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Lista de Exercícios 5 
 
1. Um transformador cujos valores nominais são 30 MVA e 60/16 kV tem impedância 

reativa de dispersão igual a 0,08 pu. Determine o valor dessa impedância reativa por 
unidade para a base 50 MVA e 15 kV. 
 

2. Um transformador monofásico tem as seguintes características: tensões nominais 
20/400 kV, potência nominal 500 MVA, e reatância de dispersão igual a 5%. 
Determine o valor em ohms da reatância do transformador referida ao primário. 
Repita o cálculo, agora para obter a reatância referida ao secundário.  
 

3. Considere o circuito monofásico mostrado abaixo. A carga requer 200 kV. 
Determine a tensão no gerador necessária.  
 

Gerador 
Carga 

1 MVA
200 kV
FP =1

Trafo 
500 MVA
20/400 kV
x = 5%  

 
4. Para o circuito monofásico abaixo, determine: 

a) O circuito com as grandezas expressas por unidade, 
b) As correntes no gerador e na carga, em pu e em amperes, 
c) As potências reativas e ativas fornecidas pelo gerador e consumidas pela carga, 
d) As perdas de potência ativa e reativa na linha. 

 

Gerador Carga 
0, 9+ j0, 2Ω

Trafo 
30 kVA

240/480 V
x =10%

j2Ω

Trafo 
20 kVA
460/115 V
x =10%

220 V
Linha 

 
 

Respostas parciais:  
b) 109,85∠− 26o  A; 54, 95∠− 26o  A ;  
c) kW86,10 , kVAr3,5 , kVAr41,2  

 
5. Um gerador monofásico alimenta uma carga por meio de uma linha de transmissão. 

A carga consome 100 kVA com FP = 0,8 atrasado. Determine a tensão necessária 
do gerador para garantir 200 V na carga, sabendo que a linha de transmissão tem 
impedância 0, 024+ j0, 08 Ω . Resolva esse problema usando a representação por 
unidade.  
Resposta: Tensão do gerador deve ser 235∠42, 9o  V . 
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6. Considere o circuito monofásico mostrado abaixo, em que uma carga é alimentada 

por um gerador, por meio de dois transformadores, conectados através de uma linha 
de transmissão.  

 

Gerador
Carga

T1 T2Linha

 
As características dos componentes do circuito são: 

• Gerador: 13,8 kV (tensão nominal), 50 MVA, x = 10% (reatância) 
• Transformador T1: 13,8/138 kV, 20 MVA, x = 8% (reatância) 
• Transformador T2: 30/140 kV, 25 MVA, x = 6% (reatância) 
• Linha de transmissão: Ω+= 2010 jZ  

 
Apesar da tensão nominal do gerador ser 13,8 kV, observa-se que a tensão no 
barrameto da fonte é 13kV. Determine a tensão na carga e a potência consumida na 
carga. Resolva esse problema escrevendo as grandezas por unidade, usando como 
base os valores 13,8 kV e 50 MVA. 

 
Observação: note que os valores de reatância estão expressas com referência aos 
valores nominais dos respectivos componentes. 
  
Respostas: MVArjMW 93,16,11 +  e kV73,26  

 
7. Considere o circuito monofásico abaixo. 

 

Gerador
Carga 2

T1 T2

Linha 1

Carga 3 Carga 1

Linha 2

 
As características dos componentes estão listadas abaixo: 

• Transformador 1: 60/15,5 kV, 20 MVA, x = 10% (reatância) 
• Transformador 2: 15/0,4 kV, 0,8 MVA, x = 5% (reatância) 
• Linha 1: Ω+ 54,15,2 j  
• Linha 2: Ω+ 007,00184,0 j  
• Carga 1: 130 kVA, FP = 0,85 atrasado 
• Carga 2: 500 kVA, FP = 0,9 atrasado 
• Carga 3: 10.000 kVA, FP = 0,9 atrasado 
 

Sabe-se que a tensão no barramento da Carga 1 é 380 V. 
 

a) Redesenhe o circuito expressando as grandezas por unidade, usando potência 
base de 1 MVA, e tensão de base na Carga 1 igual a 400 V 

b) Determine a tensão e a potência do gerador. 
  
Resposta: b) kV27,59 e MVAr288,5MW567,9 j+ .  
Comentários: Note que o circuito em representação unifilar do enunciado 
corresponde ao circuito abaixo. 
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Carga 2

T1 T2Linha 1

Carga 1

Linha 2

Carga 3

Área 3 Área 2 Área 1
 

 
Portanto, temos três áreas de grandezas base, como ilustrado na figura. 
 
 
 


