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Resumo – Este trabalho apresenta um modelo para 
cálculo de correntes de curto-circuito em microredes. O 
método da superposição de circuitos é aplicado para as 
fontes de máquinas síncronas, e uma nova metodologia de 
cálculo utilizando matrizes dinâmicas é desenvolvida 
para as fontes fotovoltaicas. O modelo é implementado 
para simulação em uma microrede e apresenta bons 
resultados no cálculo e geração de ajustes de correntes de 
curto-circuito para os relés de proteção. 
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CALCULATION OF SHORT-CIRCUIT 
CURRENTS AND ADJUSTMENT OF 

MICROGRID PROTECTIVE RELAYS 
 

Abstract – This work presents a model for short-circuit 
currents calculation in microgrids. The method of 
superposition of circuits is applied for the sources of 
synchronous machines, and a new calculation 
methodology using dynamic matrices is developed for 
photovoltaic sources. The model is implemented for 
simulation in a microgrid and presents good results in the 
calculation and generation of short-circuit current 
settings for the protective relays. 
 

Keywords - Short Circuit Calculation, Distributed 
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I. INTRODUÇÃO 

O constante crescimento da demanda por energia elétrica, 
aliado à busca por formas de geração renováveis aumentou a 
difusão das microgerações distribuídas e trouxe novos 
desafios para a monitoração, controle e proteção do sistema 
elétrico [1]. Instalações de painéis fotovoltaicos e turbinas 
eólicas estão cada vez mais difundidas nas residências, 
comércios e complexos industriais, trazendo a necessidade de 
estudos de como estas novas gerações de energia irão 
interagir com o sistema elétrico existente e seus impactos 
sobre o mesmo [2]. 

 
 

 
 

Diversos estudos estão sendo realizados relativos à 
proteção do sistema elétrico a partir da inclusão destas 
gerações de energia distribuídas. No que concerne 
principalmente aos estudos de curto-circuito, devido a este 
fluxo de potência bidirecional, diversos modelos foram 
propostos para cálculo das correntes de curto e posterior 
ajuste dos set-points dos relés de proteção [3,4]. 

O objetivo deste trabalho é analisar um método de solução 
das redes elétricas em condição de curto-circuito utilizando 
sistemas computacionais. Em seguida, será proposta uma 
nova metodologia de cálculo das correntes de curto-circuito 
em uma microrede com geração distribuída, utilizando a 
superposição de circuitos e o ajuste dinâmico dos valores de 
corrente à medida que a rede altera a sua estrutura de 
operação. Esta metodologia será implementada para 
simulação em uma microrede dinâmica que possuirá 
arquitetura de operação variável dentro de uma estrutura com 
monitoração e controle centralizados. 

II. ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO 

Considerando um sistema elétrico trifásico equilibrado 
funcionando em regime permanente senoidal, na ocorrência 
de um curto-circuito, surgirão transitórios elétricos por um 
curto espaço de tempo, e logo após, o sistema assumirá um 
novo regime permanente senoidal com as correntes de curto. 
Apesar de alguns dispositivos serem afetados de forma 
específica por estes transitórios, grande parte dos 
equipamentos do  sistema elétrico, como disjuntores, 
transformadores e relés de proteção podem ser 
dimensionados e ajustados de acordo com as correntes em 
regime permanente em condições de curto-circuito [5,6]. 

Desta forma, será apresentado o estudo do cálculo destes 
valores de corrente de curto em regime permanente 
utilizando uma metodologia computacional relativa às 
componentes simétricas, uma vez que se considera uma rede 
equilibrada e com tensões simétricas entre fases. 

A. Tipos de Curtos-Circuitos 
Existem 11 tipos de curtos-circuitos, sendo divididos em 

monofásicos (AT, BT e CT), bifásicos sem Terra (AB, BC e 
CA), bifásicos com Terra (ABT, BCT e CAT) e trifásicos 
(ABC e ABCT). Conforme literatura, a metodologia de 
componentes simétricas somente pode ser utilizada no estudo 
de assimetrias que possuem alguma simetria em relação a 
uma das fases, geralmente a fase A. Com isto, os 11 tipos de 
curtos-circuitos serão reduzidos a 5 (AT, BC, BCT, ABC e 
ABCT), sendo que, caso seja necessário o cálculo de outro 
tipo de curto, basta renomear as fases, fazer os cálculos e 
depois voltar para a designação original [4,6]. 
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B. Método da Superposição 
O método da superposição pode ser aplicado para várias 

fontes de energia, desde que estas sejam provenientes de 
máquinas síncronas, ou seja, as redes convencionais 
interligadas pelas concessionárias de energia, grupos moto-
geradores e turbinas eólicas [6]. 

No caso de geração fotovoltaica, o comportamento em 
situação de curto-circuito é diferente, pois os conversores 
solares trabalham como fontes de corrente, e por isto, o 
cálculo das correntes de curto-circuito deve ser realizado 
separado dos demais. Esta é a principal ideia do modelo 
proposto neste trabalho, aplicar o método da superposição 
para as fontes de máquinas síncronas e posteriormente somar 
estes resultados aos encontrados com um novo método de 
cálculo desenvolvido para as fontes fotovoltaicas. 

Para aplicação do método da superposição, os diversos 
equipamentos presentes numa rede, tais como geradores, 
linhas de transmissão, transformadores e cargas, serão 
representados pelos seus respectivos modelos lineares de 
circuito, desta forma, os resultados calculados serão os mais 
próximos possíveis das condições reais [6].  

Com isto, os geradores síncronos serão representados por 
fontes de tensão senoidais constantes e simétricas juntamente 
com uma impedância síncrona (ZS). Os transformadores 
estarão operando com suas relações de transformação 
nominais e as linhas de transmissão/distribuição serão 
representadas através de suas impedâncias características de 
sequência (ZL). As cargas serão desprezadas, uma vez que as 
correntes de carga possuem pouca influência nos valores de 
correntes de curto. 

Para a análise da rede utilizando o método da 
superposição, inicia-se considerando os circuitos pré-falta, 
puro de falta e pós-falta. O circuito pré-falta, indicado na 
Figura 1, consiste na situação de funcionamento em regime 
permanente senoidal imediatamente antes da falta e a sua 
solução permite encontrar os circuitos equivalentes e a tensão 
de Thévenin (VFO) na barra de falta F a ser estudada. 

 
Fig. 1.  Circuito pré-falta. Fonte [6]  

A Figura 2 indica uma representação alternativa do 
circuito pré-falta, onde uma fonte de tensão ideal no valor da 
tensão de Thévenin na barra F foi acrescentada, juntamente 
com uma resistência de falta RF. Observa-se que não existe 
diferença de tensão em RF e nem circulação de corrente entre 
a barra F e a barra de referência Q indicadas na figura. 

 
Fig. 2.  Circuito pré-falta alternativo. Fonte [6]  

No circuito pós-falta, indicado na Figura 3, a tensão 
equivalente da barra F é aplicada diretamente na resistência 
de falta RF, que pode ser zero. Neste momento, a tensão de 
falta VFF se estabelece na barra F e temos a circulação da 
corrente de falta IFF indicada na figura.  

Uma representação alternativa deste circuito também 
consta na Figura 3, onde duas fontes com o valor da tensão 
de Thévenin na barra F foram incluídas com polarizações 
opostas, de forma a não modificar o valor da corrente IFF. 

 
Fig. 3.  Circuitos (a) pós-falta e (b) pós-falta alternativo. Fonte [6]  

Aplicando a superposição de circuitos, observa-se que o 
circuito pós-falta é a soma dos circuitos pré-falta e um 
circuito denominado puro de falta. Analisando este circuito 
puro de falta, conforme indicado na Figura 4, observamos 
que a sua solução é bem mais simples que o circuito original.  

 
Fig. 4.  Circuito puro de falta. Fonte [6]  

Considerando que o circuito pré-falta é normalmente 
resolvido para as condições normais de operação, a solução 
do circuito puro de falta ficará conforme as equações 1 a 4 a 
seguir [6]: 

 

 ( ) ( )[ ] FLBSBLASA

F
FFFP

RZZZZ

V
II

+++
==

//
0  (1) 

 

Como o método utilizada circuitos equivalentes, a 
impedância de Thévenin (ZTh) vista no ponto de falta F pode 
ser calculada da seguinte forma: 

 

 ( ) ( )[ ]LBSBLASATh ZZZZZ ++= //  (2) 
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Desta forma, a tensão na barra de falta na ocorrência de 
um curto-circuito pode ser calculada conforme segue: 
 

( )FF F 0 FP F 0 F FP F 0 F FPV V V V R I V R I= + = + − =  (4)  
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Considerando o estudo de redes trifásicas, será aplicada a 
Transformada de Fortescue para obter os circuitos de 
sequência positiva, negativa e zero equivalentes de Thévenin, 
conforme indicados na Figura 5. Como esta análise é 
referente a fontes senoidais equilibradas, somente o circuito 
de sequência positiva possuirá tensão equivalente. Caso a 
rede possuísse fontes desequilibradas, os demais circuitos de 
sequência também possuiriam fontes com tensões calculadas 
conforme a transformada de Fortescue. 

 
Fig. 5.  Circuitos sequenciais equivalentes de Thévenin. Fonte [6].  

Para os circuitos de sequência da Figura 5, o cálculo das 
tensões de sequência na barra de falta F fica conforme segue: 

 

 
a 1 F 0 1 a 1V V Z I= −  (5) 

 

 
a 2 2 a 2V Z I= −  (6) 

 

 
a 0 0 a 0V Z I= −  (7) 

Onde: 
Va1, Va2, Va0  - Tensões de sequência positiva, negativa e 

zero na barra de falta. 
Z1, Z2, Z0  - Impedâncias equivalentes de Thévenin de 

sequência positiva, negativa e zero na barra de falta. 
Ia1, Ia2, Ia0  - Correntes de sequência positiva, negativa 

e zero na barra de falta. 

III. APLICAÇÃO DO MÉTODO EM MICROREDES 

Para a aplicação da metodologia, considera-se uma 
microrede proposta para simulação neste trabalho e a 
utilização de um modelo matricial de solução. Conforme 
citado somente as fontes de tensão provenientes de máquinas 
síncronas estarão inclusas nesta solução inicial [6]. 

Considerando a microrede na Figura 6, existe uma 
alimentação proveniente da concessionária de energia 
(REDE), 4 barras físicas, 4 linhas de distribuição e gerações 
distribuídas conectadas nas barras 2, 3 e 4. As gerações 
distribuídas GD01, GD02 e GD03 são provenientes de 
máquinas síncronas (geradores à diesel ou turbinas eólicas) e 
as gerações GF01, GF02 e GF03 são provenientes de 
sistemas fotovoltaicos (que serão estudadas posteriormente). 

Como o modelo de solução matricial de redes utiliza a 
formulação de barras onde ocorrem as faltas, foram criadas 4 
barras virtuais (5, 6, 7 e 8) no circuito, para que possam ser 
avaliadas as correntes de curto caso os mesmos ocorram nos 
cabos de interligação entre barras. Desta forma, os cabos 
foram divididos virtualmente em duas seções de mesmo 
comprimento. Como os dados de impedância característica 
são por unidade de comprimento, isto não alterará a 
metodologia de cálculo, bastando que cada parte da seção 
seja tratada com um único elemento na microrede. 

 
Fig. 6.  Microrede proposta para estudo e simulação.  

A Tabela I indica os elementos do circuito, suas 
respectivas impedâncias características de sequência e suas 
barras de interligação. A barra 0 refere-se ao Terra e, 
conforme citado anteriormente, as cargas do circuito não 
serão consideradas para este estudo, pois interferem muito 
pouco no cálculo das correntes de curto-circuito. 

Tabela I – Dados característicos dos elementos da microrede 

Elm De Para 
Resit. Seq. (Ω) Reat.  Seq. (Ω) V 

(kV) Pos. Ng. Zr. Pos. Ng. Zr. 
1 0 1 0,43 0,43 0,43 0,30 0,30 0,30 13,8 
2 1 5 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0 
3 5 2 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0 
4 1 6 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0 
5 6 3 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0 
6 0 2 6,47 1,64 0,49 3,13 0,80 0,24 13,8 
7 0 3 6,47 1,64 0,49 3,13 0,80 0,24 13,8 
8 2 7 0,12 0,12 0,12 0,09 0,09 0,09 0 
9 7 4 0,12 0,12 0,12 0,09 0,09 0,09 0 

10 3 8 0,24 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18 0 
11 8 4 0,24 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18 0 
12 0 0 6,47 1,64 0,49 3,13 0,80 0,24 13,8 

 

Ressalta-se que os status de operação das fontes e das 
linhas são variáveis, de forma a permitir uma operação de 
comando centralizada. Com isto, o operador desta microrede 
será capaz de controlar a abertura e fechamento das linhas, 
permitindo inclusive a operação ilhada da concessionária de 
energia. Também será possível uma alimentação alternativa 
para as barras, visto que, a microrede possui uma linha 
auxiliar que funcionará a comando do operador ou através de 
intertravamento em caso de curto-circuito. 

A. Solução do Circuito Pré-Falta 
Para a solução deste circuito, foi implementado no 

software MATLAB um programa de cálculo que lê os dados 
provenientes da Tabela I (inserida no programa através de 
uma matriz) e executa a formulação de barras para cálculo 
das correntes e tensões das barras e em cada um dos 
elementos na condição pré-falta [6]. 

É importante ressaltar que, à medida que o operador ou 
um intertravamento do sistema altera o status de uma linha 
ou de uma fonte, os valores da Tabela I são automaticamente 
alterados para adequação.  

Inicialmente é calculada a matriz de incidência elemento-
nó reduzida A% , que possuiu E colunas e NB linhas, sendo E o 
número de elementos do circuito e NB o número de barras já 
descontando a barra de Terra. 
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Em seguida, o programa executa uma série de cálculos 
matriciais para determinar os vetores das tensões e correntes 
nos elementos e barras do circuito na condição pré-falta. 
Observa-se que vetor das correntes pré-falta nos elementos é 
o principal dado de saída, pois será utilizado na metodologia 
da superposição. O mesmo é calculado na última etapa do 
programa conforme segue [6]:  
  

 { { { {P

( E x 1 ) ( E x E ) ( E x N B )( E x E )

i y . v j= −%  (8) 

Onde: 
i , v   - Correntes e Tensões nos Elementos. 

Py%    - Matriz das Admitâncias Primitivas.  

j    - Vetor das Fontes de Corrente. 
 

O vetor das fontes de correntes citado no cálculo não deve 
ser confundido com as fontes de correntes dos conversores 
solares. O mesmo é somente um recurso matemático que o 
programa faz multiplicando a matriz de admitâncias 
primitivas pelo negativo das fontes de tensão da microrede. 

É importante ressaltar que, apesar do circuito proposto 
possuir 12 elementos e 8 barras (incluindo as virtuais), o 
programa é capaz de executar o cálculos para qualquer 
circuito, sendo somente necessário incluir os elementos e sua  
interligação de barras na matriz representada na Tabela I. 

Como o estudo é realizado com componentes simétricas, 
todas as matrizes e vetores são calculados para as 3 
sequências (positiva, negativa e zero).  

B. Cálculo de Curto-Circuito 
Após o cálculo do circuito pré-falta, o programa executa 

uma rotina que simula os 5 tipos de curtos-circuitos em todas 
as barras da microrede, calculando as tensões e correntes de 
barra e também em cada um dos elementos. Estes resultados 
(circuito puro de falta) são armazenados em matrizes, que 
serão posteriormente somadas aos resultados pré-falta [6]. 

Em cada simulação de curto, o circuito assume novas 
interligações de sequência com suas respectivas equações. 

Correntes de falta de sequência zero, positiva e negativa 
(IFS-0, IFS-1 e IFS-2) para um curto do tipo AT, onde ZBarra é a 
impedância de Thevenín na barra onde ocorre a falta: 

 

( ) ( )
Barra 1

FS 0 FS 1 FS 2

Barra 0 Barra 1 Barra 2 F

V
I I I

Z Z Z 3 R

−
− − −

− − −

= = =
+ + + ⋅

 (9) 

 

Correntes de falta de sequência zero, positiva e negativa 
para um curto do tipo BC: 

 

 
FS 0I 0− =  (10) 

 

 
( ) ( )

Barra 1
FS 1

Barra 1 Barra 2 F

V
I

Z Z 2 R

−
−

− −

=
+ + ⋅

 (11) 

 

 
FS 2 FS 1I I− −= −  (12) 

 

Correntes de falta de sequência zero, positiva e negativa 
para um curto do tipo BCT: 

 

 
( ) ( ) ( )

Barra 1
FS 1

Barra 1 F Barra 0 F Barra 2 F

V
I

Z R Z R / / Z R

−
−

− − −

=
 + + + + 

 (13) 

 
( ) ( )

Barra 2 F
FS 0 FS 1

Barra 0 F Barra 2 F

Z R
I I

Z R Z R

−
− −

− −

+= − ⋅
+ + +

 (14) 

 

 
( ) ( )

Barra 0 F
FS 2 FS 1

Barra 0 F Barra 2 F

Z R
I I

Z R Z R

−
− −

− −

+= − ⋅
+ + +

 (15) 

 

No caso de curtos-circuitos do tipo ABC e ABCT nas 
barras de microrede, as simulações e cálculos foram 
realizados considerando a resistência de neutro igual a zero. 
Desta forma, as correntes de falta de sequência zero, positiva 
e negativa para estes dois tipos de curto-circuito ficaram 
iguais entre si, conforme segue: 

 

 
( )

Barra 1
FS 1

Barra 1 F

V
I

Z R

−
−

−

=
+

 (16) 

 

 
FS 0 FS 2I I 0− −= =  (17) 

 

Uma vez calculadas as correntes de falta, o programa 
utiliza as mesmas equações da formulação de barra para 
cálculo das tensões e correntes de barra e em cada um dos 
elementos do circuito. Todos estes resultados são 
armazenados em suas respectivas matrizes para as 3 
sequências. 

C. Cálculo do Circuito Pós-Falta 
Para cálculo das correntes do circuito pós-falta (ifalt), 

basta somar os vetores de correntes sequenciais pré-falta a 
cada uma das colunas das respectivas matrizes de correntes 
sequenciais nos elementos calculadas no circuito puro de 
falta (ipf). Para isto, o programa desenvolvido cria um loop 
que varre as matrizes fazendo a soma nas colunas.  

 

 
{ { {

( E x 1 )( E x N B ) ( E x N B )

ifa lt i ip f= +  (18) 

 

Estes resultados consistem no circuito equivalente em 
situação de falta para todos os tipos de curto-circuito e em 
todas as barras. Posteriormente serão somados aos resultados 
obtidos no cálculo para as fontes fotovoltaicas obtendo assim 
as matrizes finais de correntes de curto-circuito. 

IV. MÉTODO PARA AS FONTES FOTOVOLTAICAS 

Conforme citado, em situação de curto-circuito, as fontes 
fotovoltaicas distribuídas na microrede comportam-se como 
fontes de corrente. Na ocorrência de uma falta, seus valores 
sobem somente até um limite previamente ajustado no 
conversor de energia. 

Devido a esta diferença de comportamento, o cálculo da 
contribuição das fontes fotovoltaicas na corrente total de 
curto será executado conforme nova metodologia proposta. 

Considerando as seguintes fontes fotovoltaicas presentes 
na microrede proposta e incluídas no programa através de 
uma matriz conforme a Tabela II: 

Tabela II – Dados característicos das fontes fotovoltaicas 

Elem. De Para 
Tensão de 
Saída (kV) 

Corrente 
Nominal (A) 

Corrente 
 de Falta (A) 

13 0 2 13,8 200 220 
14 0 3 13,8 150 165 
15 0 4 13,8 100 110 
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As correntes de falta resultantes nos elementos serão os 
somatórios das correntes de cada fonte para simulações de 
curtos-circuitos em cada barra da microrede. Para chegar a 
estes valores, é necessário considerar os status de operação 
de todas as fontes, assim como das linhas de distribuição. 
Além disto, também é necessário considerar a barra onde 
ocorrem os curtos-circuitos, pois dependendo do ponto onde 
estes ocorrem, uma determinada fonte pode não estar 
suprindo corrente para alguns elementos da microrede. 

Com isto, foi elaborada uma metodologia de operações 
com um conjunto de matrizes variáveis de acordo com os 
status das fontes e linhas da microrede, e o resultado é uma 
matriz com E elementos e NB colunas. Esta matriz é 
adequada para ser somada ao resultado do método da 
superposição de forma a se obter um resultado global das 
correntes de curto-circuito para todos os elementos. 

A. Matriz de Correntes das Fontes para os Elementos  
Inicialmente o programa cria duas novas matrizes com 

dimensões EF x EF, sendo EF a quantidade de fontes 
fotovoltaicas no circuito. Ambas as matrizes serão diagonais, 
sendo que a matriz C%  possuirá os status de operação das 
fontes fotovoltaicas Sgf (ligado/desligado, 1 ou 0) e a matriz 
IF_GF possuirá os respectivos valores de corrente de falta Igf. 

Posteriormente, é criada a matriz B% , que possui E linhas e 
EF colunas. Nesta matriz, constam os fatores bef que 
correspondem aos elementos e às fontes da microrede. De 
acordo com os status das linhas de distribuição, o programa 
lê os dados de arquitetura da microrede e indica através do 
fator bef se uma fonte fornece corrente ao elemento do 
circuito e em qual sentido, ou seja, os fatores bef serão 
sempre 0, 1 ou -1. O produto das matrizes B% , C%  e IF_GF 
resulta na matriz D% , que representa as correntes em módulo 
e sentido que cada fonte fornecerá aos elementos da 
microrede. 

 { { {
( E x E F ) ( E x E F ) ( E F x E F )

( E F x E F )

D B . C . IF _ G F= %% %
14243

 (19) 

 

 

11 12 1f

gf 1 gf 1

21 22 2 f

gf 2 gf 2

31 32 3 f

gfn gfn

e1 e2 ef

b b ... b
s 0 0 0 I 0 0 0

b b ... b
0 s 0 0 0 I 0 0

D b b ... b
0 0 ... 0 0 0 ... 0

... ... ... ...
0 0 0 s 0 0 0 I

b b ... b

 
    
    
    = ⋅ ⋅    
    
        

  

%  (20) 

B. Matriz de Correntes Totais de Curto em Todas as Barras  

Após o cálculo da matriz D% , é necessário saber se uma 
fonte estará habilitada a fornecer corrente aos elementos de 
acordo com os curtos em cada barra. Para isto foi criada a 
matriz dinâmica W% com NE linhas e NB colunas. Nesta 
matriz constam os fatores wfb que correspondem às fontes e 
às barras da microrede. O programa lê os dados de 
arquitetura do circuito e indica através dos fatores wfb se uma 
fonte fornece corrente ao elemento para curto em uma 
determinada barra. Assim, os fatores wfb serão sempre 0 ou 1. 

Multiplicando as matrizes D%  e W%  resulta no somatório 
das fontes habilitadas para cada elemento e para curto-
circuito em cada uma das barras da microrede. É importante 
ressaltar que esta matriz é dinâmica e se altera a medida que 

o loop do programa vai varrendo as linhas da matriz D%  e 
fazendo as multiplicações. 

 

 
{ { {

( E x EE ) ( EF x N B )( E x N B )

ifo t D . W= % %  (21) 

 

 

11 12 1 f

11 12 13 1b

21 22 2 f

21 22 23 2b

31 32 3 f

f 1 f 2 f 3 fb

e1 e2 ef

d d ... d
w w w ... w

d d ... d
w w w ... w

ifot d d ... d
... ... ... ... ...

... ... ... ...
w w w ... w

d d ... d

 
  
  
  = ⋅
  
  
    

  

 (22) 

 

O Resultado final é a matriz ifot, que será somada ao 
resultado do método da superposição ifalt, obtendo assim a 
matriz das correntes totais de curto itot da microrede.  

 

 { { {
( E x N B ) ( E x N B ) ( E x N B )

ito t ifa lt ifot= +  (23) 

V. AJUSTES DE CORRENTE 

Uma vez calculados os valores de corrente total para os 
elementos da microrede considerando os curtos em todas as 
barras, é necessário ajustar a proteção criando os valores de 
ajustes dos relés [4,7]. 

Inicialmente, os valores calculados são convertidos para 
componentes de fase através da Transformada de Fortescue. 
Em seguida, o programa lê as barras onde estão interligados 
os relés e pega o menor valor de corrente em módulo 
diferente de 0, considerando os 5 tipos de curto-circuito. Este 
valor será o ajuste do respectivo relé para sua primeira zona 
de proteção. 

Posteriormente, o programa lê as barras adjacentes de 
cada relé e seguindo a mesma metodologia, cria pontos de 
ajustes secundários, terciários, quaternários, com tempos de 
respostas sucessivamente maiores. 

Tendo como exemplo a Figura 7, onde a microrede 
assume uma arquitetura diferente por comandos do operador 
e considerando o relé R02, ocorrendo um curto nas barras 1 
ou 2, ele atua em 200 ms com seu respectivo set-point. 
Entretanto, se ocorrer um curto na barra 4, são os relés R08, 

R09 e R15 que devem atuar em 200 ms, contudo, se estes não 
atuarem, os relés R02, R03 e R06 atuam com seus ajustes 
específicos e tempo de 400 ms. 
 

 
Fig. 7.  Microrede em curto-circuito e circulação de corrente.  
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Com relação aos relés R10, R11 e R14, a análise é 
semelhante. Ocorrendo um curto na barra 3, todos devem 
atuar em 200 ms. Contudo, se o curto ocorrer na barra 4, 
somente os relés R10 e R11 atuam em 200 ms com ajuste 
específico, e o relé R14 não atua, mantendo a barra 3 
energizada e alimentando as cargas. Caso os relés R10 e R11 
não atuem em 200 ms, o relé R14 atuará em 400 ms e com 
seu ajuste secundário. 

Desta forma, o programa além de calcular as correntes de 
curto-circuito, ele faz também uma coordenação da proteção 
da microrede criando pontos secundários de ajuste e com 
tempos de atuação sucessivamente maiores. 

VI. SIMULAÇÃO E RESULTADOS 

Após a etapa de programação, foi elaborada a interface 
gráfica conforme a Figura 8. Através da mesma pode-se 
comandar para ligar e desligar qualquer uma das fontes da 
microrede, inclusive trabalhar no modo ilhado da 
concessionária de energia. Também é possível dar os 
comandos de abertura e fechamento das linhas de 
distribuição e ler as correntes de set-point para cada ajuste 
dos relés de proteção. 

Para a simulação, basta incluir os status das fontes e das 
linhas de distribuição nos campos da parte superior da tela, 
que o programa simula todos os 5 tipos de curto-circuito em 
cada uma das barras, calcula os valores de corrente e 
apresenta na parte direita da tela os valores de set-points para 
cada um dos ajustes de proteção dos relés da microrede. 

Caso um relé não possua vários ajustes de proteção devido 
à arquitetura da microrede, ou esteja desabilitado, o 
programa cancela o respectivo campo de set-point. 

 
Fig. 8.  Interface gráfica para operação e simulação.  

Os resultados apresentados após as simulações permitiram 
observar uma diminuição dos valores de ajustes de corrente e 
aumento do tempo de atuação à medida que a ocorrência do 
curto se distancia da barra onde estão conectados os relés. 

Isto mostra uma característica fundamental do modelo 
proposto, pois ele prioriza a permanência de alimentação das 
cargas, desligando apenas as partes da microrede afetadas 
diretamente pelo curto-circuito. Somente no caso de um relé 
não atuar no seu ajuste primário, que os respectivos relés 
secundários atuarão desligando outras partes da microrede.   

Considerando que todas as possibilidades de status das 
fontes e das linhas de distribuição foram incluídas na 
simulação, os resultados são considerados consistentes em 
relação à operação da microrede proposta.   

VII. CONCLUSÕES 

O modelo desenvolvido possibilitou o cálculo das 
correntes de curto em uma microrede variável considerando 
diversas fontes distribuídas de energia. O mesmo também foi 
capaz de criar diversos níveis de ajustes para os relés de 
forma a realizar uma coordenação da proteção do circuito. 

Dentre os pontos positivos em relação a outros estudos 
presentes na literatura, pode-se citar o cálculo direto das 
correntes de curto em componentes simétricas, ou seja, sem a 
utilização de aproximações. Outro ponto de destaque é a 
possibilidade de comandos externos de uma operação 
centralizada, o que permite maior flexibilidade no circuito. 

Apesar de o modelo ter sido simulado numa microrede 
específica, conforme citado neste trabalho, a metodologia 
pode ser aplicada em qualquer tipo de rede e com inúmeras 
possibilidades de gerações distribuídas. Seria necessário 
inserir os novos elementos na matriz de dados do circuito na 
etapa de cálculo da superposição e adaptar as matrizes D%  e 
W%  na etapa das fontes fotovoltaicas. Nestes casos o modelo 
proporcionará bons resultados, o que gera a possibilidade de 
aplicação para microredes em complexos industriais, 
atividades rurais e condomínios residenciais.  

Propostas de trabalhos futuros seriam estudos de aplicação 
da norma IEC 61.850 na questão de comunicação dos relés. 
Outro ponto de interesse seria a possibilidade de cálculo da 
matriz de incidência elemento-nó reduzida A%  considerando 
as fontes fotovoltaicas trabalhando como fontes de correntes, 
o que seria uma melhoria significativa do modelo proposto. 
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