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Resumo 

O sistema elétrico brasileiro sofre diversos tipos de faltas, curtos-circuitos e 

sobretensões, causadas por falhas de isolamento ou humanas, para realizar os estudos e 

análise dessas faltas são usados alguns programas computacionais. 

O Programa de Análises de Faltas, ANAFAS é um programa de análise de faltas do 

Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL,  que auxilia no estudo de análise de 

faltas,  Muito usado por diversas empresas para solucionar sistemas de grandes 

dimensões semelhantes ao sistema brasileiro. 

O programa soluciona casos de curtos-circuitos ditos convencionais, que 

independem do agente causador, curtos-circuitos monofásicos, bifásicos, bifásicos-terra 

ou trifásicos, diferenciados por serem sólidos ou através de impedâncias. 

Este trabalho explica as funcionalidades do Programa Anafas para resolução de 

casos de curto-circuito e realiza a simulação de um caso de curto circuito entre pontos 

através de impedância, escolhido. 

O curto circuito entre pontos ocorre envolvendo dois pontos do sistema, podendo 

ou não ter bases de tensões ou referências angulares distintas e também não dependem 

do número de fases envolvidas no defeito. Para solucionar o caso de curto-circuito, foi 

utilizado modos distintos de solução com o objetivo de verificar a coerência dos dados. 

O sistema utilizado como base para a solução do caso de curto-circuito entre 

pontos através de impedância foi escolhido com base no sistema real, utilizando 

características e informações reais dos elementos do sistema, como gerador, 

transformador e linhas. 
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Abstract 

The Brazilian electrical system undergoes various types of faults, short circuits 

and power surges caused by insulation or human failure to perform studies and analysis 

of these faults are used some COMPUTER programs.  

The Fault Analysis Program, is a program ANAFAS fault analysis of the Research 

Center for Energy, CEPEL, which aids in the study of fault analysis, Widely used by 

various companies to solve large dimensions similar to the Brazilian system systems.  

The program solves cases of so-called conventional short-circuits, which are 

independent of the causative agent, single-phase, two-phase, two-phase or three-phase-

to-ground short circuit, be differentiated by sound or by impedances.  

This paper explains the features of ANAFAS Program for resolving cases of short-

circuit and carries out simulation of a case of short circuit between points through 

impedance chosen.  

The short circuit occurs between points involving two points of the system, and 

may or may not have different tensions or bases angular references and also does not 

depend on the number of steps involved in default. Para solve the event of a short circuit 

was used distinct modes solution with the objective of verifying the consistency of the 

data.  

The system used as the basis for the solution of the case of short circuit between 

points via impedance was chosen based on the real system, using actual features and 

information of system elements such as generator, transformer and lines. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Em decorrência da crescente demanda por energia elétrica no Brasil, a 

configuração física do sistema elétrico brasileiro tem ficado mais extensa o que exige 

que o sistema elétrico esteja sempre se adequando de modo a suprir a energia 

demandada pelos consumidores.  

O estudo de análise de faltas fica cada dia mais difícil sem a ajuda de um 

programa computacional. Por isso conhecer os métodos de solução de programas 

computacionais como o Programa de Análise de Faltas Simultâneas, ANAFAS se torna 

cada dia mais importante para o estudo dos sistemas elétricos. 

O programa ANAFAS é um desses programas, para determinação de curto-

circuito no qual é permitido a execução automática de faltas, além de possuir serviços de 

cálculo de equivalentes  e estudo de superação de equipamentos.  

Diante da necessidade de se desenvolver um modelo de dados comum, expansível 

e uma interface gráfica sensível ao contexto, com uma lógica comum a todas as 

aplicações o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL desenvolveu uma plataforma 

integrada para programas de operação e planejamento de sistemas elétricos de 

potência, denominada SAPRE, Sistema de Análise e Projeto de Redes Elétricas, a qual o 

programa ANAFAS está integrado. 

O Programa computacional criado pelo CEPEL, é utilizado em grande parte do 

setor elétrico, estando apto para realizar estudos de curtos-circuitos em redes de 

pequeno, médio e grande porte.  

Os curtos-circuitos ocorrem devido à ruptura do isolamento elétrico entre as 

fases ou entre fase e terra. É muito importante saber as correntes resultantes destes 

curtos para alguns estudos e análises. 

Para dimensionar o sistema de proteção de uma determinada rede elétrica e 

parametrização dos relés associados é preciso usar como referência os valores das 

correntes de curtos-circuitos calculadas. 
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Para sistemas de pequeno porte o cálculo das correntes de curtos-circuitos pode 

ser feito de forma simples. Porém para sistemas de grande porte, é muitas vezes 

necessária a utilização de métodos matriciais, que só se tornaram viáveis para uso com 

os atuais recursos computacionais. Com a utilização desses recursos a análise de curto-

circuito de sistemas elétricos muito grandes é realizada com alta velocidade e precisão. 

Com o conhecimento de circuitos de sequência, decomposição em componentes 

simétricos e o auxílio dos métodos computacionais é possível realizar os cálculos de 

curtos-circuitos de diversos sistemas. 

1.1. Objetivos do Trabalho  

- Apresentar as facilidades proporcionadas pelo Programa de Análises de Faltas 

Simultâneas, ANAFAS, para calcular as correntes de curtos-circuitos; 

- Estudar o método implementado no programa Anafas para solucionar curto-

circuito; 

- Obter resultados que possam auxiliar nos ajustes do sistema de proteção da 

rede elétrica, dimensionamento de equipamentos, análise de ocorrências, entre outras 

funções.  

1.2. Visão Geral do Texto 

O trabalho está estruturado em seis capítulos, para facilitar sua compreensão, 

incluindo este capítulo de introdução. 

No capítulo 2 apresenta-se o método dos componentes simétricos, uma 

ferramenta importante para auxiliar na resolução de circuitos associados a redes 

elétricas trifásicas assimétricas. Para isso foi feita uma análise do método, uma breve 

explicação de sistemas trifásicos e suas propriedades, apresentados os circuitos 

equivalentes de sequência e a transformação de componentes. 

No capítulo 3 é discutido o Programa de Análises de Faltas Simultâneas, ANAFAS, 

apresentando suas principais características e a metodologia utilizada para simular e 

obter os resultados. 
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No capítulo 4 são apresentados os resultados da simulação, obtidos a partir do 

programa ANAFAS para o sistema escolhido. 

No capítulo 5 são apresentados e comentados os resultados obtidos pela 

simulação realizada no ANAFAS. 

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho a partir da simulação e 

uma proposta para futuros trabalhos de final de curso. 
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Capítulo 2 

Componentes Simétricas  

2.1. Introdução 

Os primeiros estudos relativos ao método das componentes simétricas datam de 

1918 com Charles LeGeyt Fortescue. Em seu trabalho, Fortescue desenvolveu princípios 

gerais que possibilitam a transformação linear da solução de sistemas desequilibrados 

em sistemas equilibrados.  

Esse método é muito utilizado até hoje para determinar correntes e tensões no 

sistema após a ocorrência de alguma falta. A vantagem do mesmo é que os circuitos 

equivalentes obtidos da transformação são circuitos trifásicos equilibrados, que podem 

ser resolvidos separadamente utilizando os circuitos monofásicos equivalentes.  

Alguns anos depois de Fortescue, Edith Clarke apresentou um trabalho detalhado 

para determinação de correntes e tensões, na frequência fundamental, também muito 

reconhecido e usado. 

Porém, hoje, com a evolução dos computadores e o auxilio da álgebra linear, o 

desacoplamento das fases é tratado como um estudo matemático, que utiliza conceitos 

de autovalores e autovetores, e que se mostrou como todos os outros métodos, 

correspondente as ideias de Fortescue, já que utiliza mesmo que de forma implícita a 

ideia do desacoplamento dos sistemas desequilibrados. 

2.2. Sistema Desequilibrado 

Os sistemas elétricos de potência estão constantemente expostos a eventos de 

faltas, que afetam suas condições normais de operação. Para o estudo destas faltas, os 

curto-circuitos apresentam uma considerável importância. As correntes de curto-

circuito provocam efeitos nos equipamentos e nos condutores diversos como, elevação 

de temperatura, solicitações térmicas e esforções mecânicos. Por isso, os cálculos dessas 
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correntes representam uma parte importante do estudo dos sistemas elétricos de 

potência. 

O estudo de curto-circuito apresenta dois aspectos distintos, tendo em vista que 

as faltas podem ser do tipo simétrica ou assimétrica. A maioria das faltas são do tipo 

assimétrica e portanto deixam os sistemas elétricos assimétricos (desequilibrados). A 

Figura 2.1, mostra um exemplo de um sistema trifásico assimétrico e três componentes 

simétricos (direto, inverso e zero). Um método muito útil na determinação de correntes 

e tensões no sistema, quando há ocorrência de falta assimétrica é o método das 

componentes simétricas.  

 

  Figura 2.1 - Sistema trifásico assimétrico, sistema direto, sistema inverso e sistema homopolar [1]. 

Por meio da aplicação do método das componentes simétricas, sabemos que três 

fasores desequilibrados de um sistema elétrico podem ser decompostos em três 

sistemas equilibrados de fasores. O primeiro, de sequência positiva, formado por três 

fasores idênticos em módulo e defasados 120º entre si, com a mesma sequência de fase 

dos fasores do qual se originou. O segundo, de sequência negativa, composto de três 

fasores idênticos em módulo, também defasados 120º entre si, com sequência oposta à 

dos fasores originais. O terceiro, de sequência zero, composto de três fasores iguais em 

módulo, com defasagem nula entre si. Os três conjuntos de componentes simétricos 

estão mostrados na Figura 2.2 [2]. 
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  Figura 2.2 - Componentes de tensão de sequência positiva, negativa e zero[2]. 

A sequência de fase das tensões e correntes do sistema não importa, porém é 

comum quando se pretende resolver um problema, determinar as três fases por a, b e c. 

Dessa forma a sequência de fase dos componentes de sequência positiva dos fasores 

desequilibrados é abc e dos componentes de sequência negativa é acb. Os três conjuntos 

de componentes simétricas obtidos são também determinados por 1, 2 e 0, 

respectivamente. 

Cada fasor desequilibrado original é, portanto a soma dos seus componentes, 

como mostrado nas Equações (2.1), (2.2.) e (2.3). A soma dos componentes simétricos 

para obter os três fasores desequilibrados é mostrada na Figura 2.3 [2]. 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑎1 + 𝑉𝑎2 + 𝑉𝑎0  (2.1) 

 𝑉𝑏 = 𝑉𝑏1 + 𝑉𝑏2 + 𝑉𝑏0    (2.2) 

        𝑉𝑐 = 𝑉𝑐1 + 𝑉𝑐2 + 𝑉𝑐3                                                                                                                                              (2.3) 
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  Figura 2.3 - Adição dos componentes para obter os três fasores desequilibrados[2]. 

Conforme se observa na Figura 2.3 é possível sintetizar três fasores assimétricos 

utilizando três conjuntos de fasores simétricos. Porém também é possível fazer o 

inverso, decompor três fasores assimétricos em seus componentes simétricos. Para 

obter essa decomposição é utilizado um operador, que indica a rotação do fasor de 120°, 

normalmente intitulado pela letra a, esse operador causa uma rotação no sentido anti-

horário do fasor. O operador é na verdade um número complexo definido na Equação 

(2.4)[2]. 

𝑎 = 1 = 𝑒−𝑗2𝜋/3 = −0,5 + 𝑗0,866  (2.4) 

Para decompor os três fasores assimétricos em componentes simétricos, é 

preciso reduzir o número de incógnitas, sendo Vb e Vc expressos em função de Va e a e 

em seguida substituídos nas Equações (2.1), (2.2) e (2.3). Ao passar essas equações 

geradas para forma matricial, temos os fasores assimétricos decompostos em 

componentes simétricos nas Equações (2.5), (2.6) e (2.7)[2]. 

𝑉𝑎0 =
1

3
(𝑉𝑎 + 𝑉𝑏 + 𝑉𝑐)  (2.5) 

𝑉𝑎1 =
1

3
(𝑉𝑎 + 𝑎𝑉𝑏

+ 𝑎2𝑉𝑐) 

 (2.6) 

𝑉𝑎2 =
1

3
(𝑉𝑎 + 𝑎2𝑉𝑏

+ 𝑎𝑉𝑐) 

 (2.7) 
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Na Equação (2.5) é possível perceber que não há componentes de sequência zero 

se a soma dos fasores assimétricos for zero. Assim, os componentes de sequência zero 

não estão presentes nas tensões de linha.  

2.3. Transformação de Componentes  

Com o surgimento dos grandes computadores digitais e a era da tecnologia, veio 

um novo ramo da matemática, a álgebra linear, baseada em matrizes e vetores, muito 

utilizados em computadores para solucionar sistemas de equações lineares associados a 

sistemas elétricos. O desacoplamento das fases, a grande descoberta dos estudiosos das 

Componentes Simétricas, tornou-se então um estudo matemático com solução baseada 

em autovalores e autovetores associados a uma matriz. Descobriu-se então que as 

transformações poderiam ser estudadas sob o olhar da álgebra linear e essas receberam 

o nome de transformações de componentes ou método de componentes de fase.[3] 

O método de componentes de fase, como o próprio nome já diz utiliza a estrutura 

de fases para a representação dos elementos do circuito e é um método muito útil para 

análise de qualquer tipo de falta. Todo o desequilíbrio é refletido na matriz impedância 

trifásica (2.8) e, nesse caso, uma representação trifásica é mais adequada por conservar 

as informações relativas ao desequilíbrio[4]. 

𝑍𝑓 =  [
𝑍𝑎𝑎 𝑍𝑎𝑏 𝑍𝑎𝑐
𝑍𝑏𝑎 𝑍𝑏𝑏 𝑍𝑏𝑐
𝑍𝑐𝑎 𝑍𝑐𝑏 𝑍𝑐𝑐

] 

 

 (2.8) 

𝐸𝑓 = 𝑍𝑓 ∗ 𝐼𝑓  (2.9) 

Uma maneira de resolver a Equação (2.9) obtida pela matriz impedância trifásica 

é fazendo a inversão direta de Z𝑓; porém, se a matriz for de ordem elevada, isso se torna 

uma tarefa difícil [3]. Para solucionar esse problema e realizar a transformação, é 

preciso escrever os vetores tensões e correntes em função de novos vetores de tensões e 

correntes, utilizando para isso uma matriz T, chamada de matriz de transformação 

modal, ou simplesmente, matriz transformação [4], que nada mais é do que uma matriz 

de autovetores associados aos autovalores da matriz de impedâncias. 
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Os novos vetores de tensões e correntes (2.10), (2.11) são substituídos na 

Equação (2.9), e T é escolhida de tal maneira que a matriz impedância seja diagonal, o 

que torna a solução simples, pois a inversa da matriz das impedâncias modais pode ser 

obtida invertendo cada elemento. Sendo a matriz de impedância modal diagonal é 

possível afirmar que não existe acoplamento entre os modos[3], ou seja, do mesmo 

modo que o método das componentes simétricas, o método de componentes de fase 

transforma um circuito trifásico com acoplamento entre fases em três circuitos 

desacoplados. 

𝐸𝑓 = 𝑇 ∗ 𝐸𝑚  (2.10) 

𝐼𝑓 = 𝑇 ∗ 𝐼𝑚  (2.11) 

O método de componentes de fase é muito conhecido, mas não é um método 

simples o que muitas vezes restringe seu uso. Neste método é necessário criar uma 

matriz específica T, chamada de matriz transformação, que transforma a matriz de 

impedâncias em uma matriz diagonal. Utilizando este método ainda é preciso calcular a 

inversa da matriz específica [3].  

De forma simples, tem-se a matriz de impedância de fase desequilibrada (2.9), 

que irá se transformar em uma matriz de impedância diagonal, chamada de matriz de 

impedância modal (2.12), que se escrita na forma não condensada, gera uma matriz 

T(2.13), matriz transformação, formada por três vetores dispostos lado a lado[3]. 

Primeiro calcula-se os autovalores da matriz de impedância Zf, em seguida os 

autovetores associados a esses autovalores, que lado a lado formam a matriz T, e tem a 

solução do sistema dada pela Equação (2.14).  

Finalmente é obtida a solução do sistema (2.15), que prova que a matriz T que 

diagonaliza a matriz de impedâncias é formada por autovetores justaposto, de modo a 

obedecer as Equações (2.15). Matematicamente significa que os elementos da primeira 

coluna são iguais entre si e os das outras colunas devem ter uma soma nula[3].  

𝑍𝑚 =  [
𝑍0 0 0
0 𝑍1 0
0 0 𝑍2

] 

 

 (2.12) 

𝑇 = [
𝑞11 𝑞12 𝑞13
𝑞21 𝑞22 𝑞23
𝑞31 𝑞32 𝑞33

]  (2.13) 
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𝑞11 = 𝑞21 = 𝑞31  (2.14) 

{

𝑞11 = 𝑞21 = 𝑞31
𝑞12 + 𝑞22 + 𝑞32 = 0
𝑞13 + 𝑞23 + 𝑞33 = 0

  (2.15) 

Após a obtenção do sistema(2.15) é possível perceber que a matriz 

transformação T deste método só pode ser obtida porque leva em consideração, mesmo 

que de forma implícita que o componente trifásico é equilibrado, porque se isso não for 

considerado não seria possível a matriz impedância modal ser diagonal. Dessa forma, é 

possível relacionar que os elementos Z0, Z1 e Z2 da matriz são respectivamente as 

impedâncias zero, positiva e negativa.  

Portanto, temos que as condições do sistema (2.15) são atendidas pelo método 

das componentes simétricas, o que leva a conclusão que é possível criar infinitas 

transformações de componentes que possam diagonalizar a matriz de impedância Zf, 

tornando qualquer matriz que atenda ao sistema (2.15) uma transformação de 

componentes. No livro [3] , o autor, levando em consideração essas afirmações, cria sua 

própria transformação, chamada de transformação de Clever, que possui as matrizes T e 

T−1 (2.16),(2.17). 

𝑇 = [
1 1 1
1 0 −2
1 −1 1

] 

 

 (2.16) 

𝑇−1 =
1

3
[
1 1 1
3/2 0 −3/2
1/2 −1 1/2

] 

 

 (2.17) 

2.4. Componentes Simétricas  

O estudo sobre o método das componentes simétricas teve seu início em 1913 e 

foi desenvolvido por Charles L. Fortescue, em 1918, registrado no artigo técnico 

publicado pelo American Institute of Eletrical Engineers, AIEE, atual Institute of Eletrical 

and Eletronic Engineers. O método surgiu de um estudo sobre alimentação assimétrica 

de motores de indução trifásicos [1], no qual ele observou que a solução de sistemas 
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polifásicos desequilibrados poderia ser reduzida a dois ou mais sistemas equilibrados. 

Seu trabalho é intitulado “Método de Componentes Simétricas Aplicado à Solução de 

Circuitos Polifásicos Desequilibrados”. 

O trabalho não tinha o objetivo de referir-se ao estudo de curto-circuito, 

entretanto é uma ferramenta muito utilizada até hoje para análise desses estudos. A 

ideia geral do método apresentado por Fortescue é transformar em uma soma de n 

conjuntos de fasores sequenciais equilibrados, um conjunto de fasores 

desequilibrados[3]. Um sistema trifásico de três fasores desequilibrados pode ser 

decomposto em três sistemas trifásicos de três fasores equilibrados, denominados 

componentes simétricas de sequência positiva, negativa e zero[5]. 

O teorema proposto por Fourtescue foi especificamente desenvolvido para 

sistemas trifásicos. Nele as componentes propostas são obtidas da transformação linear 

do conjunto de fasores associados as tensões ou as correntes. A matriz de transformação 

Q (2.18), proposta na época, chamada de matriz de transformação de componentes 

simétricas, não é mais utilizadas na prática e foi substituída por outras matrizes (2.19),  

(2.20) obtidas a partir da utilização do operador a[3]. 

𝑄 = [
1 1 1
1 𝑎−1 𝑎−2

1 𝑎−2 𝑎−4
] 

 

 (2.18) 

𝐴 = [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎â

] 

 

 (2.19) 

𝐴−1 =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] 

 

 (2.20) 

Ao longo dos anos surgiram várias matrizes de transformação, uma delas muito 

conhecida designada por “transformação Clarke”, em homenagem a Edith Clarke, que 

difundiu o emprego das componentes zero, alfa(α) e beta(β) no calculo das tensões e 

correntes , publicando o livro “Circuit Analysis of AC Power Systems” no ano de 1943. A 

grande vantagem desse método é sua aplicação no cálculo de sobretensões em rede. 

A matriz transformação de Clarke, Tc (2.21), permite obter as componentes zero, 

α e β. Da mesma forma que na transformação de Fortescue tem-se as Equações 
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(2.22)(2.23), e é a partir da inversão da matriz transformação, 𝑇𝑐−1(2.24)que os 

componentes são obtidos. 

𝑇𝑐 =  

[
 
 
 
 
1 1 0

1 −
1

2

√3

2

1 −
1

2
−
√3

2 ]
 
 
 
 

 

 

 (2.21) 

[𝑉] = [𝑇𝑐] ∗ [𝑉𝑐] 

 
 (2.22) 

[𝑉] = [
𝑉0
𝑉𝛼
𝑉𝛽
] 

 

 (2.23) 

𝑇𝑐−1 = 

[
 
 
 
 
 
1

2

1

2

1

2

1 −
1

2

−1

2

0
√3

2
−
√3

2 ]
 
 
 
 
 

 

 

 (2.24) 

Facilmente relaciona-se as equações (2.25). 

{
 
 

 
 𝑉0 =

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏 + 𝑉𝑐

3

𝑉𝛼 =
2𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 − 𝑉𝑐

3

𝑉𝛽 =
𝑉𝑏 − 𝑉𝑐

3

 

 

 (2.25) 

Os métodos de Fortescue e Clarke são correspondentes, como todos os outros 

métodos para solução de componentes simétricas. Nesta caso a relação é facilmente 

estabelecida, substituindo nas equações (2.25) Va, Vb, Vc pelas expressões em função 

das componentes simétricas, obtendo equações(2.26).[6] 

{
𝑉0 = 𝑉0

𝑉𝛼 = 𝑉1 + 𝑉2
𝑉𝛽 = −𝑗(𝑉1 − 𝑉2)

 

 

 (2.26) 
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A relação entre os dois métodos também pode ser representada graficamente, 

Figura(2.4). 

 

Figura 2.4 – Determinando V1,V2,Vα e Vβ 

Para algumas situações, como por exemplo, um sistema trifásico simétrico direto, 

a componente zero é nula, a α coincide com a direta e a β é obtida, rotacionando α de 

π/2 no sentido negativo. O método de Clarke é muito vantajoso quando os elementos 

tem impedância inversa igual a direta, como os elementos passivos[6]. 

Em relação à potência, tem-se que no método das componentes simétricas de 

Fortescue, ela não é invariante, e a equação da potencia complexa trifásica total é dada 

pela Equação(2.27), calculada em componentes de fase.[3]  

  

𝑆3∅ = 𝑉𝑎(𝐼𝑎)∗ + 𝑉𝑏(𝐼𝑏)∗

+ 𝑉𝑐(𝐼𝑐)∗ 

 

 (2.27) 

Expressando os parâmetros da Equação (2.25) em função dos parâmetros de 

Clarke, é possível obter a partir de Fourtescue a equação da potência complexa trifásica 

da transformação de Clarke(2.28).[6] 

 

𝑆3∅ = 3𝑉𝑜𝐼𝑜 +
3

2
𝑉𝛼𝐼𝛼∗

+
3

2
𝑉𝛽𝐼𝛽∗ 

 (2.28) 
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O estudo para cálculos de curto circuito, iniciado com método de componentes 

simétricas de Fortescue, em 1918, só teve suas primeiras aplicações em 1920 com a obra 

de Evans Wagner, na qual as componentes simétricas foram realmente aplicadas para 

análise de faltas em sistemas desequilibrados. Edith Clarke em sua publicação de 1941 e 

1950, apresentou um trabalho mais detalhado para determinação de correntes e 

tensões, na frequência fundamental, e em sistemas elétricos de potência para diversas 

condições. [4] 

O método das componentes simétricas foi muito estudado por especialistas em 

engenharia de sistemas de potência, tornando-se mais didático na obra de Stevenson, 

em 1955, em uma época em que os computadores digitais ainda não estavam 

disponíveis. Só mais de dez anos depois, com El-Abiad Stagg, em 1968, que surgiu o 

primeiro trabalho que levou a criação de programas matriciais para estudos de 

falhas[4]. O método denominado método de componentes de fase só ganhou esse nome 

em 1968, com Laughton, que apresentou o primeiro trabalho que utiliza este método.  

Mesmo hoje com o uso dos programas computacionais e da álgebra linear, o 

método de desacoplamento sugerido por Fortescue é considerado uma importante 

evolução no estudo de sistemas elétricos desequilibrados.  
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Capítulo 3 

Programa de Análise de Faltas Simultâneas 

3.1. Introdução 

 

Neste capítulo será apresentada uma descrição do programa computacional 

ANAFAS, Programa de Análises de Faltas simultâneas. Inicialmente serão apresentados 

uma breve explicação sobre o programa e seus objetivos, teremos uma descrição de 

todas as suas aplicações para análise de faltas. E ao final teremos uma simulação de um 

caso de falha. 

3.2. O Programa 

O Programa ANAFAS foi um programa desenvolvido para sistemas de potência de 

grande porte, possibilitando diminuir o tempo de simulações e de análise dos resultados 

de estudos para dimensionamento de equipamentos, análise de ocorrências e ajustes de 

proteção[2]. 

Tem o objetivo de facilitar a análise de falhas no sistema elétrico, com baixo custo 

de instalação, por ter poucos requisitos de software e hardware[7]. 

3.3. Metodologia  

O ANAFAS é um programa interativo que permite a modelagem fiel do sistema, 

representação de carregamento pré-falta, da capacitância das linhas e de cargas, entre 

outros.  

É possível simular diversos tipos de defeitos, além de realizar cálculos de 

equivalentes de curtos-circuitos, análise de superação de disjuntores, diversos tipos de 

relatórios de dados, comparação de configurações, evolução de nível de curtos-circuitos, 
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gravação de casos em XML para uso no programa FORMCEPEL, além de poder ser 

processado no formato “bacth”. 

Possibilita realizar estudos individuais e macros, sendo que nos individuais o 

usuário define os casos e nos macros os casos são gerados automaticamente. Em ambos 

os casos a solução pode ser orientada a ponto-de-falta e ponto de monitoração e os 

relatórios geram tensões e correntes de falta e contribuição. 

A metodologia do programa combina a representação em componentes de 

sequência para o sistema balanceado com a representação trifásica para a parte 

desbalanceada do sistema. A rede elétrica é modelada por duas matrizes de admitâncias 

de barra esparsas, uma assimétrica com estrutura simétrica para a sequência positiva e 

uma simétrica para a sequência zero. 

O sistema elétrico é modelado por redes de sequência positiva e zero, utilizando 

grupos de dados. Os dados são de barra( identificação, tensão-base e pre-falta), de 

circuito(identificação, tipo de circuito,..), de mútua(identificação dos trechos de linha 

acoplados, resistência e reatância de aclopamento) , de shunts de linha(identificação do 

circuito com shunts de linha), de MOVs(identificação do circuito protegido, corrente de 

proteção) e dados de geradores eólicos síncronos com conversor de 

frequência(identificação da barra, corrente máxima, tensão mínima, fator de potência de 

curto).[8] 

A solução para qualquer curto-circuito segue alguns passos principais: 

 Construção de equivalentes em coordenadas de sequências referentes as 

barras envolvidas nas faltas; 

 Alterações balanceadas nos equivalentes (criações de barras fictícias) 

 Construção de equivalentes trifásicos contendo somente as barras 

afetadas pela falta; 

 Alteração dos equivalentes trifásicos para representar as alterações 

desbalanceadas referentes as faltas; 

 Solução do sistema equivalente trifásico; 

 Transformação novamente para os equivalentes em componentes de 

sequência, obtendo injeções correspondentes as correntes de curto; 

 Obtenção, a partir das injeções de corrente, das tensões pós-falta em todas 

as barras dos sistemas desejadas.[7] 
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Sendo os equivalentes representados por duas matrizes, uma assimétrica para a 

sequência positiva e uma simétrica para a sequência zero. Utilizando para isso a técnica 

de vetores esparsos.[7] 

3.4. Principais Funções e Possibilidades do Programa 

O ANAFAS entre suas diversas funções possibilita classificar os ramos do circuito 

em seis tipos. São eles a linha de transmissão, transformador (ramo série e ramo 

“shunt”), gerador, capacitor / reator série, capacitor / reator “shunt” (ligados a uma 

barra), carga (impedância constante) e transformador de aterramento. Tais 

classificações podem ser feitas pelo usuário ou deduzida pelo próprio programa. 

Além disso, o programa ainda permite a especificação da base de potência 

trifásica do sistema e a especificação da tensão-base dos diversos subsistemas. 

Em seus relatórios de dados gerados, são apresentados os dados do sistema 

elétrico, os eventuais erros, que podem ser classificados em “aviso” e “erro”. Sendo os 

avisos referentes às situações solucionáveis pelo programa, que não impedem o 

prosseguimento da execução do programa, mas muitas vezes se referem a situações não 

ideias e os erros referentes as situações que invalidam a modelagem do sistema e 

portanto, cancelam a leitura do caso perdendo todos os dados. 

Para a determinação dos módulos e ângulos de fase para as tensões e correntes 

em qualquer ponto do sistema o programa realiza a modelagem do defasamento em 

trafos com ligação delta-estrela, mesmo que entre este e o ponto de curto existam trafos 

delta-estrela. Tal defasamento influencia os casos em que a falta é de um lado do 

transformador delta-estrela e se quer as correntes em um ponto do outro lado do 

transformador. Para que o programa consiga calcular as correntes é necessário 

preencher o valor do defasamento do trafo, sendo que o valor do ângulo é fornecido no 

bloco de dados e o ângulo de defasamento é dado pela diferença angular introduzida 

pelo transformador delta-estrela nas tensões fase-neutro do lado da barra “de” em 

relação ao lado da barra “para”. 

A região utilizada como referência é sempre a região com o nível de tensão mais 

alto do sistema e os valores das referências de ângulo são fornecidos no relatório de 

dados de barra. Para calcular os curtos circuitos a referência é temporariamente 
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deslocada para o ponto em curto, fazendo com que o ângulo de fase das correntes de 

curto não admitam valores diferentes. O valor do ângulo de defasamento está 

diretamente ligado ao tipo de conexão entre os enrolamentos primários e secundários 

O programa possibilita representar também transformadores defasadores que 

são modelados nos programas de fluxo de potência e diferente dos transformadores de 

defasamento implícito, não afetam as referências de ângulo das barras do sistema, ao 

contrário geram um aumento no fluxo que circula pelo transformador. Os 

transformadores defasadores podem ser fixos ou variáveis e são ligados entre barras de 

mesma referência angular. Eles só podem ser representados no ANAFAS quando a  

modelagem utilizada for com tensão pré-falta e o valor do ângulo de defasamento 

também é obtido no bloco de dados de circuito. 

Os sistemas com carregamento pré-falta obtêm resultados próximos da realidade 

de correntes e tensões durante as faltas. Para isso a modelagem deve ser o mais próximo 

da utilizada no fluxo de potência que é de onde vêm as tensões pré-falta.  

É recomendável no programa que as cargas sejam modeladas como impedância 

constante. As injeções de corrente constante podem ser consultadas no relatório de 

dados de injeções de corrente pré-falta e os fluxos pré-falta nos circuitos podem ser 

consultados no relatório de dados de fluxos pré-falta. As tensões internas pré-falta por 

sua vez são calculadas automaticamente, a corrente pré-falta do gerador é obtida a 

partir da potência gerada informada e a reatância neste cálculo é a impedância de 

seqüência positiva do gerador, informada nos dados de circuitos. 

Quando não se utiliza a modelagem com tensão pré-falta, todas as tensões 

internas são iguais a 1ang0° e as tensões internas dos geradores são consultadas no 

relatório de dados de geradores. 

Quando a modelagem utiliza tensão pré-falta à remoção de um circuito no 

arquivo de dados é diferente e duas injeções de corrente nas barras terminais do 

circuito correspondentes á corrente que fluía no circuito aparecem. Na remoção do 

mesmo circuito como uma falta individual tipo remoção, o programa recalcula todas as 

tensões nodais de modo que o carregamento continue a ser atendido sem a presença do 

circuito removido. 

Como mencionamos anteriormente o ANAFAS gera diversos relatórios, que 

podem ser consultados interativamente ou gravados em arquivo. 
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O programa também permite o acoplamento mútuo entre trechos de linha, é 

possível especificar os acoplamentos de sequência zero entre trechos de linha, definidos 

por percentuais inicial e final do comprimento de linhas, se não forem preenchidos 

considera-se acoplamento entre linhas inteiras. As linhas são sempre fornecidas inteiras 

e as barras terminais são incluías no caso. 

Quando as impedâncias são mútuas são fornecidos os valores de percentagem do 

comprimento total da linha, correspondente ás posições inicial e final de cada trecho 

acoplado. Internamentos são criados barras auxiliares necessárias que dividem as linhas 

nos seus diversos trechos a fim de modelar os acoplamentos mútuos existentes no caso. 

O usuário só enxerga as barras originais do caso e suas linhas completas. 

No programa também é possível realizar modelagens de geradores movidos a 

energia eólica para estudos de curto-circuito. As tecnologias comuns são: 

 Geradores de Indução 

 Geradores de Indução Duplamente Alimentados (Doubly-Fed Induction 

Generators – DFIG) 

 Geradores Síncronos com Inversor[8] 

3.5. Modelagens das Faltas 

No programa é possível fazer modelagem de diversos defeitos, são eles: 

 Curto-circuito “shunt” em barras e em pontos intermediários de circuitos; 

 Curto-circuito série; 

 Abertura de fases; 

 Remoção de circuitos. 

Na modelagem shunt, os tipos de falta são especificados de forma direta, como 

FT, FF, FFT, FFF, os curto circuitos não-sólidos são definidos pelo usuário, com a 

especificação de um conjunto de impedâncias entre fases, conforme Figura 3.1.[8] 
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Figura 3.1- Conjunto de impedâncias entre fases 

No programa as impedâncias de curto-circuito são inicializadas com infinito e 

podem assumir qualquer valor, inclusive zero(ligação sólida). Esse tipo de curto-circuito 

pode ser usado em barras, em pontos intermediários de linhas de transmissão e em 

pontos específicos associados a aberturas. 

No caso de pontos intermediários, a localização da falta é definida como 

percentual da linha a partir da barra de origem, também chamada de “barra de” e a 

barra criada para aplicar a falta é chamada de barra interna, Figura 3.2.[8] 

 

Figura 3.2- Barra de origem 

A modelagem do curto-circuito série é usado para simular curtos entre linhas que 

se cruzam ou compartilham as mesmas torres e curtos entre terminais de um Trafo ou 

capacitor série.  

Quando a análise do curto série sólido envolve pontos em diferentes níveis de 

tensão, as tensões nos pontos ficam iguais quando expressas em kV e não em pu, as 

correntes de curto só serão as mesmas quando expressas em Ampère e não em pu e os 

pontos no curto série podem ser barras, pontos intermediários de linhas de transmissão 

ou terminais abertos de um equipamento. 
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Os tipos de curto série sólido são, monofásicos, bifásicos e trifásicos e podem ser 

especificados de forma direta envolvendo as mesmas fases dos dois pontos, A com A, B 

com B e/ou C com C. Para definir os curtos série o usuário deve definir as especificações 

de um conjunto de impedâncias (R+jX) (em p.u. ou Ohm) entre as 3 fases dos dois 

pontos envolvidos, num total de até 9 valores de impedância diferentes, Figura 3.3. 

 

 

 

Figura 3.3- Especificações do curto série sólido 

No curto circuito como já foi dito, as impedâncias são inicializadas com infinito e 

podem assumir qualquer valor. 

Os curtos-circuitos tipo série só estão disponíveis no modo de processamento 

“batch” do ANAFAS ( utilizado também pelo SAPRE ) e, portanto, não estão disponíveis 

para uso pelo modo interativo. 

No programa a modelagem da abertura de fases pode ser realizada em uma ou 

mais fases, que devem ser especificadas pelo usuário, junto a barra ou num ponto 

intermediário de um linha de transmissão. As aberturas são sempre trifásicas no 

algoritmo de solução e as fases não abertas são representadas como curtos-circuitos. A 

figura 3.4 mostra uma abertura monofásica, na qual duas fases são curto circuitadas. 

 

 

Figura 3.4- Abertura Monofásica 
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Quando retrata-se pontos intermediários, Figura 3.5 a localização da falta é 

definida em percentual do circuito, a partir da barra de origem , sendo a barra mais 

próxima da barra de origem na falta chamada de barra de abertura e a outra de barra 

interna.  

 

Figura 3.5- Pontos Intermediários 

As aberturas podem ser associadas a curtos-circuitos sólidos para terra nas fases 

abertas ou a curtos-circuitos “shunt”, inclusive com impedâncias, envolvendo quaisquer 

fases, abertas ou não. 

A remoção por sua vez tem um efeito equivalente da exclusão de um ramo de 

circuito da configuração do sistema CHNG = 1, sendo que a exclusão só existe durante a 

simulação da falta.[8] 

3.6. Modos de Estudo 

No programa ANAFAS é possível realizar três modos de estudo, o estudo 

Individual, estudo Macro e o estudo de Superação de Disjuntores. O individual é 

composto por 1 ou mais faltas simultâneas, onde o usuário especifica diretamente cada 

caso com seus limites. O estudo Macro consiste de uma única falta, aplicada sobre uma 

única barra ou um ponto intermediário de um circuito e é gerado pelo próprio 

programa, através de combinações de curto-circuito, pontos-de-falta e contingências. 

O estudo de Superação de Disjuntores é composto de diversas faltas e tem por 

objetivo detectar disjuntores com problemas de superação, por isso é composto de duas 

etapas, uma de análise preliminar que compara o nível de curto-circuito total de cada 

barra com seus disjuntores de menor capacidade de interrupção de corrente simétrica e 
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outra que executa as simulações de forma a encontrar o maior valor de corrente que 

pode circular em cada termina de circuito das barras.[8] 

3.7. Soluções 

Na solução orientada a ponto de falta, o programa determina a tensão e a 

corrente nos ponto–de-falta, a tensão nas barras de contribuição, nas barras vizinhas e 

as correntes nos circuitos das barras vizinhas para as barras de contribuição. 

Existem duas maneiras de determinar as barras de contribuição , diretamente 

como um conjunto de barras especificado pelo usuário ou como uma vizinhança em 

torno dos pontos de falta, com o grau de vizinhança definido pelo usuário. 

 A solução do estudo contém a descrição das faltas e a solução nos pontos de falta 

e nas barras de contribuição. A descrição da falta do estudo individual é a descrição do 

tipo e ponto de aplicação de cada um dos defeitos da falta, do estudo Macro é o número 

do caso, o tipo e o ponto de aplicação da falta e a descrição da contingência associada. 

A tensão e a corrente podem ser apresentadas em coordenadas de fase (a-b-c)e 

ou sequência (0-1-2), a amplitude das tensões e correntes podem ser expressas em p.u. 

ou em unidades físicas, o ângulo de fase é opcional e dado em graus, a tensão dos 

pontos-de falta e das barras de contribuição  é a tensão nodal (fase-neutro), a corrente 

de falta é a corrente nodal, arbitrada como positiva quando sai do ponto-de-falta e a 

corrente de contribuição é positiva quando estiver em direção da barra-de-contribuição. 

Sendo os pontos-de-falta, as barras de contribuição e os circuitos de contribuição 

identificados pelos nomes e número. 

A solução por pontos de monitoração por sua vez, Figura 3.6, nada mais é do que 

pontos de observações do sistema, através de Grandezas Monitoradas, podendo ser 

instalados em qualquer terminal de quaisquer circuitos, sendo sua localização definida 

pelo número das respectivas barras e o número do circuito. 
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Figura 3.6- Pontos de Monitoração 

As Grandezas Monitoradas são definidas pela combinação linear dos fatores, 

ganho constante, fatores numerador, fatores denominador, medições, outras grandezas 

ou simplesmente constantes e as medições podem ser feitas em qualquer ponto do 

sistema.[8] 

3.8. Interface 

O Programa ANAFAS é interativo, utilizando Menus, auxiliado por textos 

explicativos contextuais. É possível configurar a interface e a formatação dos relatórios, 

que são registrados no arquivo ANAFAS.CFG e carregados quando o programa inicializa. 

Os dados de entrada podem ser fornecidos e alterados interativamente. A 

alteração utiliza o mesmo formato do arquivo de dados, sendo o tipo de modificação 

indicado pelo código de alteração (“change-code”). 

É possível trocar as numerações das barras, de maneira automática, para isso 

basta fornecer o número atual da barra e o novo número, separados por espaço em 

branco. Devendo carregar o arquivo de dados original no Anafas e depois carregar o 

arquivo de alterações. 
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Todos os dados podem ser fornecidos através de arquivos-texto e no caso do 

sistema, através de arquivo histórico.[8] 
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Capítulo 4 

Simulações Utilizando o Programa Anafas 

4.1. Introdução 

 

Neste capítulo estão apresentadas soluções das simulações realizadas com o 

auxílio do programa ANAFAS, com o objetivo de comparar os resultados de casos de 

curto-circuito solucionados através do ANAFAS com os solucionados através de cálculos 

de corrente de curto utilizando a teoria de componentes simétricas. 

Para simplificar a comparação foram utilizados defeitos trifásicos e monofásicos e 

exemplos contendo apenas as barras envolvidas diretamente no defeito. 

Nas comparações forma empregados defeitos de curto-circuito entre pontos 

sólido com diferentes bases de tensão, modificando a ligação dos geradores e do 

transformador e defeitos em um circuito genérico sem carregamento pré-falta. 

4.2. Simulação do Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 e 2 
Estrela Aterrado e Transformador Delta-Estrela Aterrado  

O sistema 4.1 foi utilizado para solução de curto circuito utilizando o programa 

ANAFAS. 

                        

Figura 4.1 – Sistema entre Pontos Trifásico 

Os dados gerais do circuito e dos elementos do sistema encontram-se na tabela 

4.1. 
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TABELA 4.1 – Dados dos elementos do circuito 

Elementos Tensão Potência x' x0 Zn 

Gerador 1 13,8kV 30MVA 15% 5% 53% 

Transformador  13,8/69 kV 35MVA 10% 10% - 

Gerador 2 69kV 20MVA 13% 4% 4,20% 

 

Com o objetivo de simular o sistema, a descrição do mesmo foi introduzida no 

ANAFAS, obtendo assim a solução do curto-circuito. A descrição do sistema 

implementada no programa está representa na figura 4.2. 

            

Figura 4.2 – Descrição do Sistema 

Após o curto-circuito trifásico, o programa ANAFAS gera um relatório que contém 

os dados de tensões e correntes de curto-circuito e os dados das correntes de 

contribuição, em módulo e ângulo. O relatório gerado pelo ANAFAS após o curto-circuito 

trifásico está representado a seguir. 
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SAPRE - REDE:FALHAENTREPONTOS CASO:CASOHUM 

          CASO  FALTA     LOCALIZACAO              CONTINGENCIA 

         ------ ----- -------------------  ---------------------------- 

              1  FFF       1 B.HUM          Caso-Base                           

 

             T E N S O E S   E   C O R R E N T E S   D E   C U R T O 

 

                             Barra     1 (B.HUM       ) 

                  TENSAO(pu)                           CORRENTE( A )  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 0.000    0.0   Z 0.000    0.0     A   12837  -90.0   Z       0    0.0 

       B 0.000    0.0   P 0.000    0.0     B  -12837  -30.0   P   12837  -90.0 

       C 0.000    0.0   N 0.000    0.0     C  -12837 -150.0   N       0    0.0 

 

      T E N S O E S   E   C O R R E N T E S   D E   C O N T R I B U I C A O 

 

     Bar.    1 (B.HUM       ) TEN.(pu)  

          mod.   ang.      mod.   ang.  

       A 0.000    0.0   Z 0.000    0.0                                         

       B 0.000    0.0   P 0.000    0.0                                         

       C 0.000    0.0   N 0.000    0.0                                         

 

     Bar.    0 (-REFERENCIA-) TEN.(pu)   Cir.  1G(         ) CORR.( A ) p/    1  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 1.000    0.0   Z 0.000    0.0     A    8367  -90.0   Z       0    0.0 
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       B 1.000 -120.0   P 1.000    0.0     B   -8367  -30.0   P    8367  -90.0 

       C 1.000  120.0   N 0.000    0.0     C   -8367 -150.0   N       0    0.0 

 

     Bar.    2 (B.DOIS      ) TEN.(pu)   Cir.  1T(         ) CORR.( A ) p/    1  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 0.306    0.0   Z 0.000    0.0     A    4470  -90.0   Z       0    0.0 

       B 0.306 -120.0   P 0.306    0.0     B   -4470  -30.0   P    4470  -90.0 

       C 0.306  120.0   N 0.000    0.0     C   -4470 -150.0   N       0    0.0 

 

     Bar.    2 (B.DOIS      ) TEN.(pu)  

          mod.   ang.      mod.   ang.  

       A 0.306    0.0   Z 0.000    0.0                                         

       B 0.306 -120.0   P 0.306    0.0                                         

       C 0.306  120.0   N 0.000    0.0                                         

 

     Bar.    0 (-REFERENCIA-) TEN.(pu)   Cir.  2G(         ) CORR.( A ) p/    2  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 1.000    0.0   Z 0.000    0.0     A     894  -90.0   Z       0    0.0 

       B 1.000 -120.0   P 1.000    0.0     B    -894  -30.0   P     894  -90.0 

       C 1.000  120.0   N 0.000    0.0     C    -894 -150.0   N       0    0.0 

 

          CASO  FALTA     LOCALIZACAO              CONTINGENCIA 

         ------ ----- -------------------  ---------------------------- 

              2  FFF       2 B.DOIS         Caso-Base                           

 

             T E N S O E S   E   C O R R E N T E S   D E   C U R T O 

 

                             Barra     2 (B.DOIS      ) 

                  TENSAO(pu)                           CORRENTE( A )  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 0.000    0.0   Z 0.000    0.0     A    2352  -90.0   Z       0    0.0 

       B 0.000    0.0   P 0.000    0.0     B   -2352  -30.0   P    2352  -90.0 

       C 0.000    0.0   N 0.000    0.0     C   -2352 -150.0   N       0    0.0 

 

      T E N S O E S   E   C O R R E N T E S   D E   C O N T R I B U I C A O 

 

     Bar.    2 (B.DOIS      ) TEN.(pu)  

          mod.   ang.      mod.   ang.  

       A 0.000    0.0   Z 0.000    0.0                                         

       B 0.000    0.0   P 0.000    0.0                                         

       C 0.000    0.0   N 0.000    0.0                                         

 

     Bar.    0 (-REFERENCIA-) TEN.(pu)   Cir.  2G(         ) CORR.( A ) p/    2  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 1.000    0.0   Z 0.000    0.0     A    1287  -90.0   Z       0    0.0 

       B 1.000 -120.0   P 1.000    0.0     B   -1287  -30.0   P    1287  -90.0 

       C 1.000  120.0   N 0.000    0.0     C   -1287 -150.0   N       0    0.0 

 

     Bar.    1 (B.HUM       ) TEN.(pu)   Cir.  1T(         ) CORR.( A ) p/    2  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 0.364    0.0   Z 0.000    0.0     A    1065  -90.0   Z       0    0.0 

       B 0.364 -120.0   P 0.364    0.0     B   -1065  -30.0   P    1065  -90.0 

       C 0.364  120.0   N 0.000    0.0     C   -1065 -150.0   N       0    0.0 

 

     Bar.    1 (B.HUM       ) TEN.(pu)  

          mod.   ang.      mod.   ang.  

       A 0.364    0.0   Z 0.000    0.0                                         

       B 0.364 -120.0   P 0.364    0.0                                         

       C 0.364  120.0   N 0.000    0.0                                         

 

     Bar.    0 (-REFERENCIA-) TEN.(pu)   Cir.  1G(         ) CORR.( A ) p/    1  

          mod.   ang.      mod.   ang.          mod.   ang.        mod.   ang.  

       A 1.000    0.0   Z 0.000    0.0     A    5323  -90.0   Z       0    0.0 

       B 1.000 -120.0   P 1.000    0.0     B   -5323  -30.0   P    5323  -90.0 

       C 1.000  120.0   N 0.000    0.0     C   -5323 -150.0   N       0    0.0 
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                            INDICE DE CASOS DA MACRO 

  

          CASO  FALTA     LOCALIZACAO              CONTINGENCIA         PAGINA 

         ------ ----- -------------------  ---------------------------- ------ 

              1  FFF       1 B.HUM          Caso-Base                        1             

              2  FFF       2 B.DOIS         Caso-Base                        1 

 

No relatório são exibidas as fases ABC e as componentes simétricas de todas as 

correntes e tensões encontradas, porém para comparar os resultados, utilizaremos 

somente a fase A, porque o sistema analisado é um curto-trifásico, equilibrado. 

Considerando as tensões de entrada, tensões senoidais equilibradas, defasadas 

entre si em 120º e o curto trifásico, pode-se obter os valores para as fases B e C 

defasando em -120º e +120º em relação a fase A. 

Após o curto-circuito entre os pontos trifásicos sólidos envolvendo as barras, 

obtem-se o diagrama unifilar representado pela figura 4.3, onde são mostrados as 

correntes e tensões de curto nas barras envolvidas e as correntes e tensões de 

contribuição do sistema. Os valores apresentados no digrama da figura 4.3 são 

referentes a fase A. 

           

Figura 4.3 – Correntes e tensões do curto-circuito trifásico 

Na figura 4.4 é possível ver o curto-circuito fase terra do sistema obtido no 

ANAFAS, onde também estão mostradas as correntes e tensões de curto nas barras 

envolvidas e as correntes e tensões de contribuição do sistema. 

 



 
 

38 
 

   

Figura 4.4 – Correntes e tensões do curto-circuito fase-terra 

Para comparar os resultados é preciso realizar a o cálculo do curto circuito entre 

pontos trifásicos e fase-terra do tipo sólido. Tal cálculo encontra-se no Anexo 1 deste 

trabalho.  

Se compararmos os valores das tensões e corrente de curto calculados em Anexo, o 

comportamento esperado para o caso de curto circuito entre pontos trifásicos sólidos 

pode ser observado no resultado dado pelo programa ANAFAS. 

4.3. Simulação do Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 
Estrela, Gerador 2 Delta e Transformador Delta-Estrela 
Aterrado  

O sistema utilizado para a solução de curto circuito foi o mesmo sistema 

representado pela figura 4.1. 

E os dados gerais do circuito e dos elementos do sistema encontram-se na tabela 

4.1, conforme indicado anteriormente. 

Para simular o sistema, a descrição do mesmo foi introduzida no ANAFAS, obtendo 

assim a solução do curto-circuito. A descrição do sistema implementada no programa é 

parecida com  a da figura 4.3 com o gerador 1 Estrela e o gerador 2 Delta. 

Após o curto-circuito trifásico, o programa ANAFAS gera um relatório que contém 

os dados de tensões e correntes de curto-circuito e os dados das correntes de 

contribuição, em módulo e ângulo. O relatório gerado pelo ANAFAS após o curto-circuito 

trifásico é o mesmo do sistema anterior, pois ambos os sistemas possuem a mesma 

sequencia positiva. 

Após o curto-circuito entre os pontos trifásicos sólidos envolvendo as barras, 

obtem-se o diagrama unifilar representado pela figura 4.5, onde são mostrados as 
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correntes e tensões de curto nas barras envolvidas e as correntes e tensões de 

contribuição do sistema. Os valores apresentados no digrama da figura 4.5 são 

referentes a fase A, assim como no diagrama do item 4.2. 

            

Figura 4.5 – Correntes e tensões do curto-circuito trifásico 

Na figura 4.6 é possível ver o curto-circuito fase terra do sistema, também com as 

correntes e tensões de curto nas barras envolvidas e as correntes e tensões de 

contribuição do sistema. 

              

Figura 4.6 – Correntes e tensões do curto-circuito fase terra 

O cálculo do curto circuito entre pontos trifásicos do tipo sólido e fase terra. Do 

sistema com esta configuração, também encontra-se no Anexo 1 deste trabalho.  

Ao compararmos os valores das tensões e corrente de curto  circuito obtidos para 

o caso através do cálculo, o comportamento esperado para o caso de curto circuito entre 

pontos trifásicos sólidos e curto circuito fase terra pode ser observado no resultado 

dado pelo programa. 

4.4. Simulação do Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 
Delta o Gerador 2 Estrela Aterrado e Transformador Delta -
Estrela Aterrado 
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O sistema utilizado para a solução de curto circuito foi o mesmo sistema dos itens 

anteriores e portanto os dados gerais do circuito e dos elementos são os mesmos que se 

encontram na tabela 4.1. 

A fim de simular o sistema, a descrição do mesmo foi introduzida no ANAFAS, 

obtendo assim a solução do curto-circuito. A descrição do sistema implementada no 

programa está representa na figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Descrição do Sistema 

O relatório gerado pelo ANAFAS assim como o diagrama unifilar do sistema após o 

curto-circuito trifásico são os mesmos obtidos para o sistema do item 4.2. Já que os 

sistemas possuem o mesmo diagrama de sequência positiva, como explicado 

anteriormente. 

O diagrama unifilar mostrado na figura 4.8 mostra o curto-circuito fase terra do 

sistema, também com as correntes e tensões de curto nas barras envolvidas e as 

correntes e tensões de contribuição do sistema e nesse caso é diferente do diagrama do 

item 4.2. 

 

Figura 4.8 – Correntes e tensões do curto-circuito fase terra 

Se compararmos os valores das tensões e corrente de curto  circuito para o caso 

calculados em Anexo, o comportamento esperado para o caso de curto circuito entre 

pontos trifásicos sólidos e curto circuito fase terra pode ser observado no resultado 

dado pelo programa ANAFAS. 
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4.5. Simulação do Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 e 2 
Estrela Aterrado e Transformador Estrela-Delta 

O sistema utilizado para a solução de curto circuito foi o mesmo sistema 

representado pela figura 4.1 assim como os dados gerais do circuito são os mesmo da 

tabela 4.1 e dos itens anteriores. 

A descrição do sistema foi introduzida no ANAFAS, obtendo assim a solução do 

curto-circuito. A descrição do sistema implementada é a mesma da figura 4.2 com o 

transformador Y-∆ e está representa na figura 4.9 

            

Figura 4.9 – Descrição do sistema 

Sendo o sistema o mesmo, temos o mesmo diagrama de sequência positiva e 

portanto o mesmo valor de corrente de curto-circuito trifásico do sistema do item 4.2. 

O que é esperado que seja diferente é o diagrama 4.10 encontrado após o curto-

circuito fase-terra, que possui as correntes e tensões de curto nas barras envolvidas e as 

correntes e tensões de contribuição do sistema. 

                      

Figura 4.10 – Correntes e tensões do curto-circuito fase terra 

Porém ao comparamos, tem-se que o curto-ciruito fase-terra deste sistema tem os 

mesmos valores de tensões e corrente de curto circuito que o curto-circuito fase-terra 

do sistema do item 4.2. 

O cálculo do curto circuito entre pontos trifásicos do tipo sólido e fase terra 

também encontra-se no Anexo 1.  
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Ap compararmos os valores das tensões e corrente de curto  circuito para o caso, o 

comportamento esperado para o caso de curto circuito entre pontos trifásicos sólidos e 

curto circuito fase terra pode ser observado no resultado dado pelo programa ANAFAS. 

4.6. Simulação do Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 e 2 
Estrela Aterrado e Transformador Estrela Aterrado-Estrela 
Aterrado 

Como nas simulações anteriores o sistema utilizado para a solução de curto 

circuito foi o mesmo sistema representado pela figura 4.1 assim como os dados gerais do 

circuito são os mesmo da tabela 4.1. 

A descrição do sistema 4.11 foi introduzida no ANAFAS para obter a a solução do 

curto-circuito. Trata-se da mesma descrição do sistema implementada no item 4.2 com o 

transformador Estrela Aterrado-Estrela Aterrado. 

          

Figura 4.11 – Descrição do sistema 

Sendo o sistema o mesmo, como explicado anteriormente temos o mesmo 

diagrama de sequência positiva e portanto o mesmo valor de corrente de curto-circuito 

trifásico do sistema do item 4.2. 

O que é esperado que seja diferente é o diagrama 4.12  do curto-circuito fase-terra, 

que possui as correntes e tensões de curto nas barras envolvidas e as correntes e 

tensões de contribuição do sistema 

        

Figura 4.12 – Correntes e tensões do curto-circuito fase terra 
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4.7. Simulação do Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 e 2 
Estrela Aterrado e Transformador Estrela-Estrela  

Como nas simulações anteriores o sistema utilizado para a solução de curto 

circuito foi o mesmo sistema representado pela figura 4.1 assim como os dados gerais do 

circuito são os mesmo da tabela 4.1. 

A descrição do sistema 4.13 foi introduzida no ANAFAS para obter a a solução do 

curto-circuito. Trata-se da mesma descrição do sistema implementada no item 4.2 com o 

transformador Estrela-Estrela. 

            

Figura 4.13 – Descrição do sistema 

Sendo o sistema o mesmo, como explicado anteriormente temos o mesmo 

diagrama de sequência positiva e portanto o mesmo valor de corrente de curto-circuito 

trifásico do sistema do item 4.2. 

O que é esperado que seja diferente é o diagrama 4.14  do curto-circuito fase-terra, 

que possui as correntes e tensões de curto nas barras envolvidas e as correntes e 

tensões de contribuição do sistema. 

                  

Figura 4.14 – Correntes e tensões do curto-circuito fase terra 

O curto-ciruito fase-terra deste sistema tem os mesmos valores de tensões e 

corrente de curto  circuito que o surto-circuito fase-terra do sistema do item 4.2. 

Ao compararmos os valores das tensões e corrente de curto  circuito para o caso 

calculados no Anexo 1, o comportamento esperado para o caso de curto circuito entre 
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pontos trifásicos sólidos e curto circuito fase terra pode ser observado no resultado 

dado pelo programa ANAFAS. 

4.8. Simulação de um sistema genérico sem carregamento pré falta  

O sistema genérico escolhido no primeiro momento foi considerado sem 

carregamento pré-falta e é o mesmo que está de exemplo no capítulo 3 no item Soluções 

como exemplo de ponto de monitoração. 

O diagrama unifilar do sistema sem carregamento pré-falta encontrasse na figura 

4.15. 

 

Figura 4.15 – Sistema Genérico 

Os dados do circuito assim como dos elementos do sistema genérico estão nas 

tabelas 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 na base de 100MVA de potência aparente. 
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TABELA 4.2 – Dados das Barras 

 

TABELA 4.4 – Dados das Linhas 

 

TABELA 4.5 – Dados dos Geradores 
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TABELA 4.6 – Dados de Impedâncias Mútuas 

 

Na figura 4.16, temos o diagrama unifilar de sequencia positiva do sistema 

genérico e na figura 4.17, o diagrama unifilar de sequência zero do mesmo sistema. 

 

Figura 4.16 – Diagrama Unifilar de Sequência Positiva 

 

Figura 4.17 – Diagrama Unifilar de Sequência Zero 
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A fim de realizar a simulação do sistema genérico, a descrição do mesmo foi 

introduzida no ANAFAS, obtendo a solução do curto-circuito. A descrição do sistema 

implementada no programa está representa na figura 4.18. 

      

Figura 4.18 – Descrição do Sistema no Anafas 

Após o curto-circuito trifásico no circuito LT 34-1 com o circuito LT34-2 operando, 

o programa ANAFAS gera um diagrama unifilar 4.19 do sistema que contém os dados de 

curto-circuito e os dados das correntes de contribuição, em módulo e ângulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

Capítulo 5 

Conclusão 

O ganho deste trabalho de TCC I está no capítulo 2, que apresenta uma revisão 

teórica de componentes simétricas, diferente do convencional. Colocando primeiro o 

conceito dos sistemas desequilibrados, deixando clara a ideia do desacoplamento das 

fases, conceito principal do método.  

O capítulo contém demonstração de forma matemática das conexões entre o 

método das componentes simétricas e o método de componentes de fase, e mostra que é 

possível criar infinitas transformações de componentes, desde que atendam as 

condições determinadas. No capítulo é ainda apresentado as relações entre dois grandes 

estudos de componentes simétricas, o de Fortescue e o de Clarke. 

No capítulo 3, é apresentado uma descrição das aplicações do programa 

computacional ANAFAS, utilizado nas simulações de falta deste trabalho. O programa 

utiliza o conceito de componentes simétricas para o cálculo de curto-circuito, e foi 

desenvolvido pelo CEPEL. 

No capítulo 4, está apresentado as simulações de faltas utilizando o programa 

ANAFAS. Um caso de falta entre pontos trifásicos foi escolhido, possibilitando  simular a 

fim de verificar a importância do programa para os estudos do sistema elétrico 

brasileiro e a consistência de seus cálculos. 
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Apêndice A  

Título do Apêndice 

No Apêndice está o memorial de cálculo utilizado para nível de comparação no 

capítulo 4 deste trabalho. 

A-1 Transformação do sistema para pu 

 

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 =
100𝑀𝑉𝐴

√3 ∗ 13,8𝑘𝑉
= 4183,69 𝐴 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒13,8 = (
13,8

100
) ² = 1,90Ω 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒69 = (
69

100
) ² = 1,90Ω  

𝐺1𝑥′′𝑝𝑢 = 𝑗0,15 ∗ (
13,8

13,8
)
2

∗
100

30
= 𝑥′′ = 𝑗0,5𝑝𝑢 

𝐺1𝑥0𝑝𝑢 = 𝑗0,05 ∗ (
13,8

13,8
)
2

∗
100

30
= 𝑥′′ = 𝑗0,167𝑝𝑢 

𝐺2𝑥′′𝑝𝑢 = 𝑗0,13 ∗ (
69

69
)
2

∗
100

20
= 𝑥′′ = 𝑗0,65𝑝𝑢 

𝐺2𝑥0𝑝𝑢 = 𝑗0,04 ∗ (
69

69
)
2

∗
100

20
= 𝑥′′ = 𝑗0,2𝑝𝑢 

𝑇1 = 𝑗0,1 ∗ (
13,8

13,8
)
2

∗
100

35
= 𝑥′′ = 𝑗0,286𝑝𝑢 

𝑅𝑎𝑡 𝐺1 =
1

1,9
= 0,53𝑝𝑢 

𝑅𝑎𝑡 𝐺2 =
2

47,61
= 0,042𝑝𝑢 
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A-2 – Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 e 2 Estrela 
Aterrado e Transformador Delta-Estrela Aterrado 

Barra 1 

𝑍𝑡ℎ1 =
0,468

1,436
= 𝑗0,326 

𝑍𝑡ℎ0 = 𝑗(0,167 + 1,59) = 𝑗1,757 

𝐼𝑐𝑐3∅1 =
1

𝑗0,326
= 3,067 ∗ 4183,69 = 12833𝑘𝐴 

𝐼𝑐𝑐∅𝑇 =
3

2 ∗ 𝑗0,326 + 𝑗1,757
= 1,245 ∗ 4183,69 = 5,21𝑘𝐴 

 

Barra 2 

𝑍𝑡ℎ1 =
0,143

1,436
= 𝑗0,355 

𝑍𝑡ℎ0 = 𝑗(0,2 + 0,126 //0,286) = 𝑗0,152 

𝐼𝑐𝑐3∅1 =
1

𝑗0,326
= 3,067 ∗ 4183,69 = 12833𝑘𝐴 

𝐼𝑐𝑐∅𝑇 =
3

2 ∗ 𝑗0,326 + 𝑗1,757
= 1,245 ∗ 4183,69 = 5,21𝑘𝐴 

 

A-3 – Sistema entre Pontos Trifásico com Gerador 1 e 2 Estrela 
Aterrado e Transformador Delta-Estrela Aterrado 
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Normal Figura A.1 conforme Equação (A.1) 

  

(A.1) 

 

 

 

Figura A.1 

 

Figura Anexo A.2 
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Apêndice B  

Título 

Normal 

B-1 Subtítulo 

 

Figura Anexo B.1 

 

Figura Anexo B.2 

 

  (B.1) 
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