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1 Objetivo geral da disciplina

Ao término da disciplina, o aluno deverá ser capaz

de desenvolver as atividades de eletrificação rural e uso

da energia com idoneidade e disposição de

melhoramento permanente, mediante suficientes

informações teóricas e capacitação prática, e exercer

em toda plenitude, as atribuições que a legislação

permite.



No decorrer das Unidades os alunos estarão capacitados à:

 Identificar e relacionar questões ligadas ao desenvolvimento sustentável e

cenário energético mundial;

 Identificar e, ou, resolver problemas básicos de eletricidade e uso da

energia voltados às instalações elétricas em baixa tensão;

 Identificar e estabelecer as principais formas de geração de energia

elétrica (convencional e alternativa), bem como as características que

envolvem a transmissão e distribuição (primária e secundária) da energia

elétrica até chegar ao consumidor final;

 Identificar e levantar as principais cargas de instalações elétricas em baixa

tensão (tomadas e iluminação) e organizá-las em circuitos e quadros de

distribuição de cargas;

 Identificar e, ou, estabelecer os principais esquemas elétricos para

iluminação e aparelhos utilizados em instalações elétricas em baixa tensão;

1.1 Objetivos específicos



 Identificar e resolver problemas de desenho elétrico em edificações

rurais;

 Identificar, caracterizar e dimensionar os condutores dos circuitos

(terminações, distribuição e alimentação) de instalações elétricas em

baixa tensão;

 Identificar, caracterizar e dimensionar os dispositivos utilizados para

comandar, controlar e proteger os circuitos de instalações elétricas

em baixa tensão;

 Identificar e caracterizar os principais aspectos relacionados aos

motores elétricos mais utilizados no meio rural, e dimensionar os

condutores e dispositivos utilizados para comandar, controlar e

proteger os circuitos de instalações elétricas em baixa tensão em que

se encontram estes equipamentos;

 Identificar e escolher os melhores materiais e equipamentos para

realizar as instalações;
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 Planejar e projetar instalações elétricas de baixa tensão para as

mais diversas situações que possam surgir no meio rural;

 Diferenciar, calcular e especificar as melhores condições de aplicação

das tarifas horo-sazonais para uma determinada propriedade ou

atividade rural específica;

 Conceituar, identificar e, ou, resolver problemas básicos voltados a

melhoria do fator de potência de uma instalação elétrica em baixa

tensão com capacitores.

1.1 Objetivos específicos



Unidade 1 – A energia elétrica no âmbito do desenvolvimento sustentável; 

Unidade 2 – Conceitos básicos de energia e eletricidade voltados às instalações 
elétricas; 

Unidade 3 – Fornecimento de energia elétrica: geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica;

Unidade 4 – Previsão de cargas e divisão das instalações elétricas; 

Unidade 5 – Instalações para iluminação e aparelhos domésticos;; 

Unidade 6 – Condutores elétricos em baixa tensão – dimensionamento e 
instalação; 

Unidade 7 – Comando, controle e proteção dos circuitos elétricos em baixa tensão;

Unidade 8 – Leitura, análise e interpretação de projetos elétricos prediais;

Unidade 9 – Instalações para motores elétricos; 

Unidade 10 – Planejamento na utilização da energia elétrica no meio rural; 

Unidade  complementar (opcional)  – Desenvolvimento de um projeto de 
instalação elétrica rural e realização de práticas.

2 Programa da disciplina



Média Geral da disciplina

(f) Média Final

(g) Verificação do aproveitamento e abono de faltas

3 Avaliação
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Para os alunos com 4,0  MG < 7,0 haverá uma Prova Final:

Prova Final: 12/12/2018 (Valor = 10,0)

 Primeira prova: 12/09/2018 (Valor = 10,0)

 Segunda prova: 14/11/2018 (Valor = 10,0)
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