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1. Descrição:  

A Base de Dados de Curto-Circuito (BDCC) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é 

formulada a partir dos resultados de estudos de expansão da transmissão, realizados na 

Superintendência de Transmissão de Energia (STE), fazendo uso complementar de 

informações de topologia e equipamentos constantes na base de dados do Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS). 

2. Organização da Base de Dados:  

A BDCC é constituída de 24 arquivos no formato .ANA do programa ANAFAS, desenvolvido 

pelo CEPEL, sendo 12 referentes às análises de curto-circuito máximo e 12 às de curto-

circuito mínimo.   

Casos de curto-circuito máximo:  

• Os elementos em derivação presentes nos casos (capacitores e reatores), são aqueles 

com estado ‘em operação’ nos casos bases de Fluxo de Potência do PDE, no Cenário 

de Carga Pesada - Norte Úmido dos anos correspondentes;   

• As máquinas síncronas presentes em cada caso são aquelas indicadas na Planilha de 

Despacho da EPE (ferramenta utilizada na definição do despacho de geração dos casos 

do PDE). Nesses casos, todas as máquinas com geração máxima não nula são 

consideradas operando em sua plena capacidade. Essas máquinas são representadas 

por fontes de tensão atrás de suas respectivas impedâncias subtransitórias (Ra + 

jX”d).  

As usinas eólicas que fazem uso de geradores de indução duplamente alimentados 

são representadas de maneira semelhante às demais máquinas síncronas, já as que 



  

utilizam a tecnologia full-converter e as usinas fotovoltaicas são representados na rede 

como fontes de corrente, com limites de corrente máxima e tensão de operação 

obtidos pelas especificações do conversor utilizado.  

Casos de curto-circuito mínimo:  

• A topologia do sistema elétrico é idêntica àquela dos casos de curto-circuito máximo, 

no que se refere a barramentos, linhas de transmissão e transformadores;  

• Os elementos em derivação presentes nos casos (capacitores e reatores), são aqueles 

com estado ‘em operação’ nos casos bases de Fluxo de Potência do PDE, no Cenário 

de Carga Leve - Norte Úmido dos anos correspondentes;  

• A representação da geração é semelhante à do caso de curto-circuito máximo, contudo 

estão presentes, em cada caso, apenas as usinas que apresentam um limite mínimo 

de geração não nulo. Considera-se, ainda, o número de máquinas sincronizadas 

relativo ao seu respectivo despacho mínimo. Os geradores eólicos e fotovoltaicos são 

desconsiderados nessa análise.  

É importante observar que é extremamente improvável a operação de um sistema elétrico 

com despacho máximo simultâneo de todas as usinas. Também é extremamente improvável 

a operação do sistema com todas as usinas em despacho mínimo. No entanto, nas análises 

de curto-circuito, considera-se que se garantida a operação segura do sistema para as 

condições de despacho máximo e mínimo, garante-se, também, a adequada operação do 

sistema em pontos de operação intermediários.  

A BDCC é compatível com os casos de fluxo de potência do PDE, no que tange à topologia, 

números e nomes de barras e parâmetros da rede. Muito embora sejam utilizadas 

informações da base de dados de curto-circuito do ONS para compor a BDCC da EPE, as 

bases são diferentes em virtude do horizonte de tempo com que trabalham. Essas diferenças 

são atribuídas aos fatores abaixo relacionados e comentados.  

I. Diferenças de topologia causadas por fatores diversos como nível de 

detalhamento na representação de rede e entrada em operação de obras planejadas.  



  

II. Nos casos da BDCC as impedâncias mútuas são representadas apenas 

parcialmente. Para faltas e eventos desequilibrados algumas diferenças podem ser 

encontradas nos resultados.  

3. Forma de utilização:  

A pasta “Curto-circuito máximo” e “Curto-circuito mínimo” contêm, respectivamente, os 

arquivos com os dados para o cálculo dos níveis de curto-circuito. Estes arquivos, com 

extensão .ANA, podem ser prontamente carregados no programa ANAFAS para realização 

das simulações e análises de interesse.  

4. Observações importantes:  

A geração prospectiva (não contratada), que foi representada nos casos de fluxo de potência 

a partir de agrupamento em clusters, não foi representada nos casos de curto-circuito, em 

função do impacto significativo que poderia provocar no dimensionamento de equipamentos 

locais. A representação de uma geração incerta, em pontos específicos do sistema, poderia 

gerar, por exemplo, resultados inconclusivos quanto à superação da capacidade de 

disjuntores em subestações.  

5. Contatos:  

Em caso de dúvidas ou problemas com a utilização da base de dados, por favor, entrar em 

contato.  

 

Base de dados de curto-circuito  
Tel.: (21) 3512-3385  

E-mail: curto.circuito@epe.gov.br  


