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Abstract—This paper demonstrates the development of a 

computational algorithm for calculating short-circuit current 

levels using the Symmetrical Components Method (SCM), which 

takes into consideration the three-phase representation of the 

electrical network and safeguards the information about the 

system’s unbalance in the mathematical model. The algorithm is 

implemented using Matlab, given its easy of use. The user can 

provide the input parameters using a text file. From the input 

data, the software assembles the nodal admittance and nodal 

impedance matrices, both used to perform the calculations. The 

selection of short-circuit type and occurrence location can be 

directly informed in Matlab’s command window. After the 

calculations are performed, the results containing magnitude and 

phase for the fault currents, voltages and the report containing 

the current contributions to the fault, for all the system’s phases, 

are exported in a text file. For performance evaluation, the IEEE 

13 Node Test Feeder were used, comparing the results obtained 

by [7]. By looking at the results, one could verify the algorithm 

provides good precision results, confirming its suitability for 

analysing short-circuits in generic unbalanced systems. 
 

Index Terms— Computacional Algorithm, Matlab, Phase 

Components, Short-circuit, Unbalanced Systems.  

I.  INTRODUÇÃO 

energia elétrica é cada vez mais importante para a 

sociedade e, desta maneira, o fornecimento deve ocorrer 

de forma confiável e ininterrupta. Assim, o correto 

planejamento de novas redes, manutenção e prevenção de 

falhas tornam-se mais relevantes.  

 A fim de garantir a qualidade, segurança e confiabilidade ao 

consumidor, uma série de estudos é realizado. Dentro destes, 

destaca-se a análise de curto-circuito, utilizado tanto na 

operação quanto no planejamento de Sistemas Elétricos de 

Potência.  
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 De fato, existem diversos métodos para o cálculo das 

correntes de curto-circuito. Uma das mais difundidas nos 

cursos de graduação é o Método das Componentes Simétricas 

(MCS), desenvolvida a partir do Teorema de Fortescue. 

Contudo, em sistemas elétricos com estrutura assimétrica, com 

alimentadores não transpostos, ou então com as cargas 

desequilibradas entre as fases, o MCS para a se tornar inviável 

na medida em que introduz erros em seus resultados.  

 Diante disso, surge como alternativa a análise de curto-

circuito utilizando o Método das Componentes de Fase 

(MCF), em que os elementos do sistema elétrico são 

modelados a partir de uma matriz trifásica, preservando, desta 

forma, as informações relativas ao desequilíbrio.  

Neste contexto, o presente trabalho apresenta o 

desenvolvimento de um algoritmo computacional para o 

cálculo das correntes de curto-circuito em sistemas 

equilibrados ou desequilibrados, cuja finalidade possa ser 

tanto educacional quanto investigativa. Para garantir a 

simplicidade e facilidade na utilização, o programa foi 

desenvolvido na plataforma Matlab®. 

Além deste capitulo introdutório, o no Capítulo II do 

presente artigo são apresentados os fundamentos a respeito da 

análise de curtos-circuitos em sistemas elétricos de potência. 

Já no Capítulo III realiza-se uma breve revisão dos modelos 

dos principais elementos presentes em redes de distribuição. 

No Capítulo IV, apresenta-se a ferramenta computacional 

desenvolvida, que tem por base a teoria das Componentes de 

Fase.  Já no Capítulo V aborda-se um estudo de caso para 

demonstração das potencialidades da ferramenta proposta. No 

Capítulo VI, por sua vez, é realizada uma discussão a respeitos 

dos resultados obtidos, fazendo as devidas comparações com 

outros métodos de cálculo. Por fim, no Capítulo VI, são 

apresentadas as conclusões do presente trabalho.  

II.  ANALISE DE CURTOS-CIRCUITOS 

Um curto-circuito define-se como uma conexão, acidental 

ou não, entre dois ou mais pontos de diferentes potenciais 

elétricos.  

Este fenômeno pode provocar o estabelecimento de 

correntes de amplitude elevada, dependendo das condições em 

que a falta ocorre. Assim, pode-se colocar em risco a 

integridade física dos equipamentos do sistema, a segurança 

dos operadores além de comprometer a qualidade no 

fornecimento de energia.  

De forma simplificada, um curto-circuito pode ser 

representado conforme mostra o circuito da Fig. 1.  
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Fig. 1.  Circuito equivalente de um curto-circuito 

 

Se a fonte de tensão é senoidal, com valor máximo de 

tensão Vm, a corrente estabelecida em (1):  
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tdi
LtRitVm

)(
)()sin(   (1) 

onde  é a fase da tensão no momento em que o curto-circuito 

se inicia.  
Resolvendo a equação diferencial e considerando a corrente 

inicial i(t) nula, tem-se (2). 
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onde mI  é o valor máximo da corrente simétrica de curto-

circuito (componente AC) e t é o tempo em ciclos.  

Na Fig. 2 verifica-se as duas componentes presentes na 

forma de onda da corrente de curto-circuito, bem como a 

corrente total de falta. A primeira parcela é denominada de 

componente simétrica (AC), enquanto a segunda é a 

componente exponencial decrescente (componente contínua 

DC) que, na presença de uma resistência R, decai ao decorrer 

do tempo. Portanto, a soma de ambas representa a corrente 

total de curto-circuito.  
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Fig. 2.  Componentes simétrica (AC) e contínua (DC) que compõem a 

corrente total de curto-circuito 

 

O grau de assimetria depende da relação X/R do sistema no 

ponto de falta, bem como o ângulo  da fonte de tensão no 

instante de início do defeito. Na Fig. 3 verifica-se o 

comportamento da componente DC em função do ângulo  

[1]. 

Contudo, o cálculo exato da corrente de curto-circuito 

demanda grandes recursos computacionais, uma vez que 

equações diferenciais complexas devem ser resolvidas.  

Para tanto, existem algumas normas que trazem 

recomendações de forma a tornar o cálculo das correntes de 

falta mais simples e com valores aceitavelmente próximos dos 

reais. Dentre estas, as mais populares são a ANSI (American 

National Standarts Institute) e IEC (International 

Electrotechnical Comission). 
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Fig. 3.  Comportamento da componente contínua (DC) conforme a fase da 

tensão (α) no início da ocorrência da falta. 

Segundo [1], tanto a ANSI quanto a IEC apresentam 

resultados satisfatórios. Contudo, algumas diferenças 

significativas podem ser notadas, uma vez que a ANSI 

recomenda um ajuste universal das impedâncias para a 

obtenção das correntes de falta de acordo com o número de 

ciclos transcorridos desde o início da falta. Por outro lado, a 

norma IEC trabalha com valores reais e com a aplicação de 

fatores de correção, substituindo as fontes de tensão do 

sistema por uma única fonte equivalente. 

Além disso, outra diferença importante entre as duas 

normas supracitadas caracteriza-se pela modelagem do 

decremento DC, em que a ANSI sugere a redução da rede de 

forma a calcular a relação X/R de forma separada, enquanto a 

IEC recomenda a redução complexa do sistema.  

Ainda, o tratamento da corrente de curto-circuito em regime 

permanente é desigual entre as normas. Enquanto a ANSI 

sugere a correção da impedância das máquinas rotativas pela 

aplicação de um fator de multiplicação, a norma IEC propõe 

uma modelagem mais complexa destes equipamentos, de 

forma a considerar a excitação e o estado de pré-falta dos 

mesmos [1][2].  

III.  ASPECTOS GERAIS DA MODELAGEM 

Neste Capítulo descreve-se os aspectos gerais da 

modelagem dos elementos do sistema elétrico na análise 

utilizando o Método das Componentes de Fase. 

A.  Gerador 

Segundo [4], para determinar corretamente as correntes de 

curto-circuito é necessário sobrepor o estado anterior à 

ocorrência da falta com o estado pós-falta, obtendo o resultado 

final do curto-circuito pelo Teorema da Sobreposição.  

Já de acordo com a Norma ANSI, é possível modelar um 

gerador utilizando sua reatância, que deve ser corrigida por 

fatores multiplicativos de acordo com o número de ciclos que 

transcorrem desde o início da falta.  
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B.  Linhas de transmissão 

Para a análise de curto-circuito, as linhas de transmissão 

trifásicas são modeladas por três circuitos em PI a parâmetros 

concentrados. O modelo matemático de uma linha de 

transmissão consiste em uma matriz de dimensão 3x3, sendo 

que o circuito equivalente pode ser verificado na Fig. 4 [4].  

Entretanto, segundo [3], na análise de curtos-circuitos é 

possível realizar simplificações na rede elétrica de forma a 

manter uma precisão aceitável. Uma destas simplificações 

consiste em negligenciar as capacitâncias shunt das linhas de 

transmissão, considerando apenas a sua impedância série na 

representação matemática.  
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Fig. 4.  Modelo PI equivalente da linha trifásica a parâmetros concentrados. 

 

Na ausência de uma das fases, utiliza-se um artifício 

matemático que consiste na substituição da impedância própria 

da referida fase por um valor elevado.  

C.  Transformadores  

O modelo matemático utilizado neste trabalho é baseado 

em [5] e pode ser verificado na Fig. 5. Este modelo baseia-se 

nas correntes injetadas nos nós do primário e secundário e nas 

suas respectivas tensões, conforme mostrado em (3). 

 
Fig. 5.  Modelo matemático de transformador. 
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Portanto, a matriz de admitância do transformador é dada 

pela expressão (4). 
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onde os elementos ppY ,  ssY ,  psY  e  spY  são compostos 

pelas submatrizes da TABELA I para transformadores 

elevadores ou TABELA II para transformadores rebaixadores.  

TABELA I 

CARACTERÍSTICAS PARA FORMAÇÃO DA MATRIZ ADMITÂNCIA NODAL DO 

TRANSFORMADOR ELEVADOR [5]. 

Conexão 
Admitância 

própria 

Admitância 

mútua 

Primário Secundário     
Yg Yg     
Yg Y     
Yg ∆     
Y Yg     
Y Y     
Y ∆     
∆ Yg     
∆ Y     
∆ ∆     

TABELA II 

CARACTERÍSTICAS PARA FORMAÇÃO DA MATRIZ ADMITÂNCIA NODAL DO 

TRANSFORMADOR REBAIXADOR  [5]. 

Conexão 
Admitância 

própria 

Admitância 

mútua 

Primário Secundário     
Yg Yg     
Yg Y     
Yg ∆     
Y Yg     
Y Y     
Y ∆     
∆ Yg     
∆ Y     
∆ ∆     

 

As submatrizes das Tabelas I e II, por sua vez, assumem os 

valores expressos por (5), (6) e (7). 

 



















cc

cc

cc

I

y

y

y

Y

00

00

00

 (5) 

 

























cccccc

cccccc

cccccc

II

yyy

yyy

yyy

Y

2

2

2

3

1
 (6) 

 

























cccc

cccc

cccc

III

yy

yy

yy

Y

0

0

0

3

1
 (7) 

onde ccy é a admitância de fugas do transformador, obtido 

através de ensaio de curto-circuito.  

IV.  FERRAMENTA DESENVOLVIDA 

A ferramenta computacional, baseada no Método das 

Componentes de Fase, foi desenvolvida na plataforma 

Matlab®, uma vez que esta apresenta diversos recursos 

computacionais que facilitam a implementação da metodologia 
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de cálculo bem como favorecem a sua utilização, tanto para 

fins educacionais bem como investigativos.  

A estrutura de funcionamento pode ser visualizada no 

fluxograma da Fig. 6 e na descrição textual dos blocos, 

apresentada nas seções que seguem.  

A.  Bloco 1 

O sistema elétrico é cadastrado por meio de um arquivo 

texto, onde o usuário insere os dados elétricos do sistema, 

como, por exemplo, as matrizes de impedância trifásica das 

configurações das linhas, informações dos transformadores e 

dos demais elementos da rede.  

A classe de entrada dos dados foi desenvolvida com base na 

metodologia de cadastro do software OpenDSS. Contudo, a 

grande vantagem da ferramenta desenvolvida consiste na 

possibilidade de cadastrar as impedâncias em unidades de 

medidas diversas, uma vez que o algoritmo faz a leitura do 

arquivo de entrada e efetua, automaticamente, as conversões 

necessárias. 

B.  Bloco 2 

Uma vez que o sistema tenha sido cadastrado, o usuário 

informa o caminho do arquivo de entrada. Dessa forma, a 

ferramenta computacional faz a leitura e realiza o tratamento 

dos dados do sistema elétrico.  

C.  Bloco 3  

Nesta etapa, o algoritmo computacional monta a matriz de 

admitância primitiva a partir dos dados dos elementos do 

sistema elétrico. Nesta etapa, os valores estão em pu (por 

unidade). As informações relativas aos transformadores, 

entretanto, ainda não estão incluídas nesta matriz. 

Em seguida, monta-se a matriz de incidência com base nas 

conexões do sistema elétrico cadastrado previamente. Assim, a 

matriz de admitância nodal, ainda sem informações relativas 

aos transformadores, é calculada conforme mostra a equação 

(8).  

 AYAY p
T

barra 


 (8) 

onde 


barraY  é a matriz de admitância nodal trifásica, TA é a 

matriz de incidência transposta e A  a matriz de incidência.  

Por fim, havendo a presença de transformadores 

cadastrados no sistema elétrico a ser estudado, os mesmos são 

modelados conforme discutido no Capítulo III, somando-se 

sua matriz de admitância àquela calculada a partir da equação 

(8). Desta maneira, obtém-se a matriz de admitância 

nodal barraY , que representa a matriz de admitância do sistema 

estudado.  

Em seguida, inverte-se barraY  de forma a obter barraZ , que 

representa a matriz de impedância nodal trifásica do sistema 

elétrico. Esta matriz de impedância é utilizada nos cálculos de 

curto-circuito nos nós do circuito elétrico cadastrado. 

D.  Bloco 4  

Nesta etapa é necessário que o usuário configure os dados 

da falta, como tipo de curto-circuito a ser calculado, bem 

como as barras e fases nas quais o defeito ocorre.  

 
Fig. 6.  Fluxograma de funcionamento da ferramenta computacional 

desenvolvida. 

E.  Bloco 5 

Configurados os dados da falta, a ferramenta computacional 

desenvolvida calcula o tipo de falta requerido pelo usuário 

utilizando a matriz de impedância nodal trifásica, baseando-se 

na metodologia de cálculo por Componentes de Fase descrito 

por [6].  

Dessa forma, são obtidos o módulo e ângulo das correntes 

de curto-circuito, das tensões de pós-falta e das contribuições 

de correntes que circulam de uma barra para outro devido a 

ocorrência do defeito.  

F.  Bloco 6  

Realizados os procedimentos de cálculo, os resultados são 

exportados em um arquivo de texto, onde constam os valores 

reais e em pu do módulo das correntes de falta, das tensões de 

pós-falta e contribuições, bem como os devidos ângulos, em 

graus.   

G.  Bloco 7 

Terminada a análise do curto-circuito, é possível realizar o 

cálculo de outro tipo de falta. 
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Neste ponto, cabe ressaltar que, não havendo modificações 

no sistema elétrico anteriormente analisado, a matriz de 

impedância nodal não precisa ser recalculada, configurando-se 

em uma vantagem à medida em que a montagem desta matriz 

demanda uma elevada fração do processamento.  

V.  ESTUDO DE CASO 

O algoritmo computacional desenvolvido foi validado por 

meio dos cálculos realizados a partir do sistema IEEE 13 

Node, cujos dados foram utilizados para o cálculo das 

correntes de falta. Os resultados foram comparados com 

aqueles apresentados em [7], que, por sua vez, realizou os 

cálculos através do software OpenDSS. 

O sistema original pode ser verificado em [8]. Para a 

realização dos cálculos das correntes de falta, [7] considera 

que o sistema encontra-se operando a vazio, ou seja, nenhuma 

carga está conectada e as tensões em todos os nós do sistema 

elétrico são 1,0 pu. Além disso, os bancos de capacitores estão 

desconectados, sendo que a impedância da fonte de 

alimentação é dada por:  )7852,47673,0( j
pos

Z ; 

 )518,83474,0( jZ zero . 

Dessa forma, o cálculo realizado por meio do método das 

componentes de fase considera o sistema nas condições 

supracitadas. A matriz de impedância trifásica da fonte, 

portanto, é apresentada na expressão (8), onde a unidade é 

ohms.  

























029,6627,0244,1140,0244,1140,0

244,1140,0029,6627,0244,1140,0

244,1140,0244,1140,0029,6627,0
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(8) 

 
Fig. 7.  Sistema teste IEEE 13 barras [8] 

VI.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste Capítulo apresentam-se os valores do módulo das 

correntes de falta dos principais tipos de curto-circuito, como 

o trifásico-terra, bifásico entre as fases AB, bifásico-terra das 

fases ABG e monofásico das fases AG, BG e CG.  

Na TABELA III verifica-se os resultados do curto-circuito 

trifásico-terra, obtidos por meio do cálculo executado a partir 

da ferramenta computacional desenvolvida, cuja qual baseia-se 

no Método das Componentes de Fase (MCF).  

No gráfico da Fig. 8, é apresentada a diferença percentual 

dos resultados obtidos pelo MCF com os valores apresentados 

em [7]. Esta diferença, portanto, é calculada a partir da 

equação (9). 
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onde 1fI  é o valor do módulo da corrente obtida pelo MCF, 

2fI é o valor das correntes, tomadas como referência, 

publicadas por [7].  

 

TABELA III 

CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO-TERRA NAS BARRAS 

DO SISTEMA IEEE 13 BARRAS. 

Correntes de curto-circuito - IEEE 13 - Barras 

Unidades[A] 

Barra Fases 
Curtos-circuitos trifásico-terra 

A B C 

Referência ABC 13700,1 13700,1 13700,1 

650 ABC 8416,0 8416,0 8416,0 

632 ABC 4759,0 4698,0 4449,1 

645 BC * * * 

646 BC * * * 

633 ABC 4115,5 4028,2 3837,0 

634 ABC 15190,6 15149,5 14796,1 

671 ABC 3317,4 3268,0 3009,5 

684 AC * * * 

611 C * * * 

652 A * * * 

680 ABC 2880,6 2836,8 2589,5 

675 ABC 3091,5 3087,0 2816,3 

Ref 650 632 645 646 633 634 671 684 611 652 680 675
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0,10
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Fig. 8.  Diferença percentual entre o módulo das correntes de curto-circuito 

obtidos pelo MCF e os resultados apresentados por [7] para falta trifásico-

terra. 

Na TABELA IV, apresentam-se os valores do módulo das 

correntes obtidas pelo MCF para os curtos-circuitos 

monofásicos nas barras do Sistema Elétrico IEEE 13 Barras. 

Na Fig. 9, apresenta-se o gráfico que representa o valor 

percentual da diferença para com os resultados de [7].  
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TABELA IV 

CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO FASE-TERRA NAS BARRAS DO 

SISTEMA IEEE 13 BARRAS. 

Correntes de curto-circuito - IEEE 13 Barras - Unidades[A] 

Barra Fases 
Curtos-circuitos monofásicos 

A B C 

Referência ABC 10952,6 10952,6 10952,6 

650 ABC 8478,8 8478,8 8478,8 

632 ABC 3495,4 3444,4 3466,4 

645 BC * 2806,5 2817,8 

646 BC * 2516,5 2524,2 

633 ABC 2950,5 2910,3 2921,7 

634 ABC 13046,3 12961,6 12985,8 

671 AC 2196,4 * 2173,9 

684 AC 2019,5 * 2001,7 

611 C * * 1852,0 

652 A 1795,7 * * 

680 ABC 1851,9 1817,0 1832,0 

Ref 650 632 645 646 633 634 671 684 611 652 680

0,00

0,05
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Fig. 9.  Diferença percentual entre o módulo das correntes de curto-circuito 

obtidos pelo MCF e os resultados apresentados por [7] para falta monofásica. 

Na TABELA V, são representados os valores do módulo 

das correntes para os curtos-circuitos bifásicos-terra das fases 

AB ao solo. A diferença percentual para os valores publicados 

por [7] é apresentado graficamente na Fig. 10.  

 
TABELA V 

CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO FASE-FASE-TERRA ABG NAS 

BARRAS DO SISTEMA IEEE 13 BARRAS. 

Correntes de curto-circuito - IEEE 13 - Barras Unidades[A] 

Barra Fases 

Curtos-circuitos bifásico-terra fases 

ABG 

A B C 

Referência ABC 12311,3 13093,7 0,0 

650 ABC 8445,9 8449,7 0,0 

632 ABC 4487,4 4334,0 0,0 

645 BC * * 0,0 

646 BC * * 0,0 

633 ABC 3800,0 3728,5 0,0 

634 ABC 14309,1 14486,1 0,0 

671 ABC 3091,6 3007,0 0,0 

684 AC * * 0,0 

611 C * * 0,0 

652 A * * * 

680 ABC 2677,0 2610,4 0,0 

675 ABC 2901,9 2816,3 0,0 
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Fig. 10.  Diferença percentual entre o módulo das correntes de curto-circuito 

obtidos pelo MCF e os resultados apresentados por [7] para falta fase-fase-

terra ABG. 

Na TABELA VI, por fim, apresenta-se os valores para o 

curto-circuito bifásico entre as fases AB. No gráfico da Fig. 

11, por sua vez, são apresentadas as diferenças percentuais do 

valor calculado por meio do algoritmo computacional 

desenvolvido e aqueles apresentados em [7].  

 
TABELA VI 

CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO FASE-FASE AB NAS BARRAS DO 

SISTEMA IEEE 13 BARRAS. 

Correntes de curto-circuito - IEEE 13 - Barras 

Unidades[A] 

Barra Fases 
Curtos-circuitos bifásico fases AB 

A B C 

Referência ABC 11864,7 11864,7 0,0 

650 ABC 7288,5 7288,5 0,0 

632 ABC 4195,0 4195,0 0,0 

645 BC * * 0,0 

646 BC * * 0,0 

633 ABC 3586,0 3586,0 0,0 

634 ABC 13235,5 13235,5 0,0 

671 ABC 2938,3 2938,3 0,0 

684 AC * * 0,0 

611 C * * 0,0 

652 A * * 0,0 

680 ABC 2554,8 2554,8 0,0 

675 ABC 2751,8 2751,8 0,0 
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Fig. 11.  Diferença percentual entre o módulo das correntes de curto-circuito 

obtidos pelo MCF e os resultados apresentados por [7] para falta bifásica AB 

VII.  CONCLUSÃO 

Com base nos resultados discutidos no Capítulo VI, é 

possível verificar que a ferramenta computacional 

desenvolvida, cuja qual utiliza o Método das Componentes de 

Fase, tem resultados próximos aqueles apresentados em [7]. 

Para tanto, é possível concluir que o trabalho desenvolvido é 

viável no cálculo de curtos-circuitos em sistemas balanceados 

e desbalanceados.  

Ainda, conclui-se que a implementação do MCF na 

plataforma Matlab favorece o seu uso para fins educacionais, 

uma vez que a sua utilização é acessível. Por outro lado, é 

possível também fazer uso do programa implementado em 

atividades investigativas, como o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa em Sistemas Elétricos de Potência. 
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