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Página Linha/item Onde se lê Leia-se 

4 14 “[…] conexões simultâneas desses geradores 

dentro de uma microrrede.” 

“[…] conexões simultâneas desses geradores no 

sistema considerado.” 

48 Equação 4.7 
𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢 = 1

𝑥

−∞

 𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
𝑥
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53 6 e 11 (PEREIRA et al., 2017) (CONCEIÇÃO, 2018) 

69 Equação 4.30 
𝑓(𝑥) =

1

𝜎√2𝜋
𝑒

(𝑥−𝜇)²
2𝜎² , 𝑥 ≥ 0 𝑓(𝑥) =

1

𝜎√2𝜋
𝑒

− 
(𝑥−𝜇)²

2𝜎² , −∞ < 𝑥 < ∞ 

72 35 “[…] resultando em uma média de 5 Ω.” “[…] resultando em uma média de 8,24 Ω.” 

73 2 “[…] resistência média de aproximadamente 5 Ω.” “[…] resistência média de 8,24 Ω.” 

74 Figura 36 (a) RFmed = 5 Ω RFmed = 8,24 Ω 

74 9 “[…] em torno de 5 Ω” “[…] em torno de 8 Ω” 

75 Legenda 

Figura 37 
“[…] resistência de falta média de 5 Ω” 

“[…] resistência de falta média de aproximadamente 

8 Ω.” 



77 19 “Para exemplificar a alteração proposta por meio 

da Equação 4.35, considera-se a presença de dois 

GDs no sistema, um conectado via inversor e, 

portanto, com contribuição de corrente de falta 

limitada, e outro sem contribuição. […] Na 

equação, ∆𝑉𝐺𝐷𝑥 representa a variação de tensão 

para o GD limitado; 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝐺𝐷𝑦,𝑆𝐸 representa a 

impedância comum entre os geradores e a 

subestação; ∆𝐽𝐺𝐷𝑦 a contribuição de corrente do 

GD não limitado, que será somada à corrente pré-

falta deste; 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑓,𝑆𝐸 representa a impedância entre 

o caminho compartilhado pelo GD limitado e pela 

falta até à subestação; ∆𝐽𝑓 a injeção de corrente 

calculada para a falta; 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑆𝐸 que representa as 

impedâncias existentes entre o caminho do GD 

limitado até à subestação; e por fim, ∆𝐽𝐺𝐷𝑥, que 

representa a contribuição de corrente do GD 

limitado, que também será somada à sua corrente 

pré-falta.” 

“Para exemplificar, por meio da Equação 4.35, a 

alteração proposta, considera-se a presença de dois 

GDs no sistema: um conectado via inversor, portanto, 

com contribuição de corrente de falta limitada, e outro 

sem limite de contribuição. Apenas a fase A do 

sistema é considerada, de forma a simplificar a 

equação apresentada e ilustrar as modificações 

necessárias. […] Na equação, ∆𝑉𝐺𝐷𝑥
𝑎  representa a 

variação de tensão para a fase A do GD limitado; 

𝑍𝐺𝐷𝑥,𝐺𝐷𝑦.𝑆𝐸
𝑎𝑎  representa a impedância comum entre os 

geradores e a subestação para a fase A do sistema; 

∆𝐽𝐺𝐷𝑦
𝑎  representa a contribuição de corrente para a 

fase A do GD não limitado, que será somada à 

corrente pré-falta deste; 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑓,𝑆𝐸
𝑎𝑎  representa a 

impedância entre o caminho compartilhado pelo GD 

limitado e pela falta até à subestação, também para a 

fase A do sistema; ∆𝐽𝑓
𝑎 representa a injeção de 

corrente calculada para a falta; 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑆𝐸
𝑎𝑎  representa a 

impedância existente entre o caminho do GD limitado 

até à subestação, também para a fase A; e, por fim, 

∆𝐽𝐺𝐷𝑥
𝑎  representa a contribuição de corrente para a 

fase A do GD limitado, que também será somada a 



sua corrente pré-falta. Destaca-se que ao considerar as 

demais fases, as impedâncias mútuas entre fases 

também seriam representadas na Equação 4.35.”  

78 Equação 4.35 
∆𝐽𝐺𝐷𝑥 =

∆𝑉𝐺𝐷𝑥 − 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝐺𝐷𝑦,𝑆𝐸∆𝐽𝐺𝐷𝑦−𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑓,𝑆𝐸∆𝐽𝑓

𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑆𝐸
 ∆𝐽𝐺𝐷𝑥

𝑎 =
∆𝑉𝐺𝐷𝑥

𝑎 − 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝐺𝐷𝑦,𝑆𝐸
𝑎𝑎 ∆𝐽𝐺𝐷𝑦

𝑎 − 𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑓,𝑆𝐸
𝑎𝑎 ∆𝐽𝑓

𝑎

𝑍𝐺𝐷𝑥,𝑆𝐸
𝑎𝑎  

 


