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EA611 – Circuitos Elétricos II – Turma U – 2o. Semestre de 2014 
FEEC – UNICAMP 
Prova 3 – 17 de dezembro 2014 
 
Aluno: 
RA: 
Assinatura: 

Instruções importantes: 
• Prova sem consulta a livros ou a qualquer anotação. 
• Apenas as respostas com justificativas receberão crédito. 

 
Questão 1 (4,0 pontos) 
Considere um sistema monifásico de energia composto por um gerador, 
um transformador T1, uma linha de transmissão, um transformador T2 e 
uma carga, com as seguintes características (tensões em rms): 
• Gerador: 200 V, 
• Transformador T1: 100 kVA, 220/480 V, reatância de dispersão 

%10=x , 
• Linha de transmissão: Ω= 0,1jZL , 
• Transformador T2: 80 kVA, 400/250 V, reatância de dispersão 

%10=x , 
• Carga: Ω+= 8,02,1 jZC . 

 
 

a) (1,0) Adote no gerador a potência base de 50 kVA e a tensão base 
de 200 V, e determine os valores base (potência, tensão, corrente e 
impedência) de todas áreas do circuito. Apresente esses valores na 
forma de uma tabela. 

b) (0,5) Redesenhe o circuito com as grandezas expressas por unidade 
(pu), indicando todos os elementos. 

c) (1,5)Determine o valor da tensão na carga. 
d) (1,0) Determine a potência complexa dissipada na linha de 

transmissão.  
 

Gerador 
Carga 

T1 T2 Linha 

ZL
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Questão 2 (3,5 pontos) 
Considere o circuito trifásico abaixo, com as seguintes especificações 
(tensões em rms): 
• Transformador: Y–Y, 10 MVA (trifásico), 15/500 kV (tensão de 

linha), reatância de dispersão %5=x , 
• Linha de transmissão: impedância Ω= 3000jZL , 
• Carga: 500 kV (tensão de linha), 20 MVA (trifásico), FP = 0,85 

atrasado, 

 
 

a) (1,0) Adote na carga a potência base trifásica de 20 MVA e tensão 
base de linha 200 kV. Apresente os valores base das áreas do 
circuito em uma tabela.  

b) (1,0) Desenhe o circuito monofásico equivalente, expressando as 
grandezas por unidade.  

c) (1,5) Determine a tensão de linha do gerador necessária para 
manter na carga uma tensão de linha de 500 kV. Empregue a 
notação por unidade. 

 
Questão 3 (2,5 pontos) 
Considere um gerador trifásico de sequêcia abc não balanceado com 
tensões fase-neutro dadas por V 60100 o

an ∠=V ,  Vbn = 0 V   e   
V 180100 o

cn ∠=V . Esse gerador alimenta uma carga trifásica 
equilibrada ligada em Y, formada por três impedâncias iguais de valor 

Ω+=  32 jZY , e com o neutro conectado ao terra por meio de uma 
impedância Ω=  5,0NZ . Não há conexão entre os neutros do gerador e 
da carga. 

a) (1,0) Determine as componentes simétricas das tensões anV ,  

bnV   e   cnV . 
b) (1,0) Calcule as correntes de linha aI , bI  e cI . 
c) (0,5) Calcule o valor da corrente que atravessa a impedância NZ  

 

Gerador Carga T1 
Y-Y

ZL


