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EA611 – Circuitos Elétricos II – Turma U – 1o. Semestre de 2015 
FEEC – UNICAMP, Prova 2 – 20 de maio de 2015 
Aluno: 
RA: 

Instruções importantes: 
• Prova sem consulta a livros ou a qualquer anotação. 
• É permitido o uso de calculadoras eletrônicas, mas não o seu empréstimo. 

 
Questão 1 (2,5 pontos) 
Considere o circuito equilibrado abaixo, com sequência de fase positiva, e 
tensão de fase Van = 300∠0

oV rms. Cada fase da carga absorve uma 
potência complexa igual a S = 2000− j1000VA . Determine: 
 

a) (0,5) A tensão Vbc , 
b) (1,0) A impedância Zp , 
c) (1,0) A corrente IaA . 

 
 

 
Questão 2 (2,5 pontos) 
A carga equilibrada mostrada abaixo é alimentada por um gerador 
trifásico, também equilibrado, de sequência de fase abc. A tensão de fase 
Van  é igual a 100∠0o  Vrms  e Zp =10+ j5 Ω .   

a) (0,5) Redesenhe o circuito para mostrar a conexão de dois 
wattímetros para a medição das potências ativa e reativa da carga.  

b) (1,0) Determine as leituras dos wattímetros que você conectou no 
circuito. 

c) (1,0) Determine as potências ativa e reativa da carga a partir das 
leituras dos wattímetros. 
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Questão 3 (3,0 pontos) 
Considere o circuito monofásico abaixo, com as seguintes especificações 
(tensões em rms): 
• Transformador: 100 kVA, 220/500 V, reatância de dispersão 

x =10% , 
• Linha de transmissão: impedância ZL = j1Ω , 
• Carga: ZC = 4+ j1Ω  e deve operar com 400 V. 

Gerador Carga T1 
Y-Y

ZL

 
 

a) (1,0) Adote na carga a potência base 100 kVA e tensão base 400 V.  
Apresente os valores base das áreas do circuito em uma tabela.  

b) (0,5) Redesenhe o circuito, expressando as grandezas por unidade.  
c) (1,0) Determine a tensão do gerador necessária para manter na carga 

uma tensão de 400 V. Empregue a notação por unidade. 
d) (0,5) Determine a potência complexa entregue pela fonte. 

 
Questão 4 (1,5 ponto) 
Suponha que uma carga trifásica equilibrada é alimentada por uma fonte 
de tensão trifásica, também equilibrada. Você recebeu a tarefa de 
determinar a potência complexa trifásica consumida pela carga e tem à sua 
disposição dois wattímetros. No entanto, você não conhece a sequência de 
fase da fonte que alimenta a carga, e também não conhece a natureza da 
carga (isto é, se a carga é capacitiva ou indutiva). Apresente um 
procedimento para determinar a potência complexa da carga nesta 
situação. Além dos wattímetros, você tem à sua disposição uma coleção de 
capacitores e indutores com valores que você desejar.  
 
Questão 5: (1,5 ponto) 
No sistema trifásico 
equilibrado ao lado, uma 
carga em Y indutiva 
consome 1800 W (trifásica) 
quando VAB = 200 Vrms  e 
IaA =15 Arms . Determine o fator de potência da carga. 


