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Ementa: circuitos magnéticos, conversão da energia, sistemas trifásicos, transformadores, 
geradores e motores de corrente contínua, geradores e motores de corrente alternada. 
 
Objetivos: 

 Consolidar os conhecimentos de eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo e aparelhos 
de medição elétrica; 

 Entender o funcionamento e o comportamento das máquinas de corrente contínua e 
máquinas de corrente alternada e sua interação com as cargas mecânicas.  

 Conhecer os principais métodos de partida, variação de velocidade e controle de 
conjugado das máquinas elétricas. 

 Avaliar aspectos técnicos e econômicos da seleção e aplicação das máquinas elétricas. 
Metodologia: 
Aulas teóricas expositivas (quadro e projetor) e aulas práticas de laboratório. 
Atividades avaliativas:  
1a prova (35,0 pts)           
2a prova (35,0 pts) 
Laboratório: presença, relatórios e exercícios (30,0 pts) 
Média global do curso = 1a prova + 2a prova + Laboratório     
Cronograma:  
Semana                          Conteúdo 

1 Apresentação da disciplina: objetivos, metodologia, conteúdo, sistema de 
avaliação e bibliografia. 

 
2 

Materiais magnéticos: Propriedades dos materiais magnéticos; histerese, 
saturação magnética, magnetismo residual, curva de magnetização. 

 
3 

Circuitos magnéticos: Introdução aos circuitos magnéticos; força magnetomotriz, 
permeabilidade magnética e relutância; indutância e energia 
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Conversão eletromecânica: lei de Faraday, lei de Lenz, indutores, tensão 
induzida, força em um condutor submetido a um campo magnético. 
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Geradores de corrente contínua: princípio de funcionamento do gerador 
elementar, tensão cc no gerador elementar, comutação, construção da armadura, 



tensão interna gerada, gerador de excitação independente, gerador em derivação 
(shunt). 

6 Geradores de corrente contínua: gerador série, gerador composto, controle de 
tensão, construção de máquinas cc (carcaça, sapatas polares, face polar, 
enrolamentos, polos principais, interpolos, rotor ou armadura, comutadores, 
escovas), fluxo de potência, perdas e aplicações dos geradores cc. 

7 Motores de corrente contínua: conjugado, fluxo de potência, circuito 
equivalente, curva de magnetização, motor de excitação independente, motor em 
derivação (shunt), motor série, motor composto, controle de velocidade, partida de 
motores de corrente contínua. 

8 1ª PROVA  22/04/2020 
9 Transformadores: princípio de funcionamento, utilização, propriedades 

elementares, impedância real, fluxo de potência, relação de transformação, 
impedância aparente do primário, perdas no cobre e perdas no ferro, 
transformadores trifásicos. 

10 Sistemas trifásicos: sistema trifásico estrela-estrela, sistema trifásico estrela 
triângulo, sistema trifásico triângulo-estrela, sistema trifásico triângulo-triângulo, 
potência trifásica, potência, tensão e corrente nos sistemas trifásicos. 

11 Máquinas de indução: Aspectos construtivos; Teoria de campo girante, 
escorregamento, tipos de rotores; Fluxo de potência e determinação de perdas; 
Características do conjugado. 

12 Máquinas de indução: Operação como motor e gerador; Ensaios para obtenção 
de parâmetros. 

13 Acionamento de máquinas de indução: Acionamento por meio de chaves 
mecânicas (partida direta, partida estrela triângulo e partida compensadora); 
Acionamento por meio de chave estática (soft-starter e inversor de frequência). 

14 Máquinas síncrona: Aspectos construtivos; Circuito equivalente e fluxo de 
potência; Operação como motor e gerador. 

15 Máquinas síncrona e seus acionamentos: Partida e acionamento; Efeito do 
aumento de carga; Curva em V. 

16 2ª PROVA - 24/06/2020 
17 Entrega e correção da 2ª prova - 01/07/2020 
18 Exame Especial - 06/07/2019 
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