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Resumo:
Dentre as análises em regime permanente dos sistemas elétricos uma de grande importância é a
análise de falhas (incluindo cálculos de curto-circuito), a partir da qual muitos equipamentos são
dimensionados, tanto equipamentos de operação contínua quanto equipamentos para a própria
proteção do sistema em situação de falhas. A partir de trabalhos anteriores verificou-se que a
representação completa da rede, incluindo seus desequilíbrios, impacta na análise de falhas, pois
os valores de corrente nas fases podem ser bastante diferentes, não somente devido ao tipo de
falha (curto), mas também devido ao próprio desbalanço da rede e das cargas.
Uma das utilizações dos resultados de cálculos de curtos-circuitos é na especificação de
equipamentos, e atualmente em muitas ferramentas de cálculo não se tem considerado o
desequilíbrio da rede e das cargas nas simulações. A partir de resultados anteriores, torna-se
importante investigar o impacto de considerar ou não a representação detalhada do sistema na
definição e no dimensionamento de equipamentos.
Neste trabalho foram feitas análises sobre especificação de equipamentos e análises sobre
simulações de falhas considerando a representação detalhada dos sistemas e as diferenças em
seus resultados dependendo da modelagem adotada. Em termos de equipamentos analisados
optou-se por enfatizar os próprios limitadores de corrente de curto, por exemplo, o reator limitador,
que pode ser empregado em sistemas industriais e de distribuição para diminuir o impacto de
alguma falha no sistema, precisando assim ser bem dimensionado e representado nas
simulações. Estes limitadores têm se mostrado uma boa opção para minimizar correntes de falta
que têm aumentado muito de nível, especialmente em sistemas que têm se tornado mais
complexos com o aumento de geração distribuída e com a utilização de redes malhadas. Assim,
neste trabalho, estudou-se aplicações de limitadores de corrente de curto em sistemas industriais
e de distribuição e desenvolveu-se uma ferramenta para alocação de reatores limitadores de curto
em sistemas elétricos.

