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Introdução: Geração Distribuída é a geradora que fica próxima as suas cargas. A
energia produzida pode ser utilizada localmente ou também injetada na rede atuando
como co-geradora.O curto-circuito é um tipo de falha em sistemas elétricos, que dentre
vários motivos, pode ocorrer por falha no isolamento, rompimento de condutores,
raios, surtos de chaveamento, dentre outros. As consequências por esta falta são: danos
térmicos e mecânicos devidos as correntes elevadas.Devido às determinações das
distribuidoras, o estudo de curto-circuito pode servir para elaboração de projetos que
irão dimensionar e determinar relés de proteção, determinar a capacidade de
interrupção dos disjuntores,dentre outros. Objetivo: Estudar o problema sobre a GD,
que no caso deste estudo é o curto-circuito,  e propor estratégias de solução a serem
adotadas para a coordenação e seletividade das proteções elétricas em sistemas
elétricos de potência considerando a geração distribuída de energia elétrica. 
Metodologia: São estudados os principais problemas decorrentes da incorporação
crescente da Geração Distribuída (GD) em sistemas elétricos de potência (SEP), com
ênfase nos problemas inerentes ao curto-circuito e à coordenação e seletividade das
proteções elétricas. SEPs com a incorporação da GD são modelados para operação em
regimes de curto-circuito simétrico e assimétricos e o programa computacional
powerworld é usado para simular a operação desses sistemas sob essas condições de
falta.  Resultados: Os geradores distribuidos, sejam eles de fontes renováveis ou não,
estão sendo cada vez mais necessários, devido ao aumento na demanda energética e
também devido ao alto valor do KW/h cobrado pelas concessionárias. É importante
salientar que para ser instalado um GD existe toda uma norma criada e regulamentada
Pelo Decreto Federal nº 5.163/04 e pela Norma Técnica 167/05 da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel).Devido às determinações das distribuidoras, o estudo de
curto-circuito pode servir para elaboração de projetos que irão dimensionar e
determinar relés de proteção, determinar a capacidade de interrupção dos disjuntores,
dimensionar a máxima corrente suportável dos equipamentos, selecionar reatores
limitadores de corrente de curto-circuito. Deve-se então, realizar uma metodologia que
determina a máxima capacidade de uma planta GD que pode ser instalada em cada
barra, sem violar os transitórios de capacidade de condução dos cabos, levando em
consideração apenas a interrupção realizada pelas chaves do sistema. Conclusão: A
Geração Distribuida está cada vez mais presente no dia-a-dia e será de extrema
importância no setor energético. Entretanto, sua instalação não é simples, visto que
vários fatores e legislação específica devem ser levados em conta para a elaboração de
um projeto. 
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