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EXERCÍCIOS 

 

1. Uma tensão de 120V aplicada a uma determinada carga, produz uma corrente de 30A com fator 

de potência 0,80 indutivo. Considerando uma freqüência de 60Hz, determinar o circuito série 

equivalente da carga (R e XL) e expresse a impedância complexa na forma retangular.  

 

2. Determinar a potência aparente complexa, na forma retangular, fornecida a uma carga de     

(3+j4)  em uma tensão de 220V. 

 

3. O circuito ao lado é equivalente ao 

conjunto de cargas de um setor industrial, 

em um dia típico. Deseja-se verificar a 

necessidade de correção do fator de 

potência (para 0,92 ind.) e, em caso 

afirmativo, calcular a capacitância do 

capacitor a ser ligado na rede para esse 

fim. Calcule a corrente na rede depois da 

correção e anote conclusões. 

 

4. Um amperímetro, um voltímetro e um wattímetro são ligados no circuito de um motor de indução 

e indicam, respectivamente, 10A, 220V e 1900W. Determinar o fator de potência do circuito, a 

impedância e a resistência elétrica. 

 

5. Uma impedância de  (4 – j3)  foi ligada a uma fonte de 100 V. Determinar os seguintes 

elementos do circuito. a)resistência elétrica; b)reatância; c)intensidade da corrente; d)fator de 

potência; e)potência aparente; f)potência ativa; g)potência reativa 

 

6. Calcule a potência ativa, reativa 

(indutiva e capacitiva) e aparente e o 

fator de potência do circuito ao lado. 

 

 

 

 

 

7. Numa instalação, medindo com um wattímetro, obteve-se 8kW e com um varímetro, 6kVAri. 

Qual é o fator de potência e a potência aparente? 

 

 

8. Calcule a potência ativa, reativa 

(indutiva e capacitiva) e aparente e o 

fator de potência do circuito abaixo. 

 

 

 

 

9. Calcular o fator de potência e a potência aparente de uma instalação monofásica em que se mediu 

com um voltímetro, 380V, com um amperímetro, 100A e com um wattímetro 35kW.  

               110V           0,2S             0,17S                    0,32 S

               60hz

 

     R=4              XL= 9                Xc =6 

110V ; 60 hz 

220 V / 60 HZ 

I=49,6     -29,7
o
 A 

Req                            Leq                     
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10. Um motor elétrico consome uma potência de 5kW em 220VRMS com fator de potência igual a 

0,6. Calcule o valor do capacitor que aumenta o FP para 0,9 em 60Hz. 

 

11. Uma pequena usina geradora industrial alimenta 10kW de aquecedores (FP=1) e 20kVA de 

motores elétricos (FP=0,7). Se a rede é de 1kV e 60Hz, determine a capacitância necessária para 

corrigir o fator de potência para 0,95 e determine o valor correspondente da nova corrente na rede. 

 

12. Uma carga indutiva tem uma potência real de 1kW consumindo uma corrente de 10Arms em 

60hz com um ângulo de defasagem de 60
0
. Calcular: 

a) o valor do capacitor que corrige o FP para 0,85; 

b) a corrente total fornecida pelo gerador após a correção do FP 

c) a potência aparente após a correção do FP. 

 

13. O fator de potência de uma carga ligada a uma fonte de 120V – 60hz é elevado de 0,707 (em 

atraso) para 0,866 (em atraso) ligando-se um capacitor de 53μF em paralelo com a mesma. Qual é o 

valor da potência real na carga? 

 

14. Um motor de 4054,35W de potência com FP=0,6 (em atraso) está conectado a uma fonte de 

208V e 60hz. Determine o valor do capacitor que deve ser colocado em paralelo com a carga de 

modo a aumentar o FP para 1 e determine a diferença (em %) na corrente fornecida no circuito 

compensado e a corrente no circuito não-compensado. 

 

15. Um sistema elétrico está especificado para 5kVA, 120V com um fator de potência atrasado 0,8. 

Determine a impedância do circuito em coordenadas retangulares e a potência ativa do circuito. 

 

16. A carga de um gerador de 120 V e 60 Hz é de 5 kW (resistiva), 8 kVAR (indutiva) e 2 kVAR 

(capacitiva). Determine o valor: 

a) da potência aparente  

b) do fator de potência das cargas combinadas  

c) da corrente fornecida pelo gerador  

d) capacitância necessária para estabelecer um fator de potência unitário  

e) da corrente fornecida pelo gerador com um fator de potência unitário  

 

17. Um wattímetro é conectado com a bobina de corrente na posição mostrada no circuito e com a 

bobina de tensão entre os pontos f e g. a) Qual a leitura do wattímetro? b) Refaça o exercício, 

considerando que a bobina de tensão esteja ligada aos pontos  a e b, a e c, b e c, a e d, c e d,  d e e e 

f e e. 
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18. Para o sistema mostrado ao lado, 

determine o valor da potência total 

em watts, volts-ampères reativos, 

volts-ampères, fator de potência e a 

corrente total fornecida pela fonte.  

 

 

 

 

19. Para o sistema mostrado ao 

lado, determine o valor das 

potências PT, QT, e ST e também 

o valor do fator de potência e da 

corrente total fornecida pela 

fonte.  

 

 

 

 

20. A iluminação e os motores de uma pequena fábrica estabelecem uma demanda de potência igual 

a 10kVA para um fator de potência atrasado 0,7 com uma fonte de 208V e 60Hz.  Determine: 

a) potência ativa; b) potência reativa; c) ângulo φ de defasagem; d) da capacitância do capacitor que 

deve ser colocado em paralelo com a carga para tornar o fator de potência unitário; e) diferença 

entre as correntes da fonte no sistema não-compensado e o sistema compensado; f) repita os itens 

anteriores para um fator de potência de 0,9. 


