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RESUMO

Este Informe Técnico (IT) apresenta uma metodologia
de ensino de Engenharia Elétrica que vem sendo
aplicada na Escola de Engenharia de São Carlos – USP
(EESC – USP), visando a formação de profissionais
capazes de se adaptarem às mudanças rápidas no
mercado decorrentes da reestruturação do setor
elétrico. A idéia central da metodologia é conciliar a
obtenção de uma visão abrangente do sistema com a
aquisição de conhecimentos específicos nas diversas
áreas, através do inter-relacionamento entre as várias
disciplinas. Alguns resultados já obtidos com a
aplicação dessa metodologia são também apresentados
neste IT.

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia de Ensino,
Sistemas Elétricos, Inter-relacionamento de Disciplinas

1.0 INTRODUÇÃO

O setor elétrico brasileiro passa por uma fase de
transição, com perspectivas de grandes transformações
nos próximos anos. Para atender às necessidades
impostas por tais mudanças, começa a surgir uma
demanda por profissionais com grande capacidade de
adaptação, preparados para o trabalho em diversas
áreas e com uma visão abrangente do sistema. Por
outro lado, um alto conhecimento técnico é
freqüentemente desejável em profissionais que possam
liderar tais processos de mudança.

Por essa razão, vem sendo aplicada no departamento de
Engenharia Elétrica da EESC-USP uma metodologia
de ensino que visa proporcionar aos alunos da ênfase
em sistemas de potência uma visão bastante ampla e
inter-relacionada das diversas áreas de atuação

possíveis. Esta visão sistêmica é conciliada com a
obtenção de conhecimentos específicos através do
desenvolvimento de projetos, por parte dos alunos, nas
disciplinas correspondentes às respectivas áreas de
conhecimento.

A seguir, apresenta-se uma descrição da metodologia
em questão, juntamente com alguns resultados
decorrentes de sua aplicação. O IT está estruturado da
seguinte forma: a seção 2.0 descreve detalhadamente a
metodologia, caracterizando sua diferenciação com
relação a outras abordagens no ensino de Engenharia
Elétrica; na seção 3.0 são apresentados alguns
resultados já obtidos com a aplicação deste método de
ensino; por fim, a seção 4.0 traz as conclusões tiradas a
partir da experiência com a aplicação desta
metodologia.

2.0 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

2.1 – Formação Básica do Aluno

No conjunto de disciplinas básicas essenciais à
formação do profissional da área de Sistemas Elétricos
de Potência, busca-se essencialmente a criação de um
sólido embasamento matemático e computacional.
Esse embasamento é um dos pontos importantes desta
filosofia de ensino, pois tornará muito mais fácil a
assimilação dos conhecimentos técnicos nas disciplinas
específicas da área de Sistemas de Potência.

Procura-se, nesse sentido, chamar a atenção para a
relação da teoria com alguns problemas de engenharia,
mas evita-se o direcionamento dos cursos básicos para
a resolução de problemas específicos, estimulando o
espírito crítico do aluno com relação às soluções já
propostas.



Dentro do conjunto de disciplinas básicas que
compõem a grade curricular do curso de Engenharia
Elétrica da EESC – USP, destacam-se como
fundamentais para a aplicação deste método de ensino:

•  Cálculo I, II e III;
•  Geometria Analítica;
•  Álgebra Linear;
•  Métodos Numéricos I e II;
•  Funções de Variáveis Complexas;
•  Equações Diferenciais Ordinárias;
•  Sinais e Sistemas em Engenharia Elétrica;
•  Circuitos Elétricos I e II;
•  Linguagens e Técnicas de Programação e

Aplicações.

A exceção das disciplinas de Sinais e Sistemas e
Circuitos Elétricos, as demais são cursadas no Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC –
USP), em conjunto com os alunos deste instituto.

2.2 – O Inter-relacionamento das Disciplinas

No início do 5o período letivo (terceiro ano) o aluno
escolhe a ênfase a ser dada em seu curso. As estruturas
curriculares de Eletrônica e Eletrotécnica separam-se, e
o aluno pode então cursar disciplinas optativas que irão
proporcionar sua especialização em Sistemas Elétricos
de Potência.

Desde então, o método de ensino aplicado no conjunto
de disciplinas da área de Sistemas de Potência na
EESC – USP passa a diferenciar-se das abordagens
tradicionais, nas quais cada disciplina é considerada
como um módulo independente dos demais. Na busca
da formação geral anteriormente citada, procura-se
fazer com que estas disciplinas sejam tão inter-
relacionadas (ou até mesmo complementares) quanto
for possível.

Em geral, as disciplinas que abordam assuntos
específicos tendem a ser bastante independentes das
demais, com o intuito de fornecer um conhecimento
técnico aprofundado no respectivo assunto. A conexão
entre as diversas áreas abordadas por disciplinas
isoladas é feita através de outras disciplinas, que
tendem a ser excessivamente genéricas ou meramente
informativas.

O uso de disciplinas puramente informativas e a
simples enumeração de tópicos durante a aula
diminuem o interesse dos alunos e prejudicam a
fixação do conhecimento transmitido. Dessa forma, a
compreensão e a visão que o aluno tem do sistema
como um todo ficam também prejudicadas pela
utilização dessa abordagem de ensino.

Nesse sentido, o inter-relacionamento de disciplinas
presente na metodologia aplicada na EESC – USP
proporciona ao aluno uma compreensão abrangente do
funcionamento dos sistemas de potência e da relação
entre as diversas áreas de conhecimento relacionadas
aos mesmos. Tal compreensão é fundamental para os
futuros profissionais que levarão adiante a
reestruturação do sistema elétrico brasileiro.

2.3 – Aquisição de Conhecimentos Específicos

O objetivo principal da metodologia aqui descrita é a
formação de um profissional com uma visão
abrangente do sistema elétrico. Por outro lado,
problemas de ordem prática que estão surgindo com o
novo modelo do sistema brasileiro requerem cada vez
mais que este profissional esteja tecnicamente
capacitado para atuar em diversas áreas. Em outras
palavras, é necessário que este profissional tenha uma
alta capacidade de adaptação às mudanças geradas pela
reestruturação no setor.

Numa primeira análise, a busca de uma visão
abrangente do sistema e o aprofundamento dos
conhecimentos específicos em uma determinada área
podem parecer objetivos absolutamente conflitantes.
Entretanto, nesta metodologia de ensino eles são
conciliados através do desenvolvimento de projetos
que propiciam ao estudante tanto a aplicação das
informações obtidas em sala de aula (facilitando assim
a assimilação e a fixação das mesmas) quanto o
aprofundamento dos conhecimentos específicos do
aluno na respectiva área.

O conceito de inter-relacionamento com as demais
áreas também é aplicado ao se definirem os requisitos e
especificações dos projetos, que na maioria das vezes
consistem no desenvolvimento de programas
computacionais para simulação e análise de sistemas
de potência.

3.0 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA E
RESULTADOS

3.1 – Inter-relacionamento Entre as Disciplinas de
Máquinas Elétricas e Estabilidade

Um dos exemplos mais freqüentes da dissociação de
disciplinas que deveriam, em princípio, estar altamente
relacionadas, ocorre com os cursos de Máquinas
Elétricas e Estabilidade, no que se refere à modelagem
de máquinas síncronas.

Parte do curso de Máquinas Elétricas é dedicada ao
estudo de uma modelagem detalhada da máquina
síncrona. Entretanto, uma série de aproximações e
considerações de natureza prática e teórica escondem a



relação entre esta modelagem detalhada e os modelos
de um e dois eixos, assim como a modelagem clássica,
utilizados no curso de estabilidade. Por ser um
problema bastante amplo, a literatura trata esta relação
de maneira resumida, com raras exceções que são
geralmente inadequadas aos cursos de graduação.

Para proporcionar aos alunos a compreensão da relação
entre essas modelagens (e, consequentemente, entre as
duas disciplinas), foi desenvolvida pelos então alunos
de pós-graduação Rodrigo Andrade Ramos e Luís
Fernando Costa Alberto, sob a supervisão do professor
Newton Bretas, uma apostila chamada “Modelagem de
Máquinas Síncronas Aplicada ao Estudo de
Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência” (2).

A apostila constrói inicialmente uma modelagem em
espaço de estados de sétima ordem para a máquina
síncrona e, em seguida, descreve de maneira objetiva
as mudanças de variáveis e aproximações que levam
deste aos modelos de um e dois eixos e ao modelo
clássico.

Essa apostila é utilizada como bibliografia nos dois
cursos, fornecendo embasamento teórico tanto na área
de Máquinas Elétricas quanto no estudo de
Estabilidade de Sistemas Elétricos, além de
proporcionar uma boa compreensão da relação entre os
dois assuntos.

3.2 – A Disciplina de Estabilidade em Sistemas
Eletroenergéticos

Devido à complexidade de seu conteúdo, a disciplina
de Estabilidade em Sistemas Eletroenergéticos precisa
ser cuidadosamente preparada e ministrada. Dentro da
filosofia de ensino aqui proposta, acreditamos que,
para um aprendizado consistente, é fundamental que o
aluno disponha de uma bibliografia adequada e possa
aplicar de maneira orientada os conhecimentos obtidos.

Pensando nisso, o professor Newton Bretas e o
pesquisador Luís Fernando Costa Alberto, ambos
responsáveis pela disciplina de Estabilidade,
elaboraram um livro-texto, chamado “Estabilidade
Transitória em Sistemas Eletroenergéticos” (1), que
aborda integralmente o conteúdo desta disciplina.
Como referência básica do curso, este livro torna-se
um veículo eficiente para a transmissão de
conhecimentos específicos da área.

O livro orienta tanto os estudos quanto a aplicação dos
mesmos, pois contém um capítulo que aborda de
maneira bastante didática o procedimento usado na
simulação do comportamento dinâmico de um sistema
elétrico sujeito a uma falta, visando a obtenção dos

tempos críticos de abertura das proteções do sistema.
Esta simulação constitui o requisito básico do projeto
que é desenvolvido pelos alunos ao final do curso, e
que serve como avaliação para o mesmo (além de
estabelecer uma relação direta com o conteúdo das
disciplinas de Análise de Faltas e de Proteção).

Seguindo a metodologia apresentada no item anterior,
as especificações do projeto são cuidadosamente
escolhidas, permitindo que os alunos possam, tanto na
fase de implementação quanto na fase de testes,
exercitar os conhecimentos adquiridos nesta e nas
demais disciplinas relacionadas.

As simulações feitas com o software desenvolvido
também constituem uma parte importante do
aprendizado, pois com elas o aluno irá conhecer
melhor o comportamento do sistema durante uma
situação de falta. Por essa razão, os alunos são
encorajados a desenvolver o software em um ambiente
gráfico, o que acelera a realização dos testes e a
visualização dos gráficos resultantes.

Podemos destacar, como resultado altamente positivo
da aplicação desta metodologia de ensino, o trabalho
dos alunos Renê Magalhães Corrêa Muniz e André
Rafael Tavante Piucci. O software foi desenvolvido em
linguagem Delphi, seguindo o padrão de aplicativos
MDI (Multiple Document Interface), que permite que o
usuário trabalhe com várias janela abertas ao mesmo
tempo.

A interface do programa pode ser vista na Figura 1, na
qual um sistema simples de 3 barras e 3 geradores está
sendo simulado. Pode-se notar que a alteração de
parâmetros da rede e a configuração das perturbações a
serem simuladas é bastante facilitada pelo uso da
interface gráfica.

Outra vantagem da implementação em ambiente
gráfico é a possibilidade de visualização da saída da
simulação através do próprio software desenvolvido,
como mostrado na Figura 2. Se a realização de uma
série de simulações seguidas for necessária, os alunos
ganham tempo pois eliminam a necessidade de
exportar os dados de saída para um outro software de
visualização.

Como resultado de um trabalho em uma disciplina de
graduação, este software chegou a ser apresentado
pelos autores no VII Simpósio Internacional de
Iniciação Científica da USP, o que pode ser visto como
um indicativo do sucesso obtido na aplicação da
metodologia de ensino aqui apresentada.



Figura 1. Interface de entrada de dados do software desenvolvido pelos alunos

3.3 – A Disciplina de Operação de Sistemas
Eletroenergéticos

Outro exemplo prático da aplicação desta metodologia
está na estrutura da disciplina de Operação de Sistemas
Eletroenergéticos. Essa disciplina aborda o problema
de despacho econômico em sistemas de potência e o
controle automático de geração (CAG). Novamente, a
avaliação é feita através do desenvolvimento de
projetos, sendo que os requisitos dos mesmos são
cuidadosamente escolhidos com base nos critérios
adotados nesta metodologia.

No primeiro trabalho computacional, os alunos aplicam
os conceitos básicos de otimização fornecidos no curso
de Cálculo III e, eventualmente, na disciplina optativa
Métodos de Otimização em Sistemas, desenvolvendo
um programa para o cálculo do despacho econômico
que incorpora um fluxo de carga para o cálculo das
perdas no sistema.

Tendo compreendido o método para determinar o
ponto de operação mais econômico de um sistema
elétrico, o aluno passar a estudar como o sistema se
comporta, dinamicamente, quando opera em tal
situação.

Um segundo trabalho computacional requer então que
o aluno simule a atuação do controle automático de
geração em um pequeno sistema linearizado. Neste
trabalho, o aluno aplica diversos conceitos de
modelagem e análise de sistemas lineares, além de

conceitos básicos de controle clássico envolvidos no
CAG.

Dessa forma, a disciplina de Operação complementa a
de Estabilidade, e o aluno tem então uma visão geral
dos vários aspectos da operação do sistema, tanto em
regime permanente quanto em transitórios de curta,
média e longa duração.

4.0 CONCLUSÕES

Com a formação geral e a visão sistêmica
proporcionadas por esta metodologia de ensino, o
aluno adquire uma alta capacidade de adaptação para
atuar nas mais diversas áreas do mercado. Além disso,
não lhe faltam conhecimentos para eventualmente
desenvolver pesquisas ou projetos específicos. Sendo
assim, esta metodologia contribui para a formação de
profissionais preparados para levar adiante as
transformações necessárias no setor elétrico brasileiro.

5.0 BIBLIOGRAFIA

(1) ALBERTO, L.F.C., BRETAS, N.G. Estabilidade
Transitória em Sistemas Eletroenergéticos;
Publicação EESC – USP, São Carlos, SP.

(2) RAMOS, R.A., ALBERTO, L.F.C., BRETAS,
N.G. Modelagem de Máquinas Síncronas Aplicada
ao Estudo de Estabilidade de Sistemas Elétricos de
Potência; Publicação EESC – USP, São Carlos,
SP.



Figura 2. Interface de saída de dados possibilitando a visualização imediata da resposta
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