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Ementa: 
 
Estudo da proteção de sistemas elétricos e seus diversos componentes. Projeto de um sistema de 
proteção. 
 
Objetivos: 
 
O curso tem como objetivo conscientizar os estudantes e possibilitar o entendimento do papel do 
sistema elétrico de alta tensão e sua importância para a sociedade. Para a compreensão do 
assunto são apresentadas as funções dos diversos componentes do sistema e a necessidade de 
protegê-los contra defeitos, assegurando a necessária confiabilidade do mesmo e a qualidade 
requerida para a energia elétrica suprida com vistas ao conforto e segurança das pessoas. 
Constitui-se também um objetivo do curso, provocar uma atitude de iniciativa e autoconfiança, para 
habilitar o novo engenheiro a desenvolver projetos de sistemas de proteção de sistemas de alta 
tensão. Para tal, estimula-se o desenvolvimento da capacidade de trabalhar, tento individualmente 
como em grupo, ao mesmo tempo em que se procura enfatizar ao estudante o impacto do rápido 
avanço tecnológico, que faz com que o engenheiro estabeleça um programa de estudo contínuo e 
sistemático.  
Para possibilitar uma integração com o ambiente profissional e um treinamento sobre a 
apresentação de projetos e comunicação de ideias, organiza-se um SEMINÁRIO, no qual as 
equipes apresentam e discutem os seus projetos. 
 
Conceitos  
 
• A compreensão do 

funcionamento do sistema 
elétrico, suas funções, e de 
como a continuidade do seu 
funcionamento afeta o dia a 
dia das pessoas. 

• Avaliar como surgem os 
defeitos que afetam a 
continuidade e 
confiabilidade faz com que 
se entenda como projetar a 
proteção do sistema. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Da visão clara do 

funcionamento de um 
sistema elétrico, em 
condições normais e em 
situações de defeitos 
transitórios ou 
permanentes, decorre a 
habilidade para 
implementar projetos de 
proteção do sistema 
elétrico, tendo como 
objetivo fazer que um 
defeito que surja seja 
minimizado em suas 
consequências para a 
confiabilidade e 

Atitudes e Valores  
 
• Objetiva-se para o aluno a 

adoção de uma atitude de 
iniciativa e autoconfiança, 
para realizar projetos de 
sistemas de proteção de 
sistemas de alta tensão. 
Para tal, estimula-se o 
desenvolvimento da 
capacidade de trabalhar, 
tento individualmente como 
em grupo, ao mesmo tempo 
em  que se procura 
conscientizar o  estudante  
do rápido avanço 
tecnológico, que faz com 
que o engenheiro 
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continuidade do suprimento 
de energia elétrica. 

 

estabeleça um programa de 
estudo contínuo e 
sistemático. 

 
Conteúdo Programático: 
 
1. Definições básicas referentes a um sistema de potência e respectiva proteção. 
2. Diagramas esquemáticos de sistemas de sistemas de controle e proteção 
3. Transformadores de corrente e potencial 
4. Normalização de equipamentos de proteção 
5. Relés de corrente e tensão 
6. Proteção de circuitos de distribuição 
7. Relés diferenciais 
8. Proteção de barramentos 
9. Proteção de transformadores 
10. Relés de distância 
11. Proteção de linhas de transmissão 
12. Tele proteção 
13. Proteção de geradores 
14. Relés de frequência 
 
Metodologia: 
 
Definições básicas referentes a um sistema de potência e respectiva proteção. 
O curso é constituído de apresentações dos temas, procurando incentivar o diálogo e participação, 
para tal informando antecipadamente o que será apresentado nas aulas seguintes, estimulando a 
consulta prévia à bibliografia básica e às notas de aula publicadas sistematicamente na Internet. 
Nas aulas práticas são executados exercícios individuais e em grupo, ao mesmo tempo em que  
vai sendo utilizado o computador para a simulação de um sistema elétrico. Essas atividades são 
realizadas enquanto está sendo elaborado um projeto em equipe, abrangendo toda a matéria do 
semestre, e que deve ser apresentado em seminário de conclusão, com dois objetivos, ou seja: 
desenvolver aptidão para apresentação de projetos, além de recordar toda a matéria com vistas à 
prova final. Para a visualização objetiva do que é estudado procura-se realizar visita técnica a 
alguma instalação importante do sistema elétrico nacional.2. Diagramas esquemáticos de 
sistemas de sistemas de controle e proteção 
3. Transformadores de corrente e potencial 
4. Normalização de equipamentos de proteção 
5. Relés de corrente e tensão 
6. Proteção de circuitos de distribuição 
7. Relés diferenciais 
8. Proteção de barramentos 
9. Proteção de transformadores 
10. Relés de distância 
11. Proteção de linhas de transmissão 
12. Tele proteção 
13. Proteção de geradores 
14. Relés de frequência 
 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Escola de Engenharia 

 

 

Campus Higienópolis � Escola de Engenharia � Rua da Consolação, 930 � Prédio 6 � Consolação � São Paulo – SP � CEP 01302-907 

Telefones: (11) 2114-8552 / (11) 2114-8553 � site: http://up.mackenzie.br/unidades-academicas/ee/ � e-mail: engenharia@mackenzie.br 

Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
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