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PLANO DE DISCIPLINA  
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Conservação de Energia Elétrica Predial 
e Industrial 
CURSO:Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 4º 
CARGA HORÁRIA: 50h  
DOCENTE RESPONSÁVEL:  
 

EMENTA 
 
� Elaborar e aplicar programas de conservação de energia elétrica aplicados a 

sistemas de iluminação. Elaborar projetos de dimensionamento de 
condutorese recondutoramento visando a conservação de energia elétrica. 
Conhecer soluções pontuais para conservação de energia elétrica predial. 

� Elaborar e aplicar procedimentos de programas de conservação de energia 
elétrica industrial, sob supervisão de profissional habilitado, em motores de 
indução, transformadores, sistema de distribuição elétrica, fornos e estufas, 
ventilar, ar condicionado e ar comprimido. 

� Interpretar os resultados dos procedimentos de programas de conservação 
de energia elétrica industrial aplicado a motores de indução, transformadores, 
sistema de distribuição elétrica, fornos e estufas, ventilar, ar condicionado e 
ar comprimido.  

 
OBJETIVOS 

 
Geral 
 
� Planejar rotinas de conservação de energia elétrica e implementar técnicas 

de conservação de energia elétrica aplicada à força motriz. 
 
Específicos 
 
� Elaborarprojetos de conservação de energia elétrica em unidades 

consumidoras residenciais e comerciais, voltados a: 
- Iluminação eficiente 
- Recondutoramento direcionado à conservação de energia elétrica 
- Administração do consumo de energia elétrica 
 

� Realizar procedimentos aplicados ao acompanhamento do consumo de 
energia elétrica industrial e interpretar os resultados inerentes a: 
- Motores de indução; 
- Transformadores; 
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- Distribuição de energia elétrica industrial; 
- Fornos elétricos e estufas; 
- Ventilação, ar condicionado e ar comprimido. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Elaborar projeto de iluminação aplicando programas de conservação de energia 
elétrica, dimensionamento e medidas de racionalização 
� Fluxo luminoso 
� Tipos de lâmpadas 
� Iluminamento e iluminancia 
� Níveis de iluminância recomendáveis 
� Método dos Lumens e Método da GE 

2. Elaborar projetos de dimensionamento do condutoramento e recondutoramento 
visando a conservação de energia elétrica 
� Critérios técnicos de dimensionamento de condutores elétricos 
� Perdas Joule : conceito e exemplos 
� O conceito de seção econômica de condutores elétricos 
� O critério de dimensionamento por seção econômica 
� Determinação do fatorcustoporquilômetro por seção reta : fator G’ 

3. Conhecer soluções pontuais para a conservação de energia elétrica predial 
� Painéis solares para a geração de energia elétrica 
� Painéis solares para a geração de carga térmica 
� Células combustível à hidrogênio 
� Interruptores dimmer 
� Interruptores “sensores de presença” 
� Aquisição ponderada de eletrodomésticos (custo x benefício x pay-back) 

4. Motores de indução 
� Rendimentos de motores de indução 
� Fator de potência de motores de indução 
� Escolha de um motor de indução 
� Operação de motores de indução visando o uso racional de energia elétrica 
� Correção de fator de potência de motores de indução 
� Tensão de alimentação de um motor de indução 
� Manutenção dos motores de indução 

5. Transformadores 
� Perdas de um transformador 
� Redução das perdas em transformadores 

6. Distribuição de Energia 
� Perdas ôhmicas devido às resistências elétricas dos componentes de um 

sistema de distribuição 
� Redução das perdas ôhmicas em condutores 

7. Compreender a filosofia dos parâmetros envolvidos no custo de energia elétrica 
� Potência X Trabalho 
� Energia X Demanda 
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� Energia Ativa, Reativa e Aparente 
� Fator de Potência e Fator de Carga 
� Carga instalada: demanda média, demanda medida; fator de demanda 
� Demanda diversificada: carga diversificada; fator de utilização 
� Fator de diversidade: Fator de carga; Demanda contratada 
� Demanda de ultrapassagem; demanda faturável 

 
8. Compreender o panorama do Setor Elétrico Brasileiro e Mundial, e dominar os 

instrumentos contratuais na relação Concessionária/Consumidor 
� O Modelo do Setor Elétrico: no Brasil e no mundo 
� Agentes do Setor Elétrico Brasileiro e suas atribuições 
� Desregulamentação 
� O NOS e o MAE 
� O Setor Elétrico no mundo 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

 
� Aulas teórico-expositivas utilizando recursos audiovisuais 
� Pesquisa bibliográfica e trabalhos em grupo 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
� Trabalhos em equipe na sala de aula  
� Trabalho de pesquisa 
� Prova escrita 

 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
� Quadro branco.  
� Marcadores para quadro branco.  
� Sala de aula com microcomputador e TV ou projetor multimídia, para 

apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.   
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