercícios para serem realizados
durante a aula que substituirá questões das provas.
Serão considerados critérios de avaliação além das notas das provas teóricas, percentual de
exercícios resolvidos e entregues, dentre os que forem propostos ao longo do semestre;
apresentação e conteúdo do projeto final, assiduidade, pontualidade e participação do estudante
durante o curso.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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TEMAS ABORDADOS/DETALHAMENTO DA EMENTA
Apresentação da ementa, cronograma, regras gerais da disciplina e critérios de
avaliação.
Revisão de eletromagnetismo: Composição da matéria, carga elétrica, força
elétrica, Lei de Coulomb, campo elétrico, campo magnético, linhas de força e
Equações de Maxwell.
Revisão de circuitos elétricos de corrente contínua: Leis de Ohm, diferença de
potencial, força eletromotriz, circuitos em série, circuitos em paralelo, circuitos
misto, Leis de Kirchhoff.
Prática de medidas elétricas efetuadas por meio de equipamentos analógicos.
Revisão das operações com números complexos. Reatância capacitiva;
Reatância indutiva; Impedância e Circuitos RLC. Geração de energia elétrica e
circuitos de corrente alternada: Corrente alternada monofásica e trifásica; Valor
eficaz.
Prática de medidas elétricas efetuadas por meio de equipamentos digitais.
Transformador ideal, transformador monofásico e trifásico. Ligação em estrela,
ligação em triângulo. Triângulo de potência, fator de potência. Locação do
transformador na propriedade rural pelo método dos momentos.
Prática de medida do fator de potência.
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Instalações elétricas de baixa tensão – NBR5410 – 2004: Simbologia; Previsão
de cargas; Divisão dos circuitos; Dispositivos de acionamento e comando dos
circuitos elétricos domiciliares rurais.
Instalações elétricas de baixa tensão – NBR5410 – 2004. Métodos de
dimensionamento de condutores: Seções mínimas; Capacidade de condução de
corrente; Queda de tensão. Dimensionamento de eletrodutos.
Demanda elétrica, fator de demanda e planejamento da distribuição da energia
elétrica na propriedade rural.
Vídeo de distribuição da energia elétrica na propriedade rural.
1º Avaliação (Prova)
Dispositivos eletromecânicos de seccionamento, proteção e comando de
circuitos: Chave faca, fusíveis, disjuntores termomagnéticos (DTM), interruptores
diferenciais residuais (IDR), dispositivos de proteção contra surto (DPS).
Dispositivos eletromecânicos de seccionamento, proteção e comando de
circuitos: botoeiras, contatores, disjuntores motores e relés.
Prática de acionamento de lâmpadas por meio de botoeiras e contatores.
Motores elétricos: Classificação; Dados de placa e Fechamento em estrela e ou
triângulo.
Dimensionamento de alimentadores de motores. Tipos de acionamento e
proteção dos motores. Diagrama de força e diagrama de comando.
Prática de acionamento de motores elétricos de indução trifásicos: Partida direta
comandada por boias elétricas e fotocélulas.
Prática de acionamento de motores de indução trifásicos: Partida direta e direta
com reversão comandada por botoeiras.
Cálculo do excedente reativo; Liberação de capacidade de carga do sistema pela
correção do fator de potência.
Qualidade de energia: Fundamentos teóricos das harmônicas. Frequência de
resonância de um circuito.
2º Avaliação (prova) e entrega do projeto final da disciplina
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