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O que é Eletrônica de Potência ?

• A área da engenharia que lida com a conversão eficiente da
energia elétrica, adaptando as características de uma
determinada fonte (tensão e corrente) para a demanda da
carga a ser alimentada;
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Premissas:

• Eficiência;
• Confiabilidade;
• Disponibilidade;
• Baixo custo;
• Alta densidade 

energética;



Onde está a eletrônica de potência?

Acionamentos Elétricos (Controle de motores elétricos)

Bombas 

Motores
Conversor de 

potência

• Controle de velocidade, torque e/ou posição



Onde está a eletrônica de potência?

Esteiras

Pontes rolantes Manipuladores robóticos

Elevadores
Linha Branca



Onde está a eletrônica de potência?

Alimentação de equipamentos eletrônicos

Fontes de alimentação

Reguladores de tensão
(Motherboard)

Eletrônicos de consumo

Iluminação



Onde está a eletrônica de potência?

Energia renovável

Inversores

Veículos e tração elétrica



Onde está a eletrônica de potência?

Transmissão em corrente contínua



Onde está a eletrônica de potência?

No espaço Nos céus

Nos mares



Onde está a eletrônica de potência?

No mundo moderno, altamente dependente da eletricidade, a eletrônica de 
potência se insere :

• Em todo sistema que demanda a transformação de energia 
(indústria, comércio e residências);

• Nos equipamentos, para promover o gerenciamento eficiente da 
energia;

• A eletrônica de potência lida com sistemas de conversão de energia que 
podem ir de alguns mW até dezenas de MWs, se inserindo hoje em 
quase todas as atividades humanas e setores econômicos e é a base 
sobre a qual se constrói as demais tecnologias eletrônicas. 

• Por natureza, a eletrônica de potência demanda profissionais 
capazes de desenvolver e empregar soluções para as mais 
diferentes áreas;

• Ela é intrinsecamente multidisciplinar.



A eletrônica de potência é uma área 
multidisciplinar
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O certificado dentro do Curso de
Graduação em Engenharia Elétrica da UFMG

• Disciplinas Optatórias

• Acionamentos elétricos;

• Lab. De Acionamentos Elétricos;

• Eletrônica de Potência;

• Lab. De Eletrônica de Potência.

• Disciplinas Optativas

• Tecnologia dos dispositivos semicondutores;

• Fundamentos de Energia alternativa;

• Conservação da Energia;

• Geração de energia elétrica;

• Qualidade da energia elétrica;

• Compatibilidade Eletromagnética;

• Controle digital

• Lab. De Controle e Automação I

• Manipuladores robóticos;
• Tecnologia de Máquinas Elétricas;
• Veículos elétricos e híbridos;
• Sistemas Elétricos Industriais;
• Projeto com amplificadores 

operacionais e circuitos eletrônicos 
analógicos;

• Fontes de Alimentação CC e CA;
• Tópicos de Eletrônica de Potência;



O certificado dentro da Escola de
Engenharia da UFMG – Pesquisa & Extensão

Grupo de Eletrônica de 
Potência (DELT)

Tesla/UFMG (DEE)

Grupo de Conversão e 
Controle da Energia (DEE)

• Gabriel Azevedo Fogli
• Pedro F. Donoso Garcia;
• Marcos A. Severo Mendes;
• Seleme I. Seleme Jr;
• Lenin F. M. Morais;
• Thiago R. de Oliveira;

• Braz de Jesus Cardoso Filho;
• Sidelmo M. Silva;
• Igor P. Amariz;
• Danilo I. Brandão;
• Thales A. C. Maia;
• Tomás Perpétuo Correia.

• Victor Flores Mendes;
• Eduardo Nohme Cardoso;
• Wallace do Couto Boaventura;
• Wadaed Uturbey da Costa 

• No-breaks;
• Carregamento de 

bateria;
• Controle de conversores
• Geração distribuída;
• Microrredes;

• Acionamentos elétricos;
• Qualidade da energia;
• Veículos Elétricos;
• Geração distribuída;
• Microrredes;

• Qualidade da energia;
• Energia renovável;
• Geração distribuída.



O certificado dentro da Escola de
Engenharia da UFMG – Pesquisa & Extensão

Fórmula Tesla

Coordenador Prof. Braz de Jesus Cardoso Filho



O certificado dentro no mercado
de trabalho (nacional e estrangeiro)

• Típicas áreas de trabalho de um engenheiro eletricista na área de 
eletrônica de potência:

• Projeto e/ou especificação de máquinas elétricas;
• Projeto, especificação, comissionamento e/ou manutenção de sistemas 

de acionamentos elétricos (Siderurgia, Mineração, etc);
• Projeto, especificação, comissionamento e/ou manutenção de sistemas 

de geração de energia elétrica (convencional ou alternativa);
• Projeto de conversores de potência;
• Projeto e/ou especificação de fontes ininterruptas de energia (No-

breaks);
• Projeto e/ou especificação de sistemas de iluminação (HPS, LED, etc);
• Desenvolvimento de soluções para processamento de energia elétrica 

em aplicações industriais e comerciais;
• Consultoria;



O certificado dentro no mercado
de trabalho (empregadores)
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Obrigado !
Tutor do Certificado de Eletrônica de Potência:

Prof. Thiago Ribeiro de Oliveira
Departamento de Engenharia Eletrônica

Sala 2620 – Bloco I
Email: troliveira@cpdee.ufmg.br


