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Resumo 

Com o crescente aumento da dependência e do consumo da energia elétrica e consequente aumento 

do número de linhas de transmissão de energia, os operadores de rede de transporte de eletricidade 

sentem cada vez mais a pressão para uma melhoria continua na qualidade de serviço. Isto motiva o 

interesse nos sistemas de localização de defeitos capazes de fornecer uma exata localização dos 

defeitos, reduzindo o tempo de interrupção do fornecimento de energia.  

Neste trabalho desenvolveram-se dois algoritmos de localização de defeitos baseados na medição da 

impedância aparente. O primeiro utiliza medidas de tensão e corrente de uma extremidade da linha, e 

o segundo utiliza medidas das duas extremidades.  

Aos algoritmos estão associadas várias fontes de erro, tendo sido realizadas análises de sensibilidade 

face a: resistência de defeito, trânsito de energia, erros nas medidas da tensão e da corrente, erros na 

impedância homopolar, e, apenas para o segundo algoritmo, erros de sincronismo. 

Com os resultados obtidos nessas análises, concluiu-se que o segundo algoritmo é significativamente 

menos sensível que o primeiro. Pode-se concluir ainda que os fatores que mais afetam o algoritmo 

baseado em medidas de uma extremidade são: a resistência homopolar, a resistência de defeito e os 

erros na medida do ângulo da tensão. Por outro lado, o fator que mais afeta o algoritmo baseado em 

medidas das duas extremidades é a resistência de defeito. 

Deste modo, o algoritmo baseado em medidas das duas extremidades revela-se o mais adequado para 

uma análise sistemática de defeitos em linhas de transmissão de energia. 
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Abstract 

The number of transmission lines has grown over the years to keep up with increased dependency and 

consumption of electrical energy. Thus, transmission system operators have been pushed towards a 

continuous improvement of service quality. Therefore, a prompt and accurate transmission line fault 

location is of great interest to transmission system operators as it can accelerate the service restoration, 

thus reducing outage time, customer complaints and improving system reliability. 

In this thesis two impedance-based fault location algorithms were developed and implemented in 

MATLAB, a single-ended algorithm and a two-ended algorithm. 

Both algorithms have associated some error sources. Therefore, by using EMTP-RV simulations, 

analysis of the algorithms sensitivity to: fault resistance, load flow, voltages and currents measuring 

errors, zero-sequence impedance errors and sync errors, was performed. Sync errors do not apply for 

the single-ended algorithm. 

After those analysis, it is concluded that the two-ended algorithm is much less sensitive to those sources 

of errors than the single-ended algorithm. It is also concluded that the three factors that hugely affect 

the errors obtained by the single-ended algorithm, for line-to-ground faults, are: zero sequence 

resistance, fault resistance and voltage angle measuring errors. On the other hand, the factor that affects 

the most the two-ended algorithm, for the same type of faults, is the fault resistance.  

Thus, the two-ended algorithm is the most suitable for a general purpose application in transmission 

lines fault location. 
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1. Introdução 

Com o crescente desenvolvimento dos sistemas de energia elétrica nas últimas décadas, e 

consequente aumento do número de linhas de transmissão e distribuição no mundo, os operadores de 

rede de transporte de eletricidade (TSOs) sentem cada vez mais a pressão, exercida por parte dos 

consumidores e das entidades reguladoras, para uma melhoria continua na qualidade de serviço. Esse 

facto motiva o interesse nos sistemas de localização de defeito capazes de fornecer uma precisa e 

exata localização dos defeitos nas linhas de transmissão de energia. Desse modo, aumentando a 

rapidez de resposta na reposição do serviço após os defeitos, reduzindo o tempo de interrupção do 

fornecimento de energia. Assim sendo, o estudo sobre a localização de defeitos em linhas de 

transmissão é um tema de grande importância. 

A localização de defeitos pode ser feita de forma tradicional, por equipas de manutenção, com ou sem 

o auxílio de meios de transporte (como helicópteros ou pequenas aeronaves) e binóculo [1]. No entanto, 

esta forma não vem ao encontro das exigências temporais requeridas pela qualidade de serviço, 

nomeadamente o tempo de interrupção do fornecimento de energia elétrica. 

Como alternativa a este método aparece a localização de defeitos feita de forma automática. Ao longo 

do tempo têm vindo a ser propostos diversos algoritmos de localização de defeitos. De entre eles, os 

algoritmos baseados na medição da impedância aparente são o tema central desta dissertação.  

O principal objetivo desta dissertação é o desenvolvimento de duas rotinas de localização de defeitos 

e sua aplicação. Uma das rotinas é baseada em medições de uma extremidade da linha, e a outra é 

baseada em medições das duas extremidades da linha em defeito. 

Adicionalmente ao presente capítulo, esta dissertação é constituída por mais cinco capítulos.  

No capítulo 2 é feita uma caracterização dos diferentes tipos de métodos de localização existentes na 

literatura, e seguidamente são introduzidos os principais conceitos base e prossupostos assumidos, 

necessários à compreensão dos dois algoritmos desenvolvidos, ambos baseados na medição da 

impedância aparente. Neste capítulo é ainda feita uma revisão bibliográfica sobre algoritmos 

pertencentes à categoria referida em que se enquadram os dois algoritmos implementados. 

O capítulo 3 é destinado à metodologia utilizada para a implementação dos algoritmos em MATLAB. 

Este inclui a apresentação de cada um dos algoritmos, o processamento necessário dos dados de 

entrada (medidas de tensão e corrente das extremidades da linha), e ainda o processamento dos 

resultados obtidos pelos algoritmos para uma coerente apresentação dos resultados com base no 

tempo mínimo de eliminação de defeitos. 

No capítulo 4 é feita uma aferição, através de diversos tipos de defeitos em duas linhas distintas de 

uma rede de teste, simulados com o programa EMTP-RV. Essa aferição inclui análises de sensibilidade 

dos algoritmos face a diversas variáveis passíveis de introdução de erros nos algoritmos. 
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No capítulo 5 apresentam-se dois exemplos de aplicação de ambos os algoritmos a casos reais de 

incidentes ocorridos na Rede Nacional de Transporte (RNT).  

Para finalizar, no capítulo 6 apresentam-se as conclusões do trabalho desenvolvido.  
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2. Revisão bibliográfica e Conceitos base 

2.1. Classificação dos algoritmos 

Como referido anteriormente, existem na literatura inúmeros algoritmos de localização de defeitos. 

Estes algoritmos baseiam-se na localização física do defeito através do processamento dos sinais de 

tensão e corrente e são, geralmente, agrupados nas seguintes categorias principais: 

1. baseados nas componentes de frequência fundamental de tensão e corrente, nomeadamente 

na determinação da impedância aparente vista da(s) extremidade(s) da linha; 

2. baseados na propagação das ondas (travelling waves); 

3. baseados nas medições das componentes de alta frequência da tensão e da corrente; 

4. abordagens baseadas em inteligência artificial (knowledge-based) 

Os algoritmos baseados na determinação da impedância aparente [2]–[11] são hoje considerados de 

simples implementação e conducentes a soluções de baixo custo, sendo os mais comuns 

mundialmente. Estes partem do pressuposto de que a impedância de um segmento de linha defeituosa 

(ver secção 2.2.3 Impedância aparente) está relacionada com a distância ao defeito, nessa linha. Os 

algoritmos baseados na determinação da impedância aparente usam informação da linha (resistência, 

indutância e susceptância por unidade de comprimento, ver secção 2.2.1) bem como a tensão e 

corrente de um ou mais terminais da linha de modo a calcular a distância ao defeito vista de um dos 

terminais. Dependendo de quais os sinais de entrada que o localizador de defeitos necessite, estes 

algoritmos podem ser ainda classificados dentro de duas subcategorias: algoritmos baseados em 

medidas de uma extremidade e algoritmos baseados em medidas das duas extremidades. 

Os algoritmos baseados em medidas de uma extremidade [2] – [7] são algoritmos que utilizam os sinais 

de corrente e/ou tensão de apenas um dos terminais da linha em defeito. Desde modo, a grande 

vantagem destes métodos é o facto de não ser necessário nenhum meio de comunicação, pelo que 

podem ser implementados facilmente num relé digital de proteção. Por sua vez, e como o nome sugere, 

os algoritmos baseados em medidas das duas extremidades [8] – [11] utilizam os sinais de corrente e 

tensão de ambos os terminais da linha. Estes, por sua vez, necessitam de um meio de comunicação e 

são normalmente implementados nos sistemas offline da entidade encarregue do transporte ou 

distribuição de energia elétrica. 

Os algoritmos baseados na propagação das ondas [12] de corrente e tensão utilizam a teoria da 

propagação e da reflexão das ondas. Ou seja, quando um defeito ocorre numa linha de transmissão, 

ondas de corrente e tensão propagam-se deste o local de defeito até aos terminais da linha. Estas 

continuam a propagar-se e refletir-se nos terminais da linha e no ponto de defeito até ser estabelecido 

um novo regime estacionário de pós-defeito. Uma vez sabendo que as ondas se propagam à velocidade 

da luz, medindo o tempo que leva a uma onda a propagar-se deste o local do defeito até um dos 

terminais, é possível calcular a que distância se encontra o defeito desse terminal. Estes algoritmos 
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são considerados bastante exatos, no entanto, são também, bastante complexos e dispendiosos, pois 

necessitam de uma frequência de amostragem elevada dos sinais de corrente e tensão. 

Os métodos baseados na medição de componente de alta frequência [13] de corrente e tensão geradas 

pelas falhas, detetam essas componentes, que são geradas aquando da ocorrência de uma falha na 

linha, e, após alguma manipulação, usam-nas para a determinação do local do defeito. Estes métodos 

são também complexos e dispendiosos, uma vez que necessitam de filtros especializados para a 

mediação das componentes de alta frequência, pelo que não são métodos muito utilizados. 

Mais recentemente surgem abordagens baseadas em inteligência artificial [14] como técnicas para a 

localização de defeitos. Elas aparecem de modo a tentar ultrapassar imprecisões nos restantes 

métodos anteriormente referidos, provocadas pela existência de algumas incertezas (como nos 

parâmetros das linhas) que afetam variáveis utilizadas nos mesmos. Exemplos destas abordagens são 

as redes neuronais (artificial neural networks) e os sistemas de lógica difusa (fuzzy logic systems). 

Posto isto, apresenta-se na Figura 1 um esquema que resume as categorias e subcategorias referidas 

anteriormente para os vários métodos de localização de defeitos.  

 

Figura 1 – Esquema de classificação dos métodos de localização de defeitos 

 

2.2. Algoritmos baseados na impedância aparente 

2.2.1. Modelo de linha 

Dado os algoritmos de localização de defeitos em linhas de transmissão de energia incorporarem um 

modelo de linha, torna-se necessário explicitar qual o modelo utilizado, identificando as aproximações 

nele introduzidas, dado que estas serão fonte de erro dos referidos algoritmos. 

Em regime alternado sinusoidal, os parâmetros que caraterizam a linha de transmissão são a 

resistência e reactância longitudinais, e a susceptância e condutância transversais (esta última é 
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geralmente ignorada). Estes parâmetros são distribuídos ao longo da linha, expressos em Ω/km ou em 

S/km, consoante se trate de impedância ou admitância, respetivamente.  

As equações diferenciais de tensão e corrente para uma linha de transmissão trifásica são dadas por: 

 
−[ 

𝜕�̅�𝑎𝑏𝑐
𝜕𝑥

 ] = [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ 𝐼�̅�𝑏𝑐  ] (2.1) 

 
−[ 

𝜕𝐼�̅�𝑏𝑐
𝜕𝑥

 ] = [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�𝑎𝑏𝑐  ] (2.2) 

Sendo [ �̅�𝑎𝑏𝑐  ] e [ 𝐼�̅�𝑏𝑐  ] os vetores de tensões e correntes de fase (a, b, c), respetivamente, [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] a 

matriz das impedâncias transversais e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] a matriz das admitâncias longitudinais, por unidade de 

comprimento da linha. As matrizes [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] são de dimensões 3x3. O acoplamento existente 

entre fases faz com que estas matrizes apresentem elementos fora da diagonal principal. 

Derivando as equações (2.1) e (2.2) em ordem a 𝑥, obtém-se: 

 
[ 
𝜕2�̅�𝑎𝑏𝑐
𝜕𝑥2

 ] = [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�
′
𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�𝑎𝑏𝑐  ] (2.3) 

 
[ 
𝜕2𝐼�̅�𝑏𝑐
𝜕𝑥2

 ] = [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�
′
𝑎𝑏𝑐  ] [ 𝐼�̅�𝑏𝑐  ] (2.4) 

Nas equações anteriores os produtos [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] são, geralmente, diferentes 

[15]. É possível representar uma linha trifásica por três sistemas monofásicos, diagonalizando estes 

produtos. Esta diagonalização é equivalente a uma mudança de variáveis das tensões e correntes de 

fase para tensões e correntes modais: 

 
[ 
𝜕2�̅�𝑚𝑜𝑑𝑜
𝜕𝑥2

 ] = [ γ̅2 ] [ �̅�𝑚𝑜𝑑𝑜  ] (2.5) 

 
[ 
𝜕2𝐼�̅�𝑜𝑑𝑜
𝜕𝑥2

 ] = [ γ̅2 ] [ 𝐼�̅�𝑜𝑑𝑜  ] (2.6) 

Onde [ γ̅2 ] é uma matriz diagonal, e [ �̅�𝑚𝑜𝑑𝑜  ] e [ 𝐼�̅�𝑜𝑑𝑜  ] são os vetores de tensões e correntes modais, 

respetivamente. As matrizes [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] têm os mesmos valores próprios, γ̅2, no 

entanto, geralmente, não têm os vetores próprios iguais [15]. Assim sendo, as matrizes de 

transformação, utilizadas para as diagonalizações referidas, serão diferentes e dependem dos valores 

dos elementos das matrizes [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ]. Nesse caso, os valores próprios são todos diferentes e 

a transformação das componentes de fase para componentes modais é bem definida, à parte um fator 

de escala [15]. 

No caso especifico de linhas de transmissão que apresentassem simetria trifásica, (2.7), dois dos três 

valores próprios são iguais. Esse facto resulta na existência de uma direção própria e de um plano 

próprio e, portanto, num infinito número de diferentes transformações possíveis das componentes de 
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fase para componentes modais [15]. Neste caso, os produtos [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] são 

iguais e, portanto, as matrizes que diagonalizam estes produtos também são iguais. 

 

[�̅�′𝑎𝑏𝑐] = [

𝑧′𝑠 𝑧′𝑚 𝑧′𝑚
𝑧′𝑚 𝑧′𝑠 𝑧′𝑚
𝑧′𝑚 𝑧′𝑚 𝑧′𝑠

]       e     [�̅�′𝑎𝑏𝑐] = [

𝑦′𝑠 𝑦′𝑚 𝑦′𝑚
𝑦′𝑚 𝑦′𝑠 𝑦′𝑚
𝑦′𝑚 𝑦′𝑚 𝑦′𝑠

] (2.7) 

A transformação de Fortescue é uma das transformações possíveis que, para sistemas com simetria 

trifásica, permite a diagonalização das matrizes [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ], e consequentemente 

das matrizes [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ] e [ �̅�′𝑎𝑏𝑐  ], como será visto mais à frente. Aquando da aplicação desta 

transformação, às componentes modais dá-se o nome de componentes simétricas direta, inversa e 

homopolar. A matriz de transformação de Fortescue é definida da seguinte forma: 

 
[ 𝑇 ] = [

1 1 1
𝛼2 𝛼 1
𝛼 𝛼2 1

] , com 𝛼 = 𝑒𝑗
2𝜋

3  (2.8) 

As tensões e correntes de fase e modais podem ser obtidas pelas seguintes relações: 

 [ �̅�𝑎𝑏𝑐  ] = [ 𝑇 ] [ �̅�𝑑𝑖ℎ  ] ou [ �̅�𝑑𝑖ℎ  ] = [ 𝑇 ]
−1 [ �̅�𝑎𝑏𝑐  ] (2.9) 

 [ 𝐼�̅�𝑏𝑐  ] = [ 𝑇 ] [ 𝐼�̅�𝑖ℎ  ] ou [ 𝐼�̅�𝑖ℎ  ] = [ 𝑇 ]
−1 [ 𝐼�̅�𝑏𝑐  ] (2.10) 

Onde os índices d, i e h designam, respetivamente, a componente simétrica direta, inversa e homopolar. 

As equações de linha (2.1) e (2.2) podem ser reescritas em componentes simétricas: 

 
−[ 

𝜕�̅�𝑑𝑖ℎ
𝜕𝑥

 ] = [ �̅�𝑑𝑖ℎ  ] [ 𝐼�̅�𝑖ℎ  ] (2.11) 

 
−[ 

𝜕𝐼�̅�𝑖ℎ
𝜕𝑥

 ] = [ �̅�𝑑𝑖ℎ  ] [ �̅�𝑑𝑖ℎ  ] (2.12) 

Sendo que, por manipulação algébrica das equações (2.9), (2.10), (2.11) e (2.12), verifica-se que: 

 [ �̅�′𝑑𝑖ℎ  ] = [𝑇]
−1[�̅�′𝑎𝑏𝑐][𝑇] (2.13) 

 [ �̅�′𝑑𝑖ℎ  ] = [𝑇]
−1[�̅�′𝑎𝑏𝑐][𝑇] (2.14) 

sendo [ �̅�′𝑑𝑖ℎ  ] e [ �̅�′𝑑𝑖ℎ  ] ambas matrizes diagonais. 

As linhas áreas de transmissão de energia não apresentam simetria trifásica, pelo que, em rigor, as 

suas componentes modais não se obtêm por aplicação da transformação de Fortescue. 

Na rede de transporte, para aproximar o caso de simetria trifásica, as linhas são transpostas e 

considera-se para 𝑧′𝑠, 𝑦′𝑠, 𝑧′𝑚, 𝑦′𝑚 a média, respetivamente, dos termos da diagonal principal e dos 

termos fora da diagonal principal das matrizes que caracterizam a linha. Assim, pode utilizar-se a 

transformação de Fortescue. 

No caso dos algoritmos de localização de defeitos, têm que ser considerados dois segmentos de linha, 

separados pelo ponto onde ocorre o defeito. Assim, mesmo no caso de uma linha transposta, os dois 
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segmentos estarão mais longe da simetria trifásica. No entanto, é a transformação de Fortescue a 

utilizada nos algoritmos de localização de defeitos, desprezando-se os termos fora da diagonal principal 

resultantes da sua aplicação. Tal constitui uma fonte de erro. 

Como já referido, após a aplicação da transformação de Fortescue, os três modos resultantes estão 

desacoplados. Assim sendo, é possível analisar cada modo independentemente e utilizar um 

equivalente monofásico para cada modo. 

Posto isto, a partir das equações (2.11) e (2.12) é possível obter as equações de propagação de uma 

linha monofásica de parâmetros distribuídos com comprimento 𝑙, para cada um dos modos: 

 �̅�𝑠 = cosh(𝛾𝑙) �̅�𝑟 + sinh(𝛾𝑙) �̅�0𝐼�̅� (2.15) 

 
𝐼�̅� = sinh(𝛾𝑙)

�̅�𝑟

�̅�0
+ cosh(𝛾𝑙) 𝐼�̅� (2.16) 

Onde �̅�𝑠 e 𝐼�̅� são a tensão e corrente no terminal emissor da linha, �̅�𝑟 e 𝐼�̅� são a tensão e corrente no 

terminal recetor da linha, e �̅�0 e 𝛾 são os parâmetros ondulatórios da linha para cada modo, dados por: 

 
�̅�0 = √

�̅�′
�̅�′
⁄        [Ω] (2.17) 

 𝛾 = √�̅�′ �̅�′       [m−1] (2.18) 

Sendo os parâmetros �̅�′ e �̅�′ a impedância transversal e admitância longitudinal da linha (linha 

monofásica), respetivamente, por unidade de comprimento. 

Para cada frequência, a linha de transmissão pode ser representada por um esquema equivalente de 

parâmetros concentrados, em 𝜋 . Para 𝛾𝑙 suficientemente pequeno (linhas até 250 km [16]), esse 

esquema pode ser aproximado, resultando o esquema representado na Figura 2, cujos parâmetros são 

proporcionais ao comprimento da linha:  

 �̅�𝐿 = �̅�′ × 𝑙       [Ω] (2.19) 

 �̅�𝑇 = �̅�′ × 𝑙       [S] (2.20) 

Esta proporcionalidade entre a impedância longitudinal e o comprimento 𝑙 da linha é o princípio que 

está na base dos algoritmos de localização de defeitos apresentados nesta dissertação. Este facto 

pode ser considerado uma fonte de erro. 

 

Figura 2 – Esquema equivalente em 𝜋 de uma linha 

Para linhas aéreas curtas (até 100 km [17]) pode-se desprezar a admitância transversal, �̅�𝑇 , ficando a 

linha a ser caracterizada unicamente pela impedância longitudinal, tal como representada na Figura 3. 

𝐼�̅� 𝐼�̅� �̅�𝐿 

�̅�𝑇
2

 
�̅�𝑇
2

 �̅�𝑟 �̅�𝑠 
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O desprezo da admitância transversal da linha constitui outra fonte de erro dos algoritmos de 

localização de defeitos. 

 

Figura 3 – Esquema equivalente de uma linha curta 

Para o trabalho desenvolvido nesta dissertação utiliza-se o modelo de linha apresentado na Figura 3 

para a análise de cada um dos modos das componentes simétricas.  

Relembre-se que os modelos de linha referidos partem de equações estabelecidas para regime 

alternado sinusoidal de determinada frequência de interesse (no nosso caso 50 Hz). Outra fonte de 

erro será a presença de harmónicas na rede. 

 

2.2.2. Tipos de defeito 

Num sistema de energia trifásico existem 10 tipos de defeitos possíveis: um defeito trifásico, três 

defeitos fase-terra, três defeitos fase-fase e três defeitos fase-fase-terra. 

Esta dissertação refere-se à localização de defeitos, e de modo a simplificar a complexidade é feita a 

análise em componentes simétricas e com o modelo de linha monofásico para cada uma das 

componentes, como referido anteriormente.  

Utilizando a análise em componentes simétricas, quando se está perante um defeito do tipo fase-terra, 

tomando como exemplo um defeito fase a - terra, duas das fases não estão envolvidas, as fases b e c, 

pelo que as correntes nessas fases são nulas. Como consequência, quando utilizada a análise em 

componentes simétricas, as correntes das componentes direta, inversa e homopolar são iguais entre 

si e correspondem a um terço da corrente da fase afetada, fase a. As redes de cada uma das 

componentes simétricas podem ser interligadas pelo ponto em defeito formando um só esquema. Na 

Figura 4 apresenta-se esse esquema com as ligações feitas no ponto de defeito de tal forma que são 

cumpridas as restrições deste tipo de defeito. 

𝐼�̅� 𝐼�̅� �̅�𝐿 

�̅�𝑟 �̅�𝑠 



9 

 

Figura 4 – Circuito em componentes simétricas para defeito fase – terra (adaptado de [18]) 

Para os restantes tipos de defeito também é possível a representação num único esquema contendo 

as redes das componentes simétricas interligadas de modo a satisfazer as restrições de cada um dos 

defeitos. Nos casos em que alguma das componentes não está representada significa que as 

grandezas tensão e corrente, dessa mesma componente, são nulas, não sendo por isso representadas. 

Desse modo, os esquemas, para os restantes tipos de defeito encontram-se representados na Figura 5. 

 

Figura 5 – Circuito em componentes simétricas para defeito (adaptado de [18]): 
a) fase – fase 

b) fase – fase – terra 
c) trifásicos 

 

2.2.3. Impedância aparente 

Os algoritmos desenvolvidos nesta dissertação baseiam-se na determinação da impedância aparente 

para determinar a localização física do defeito. Por esse motivo, torna-se essencial definir impedância 

aparente.  

𝐼�̅�𝑖 

𝐼�̅�𝑑 

𝐼�̅�ℎ 

�̅�𝑆𝑑 

�̅�𝑆𝑖 

�̅�𝑆ℎ 

�̅�𝐹𝑑 

�̅�𝐹𝑖 

�̅�𝐹ℎ 

S R 

(1 − 𝑑)�̅�𝑙𝑑 𝑑�̅�𝑙𝑑 �̅�𝑠𝑑 �̅�𝑅𝑑 

(1 − 𝑑)�̅�𝑙𝑖 𝑑�̅�𝑙𝑖 �̅�𝑠𝑖 �̅�𝑅𝑖 

(1 − 𝑑)�̅�𝑙ℎ 𝑑�̅�𝑙ℎ �̅�𝑠ℎ �̅�𝑅ℎ 

3𝑅𝐹 

a) b) c)

(1 − 𝑑)�̅�𝑙ℎ 𝑑�̅�𝑙ℎ �̅�𝑠ℎ �̅�𝑅ℎ 

(1 − 𝑑)�̅�𝑙𝑖 𝑑�̅�𝑙𝑖 �̅�𝑠𝑖 �̅�𝑅𝑖 

(1 − 𝑑)�̅�𝑙𝑑 𝑑�̅�𝑙𝑑 �̅�𝑠𝑑 �̅�𝑅𝑑 

(1 − 𝑑)�̅�𝑙𝑑 𝑑�̅�𝑙𝑑 �̅�𝑠𝑑 �̅�𝑅𝑑 

(1 − 𝑑)�̅�𝑙𝑑 𝑑�̅�𝑙𝑑 �̅�𝑠𝑑 �̅�𝑅𝑑 (1 − 𝑑)�̅�𝑙𝑖 𝑑�̅�𝑙𝑖 �̅�𝑠𝑖 �̅�𝑅𝑖 

𝑅𝐹 

3𝑅𝐹 
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Um curto-circuito numa linha traduz-se por um crescimento de corrente e um decréscimo da tensão, o 

que é traduzível numa queda do valor da impedância vista de cada uma das extremidades da linha 

[19]. À impedância determinada por essas medidas de tensão e corrente dá-se o nome de impedância 

aparente. É importante referir que esta pode ou não coincidir com a impedância até ao ponto de defeito. 

Exemplos de fontes de erro, que torna a impedância aparente diferente da impedância ao defeito, são: 

• Alimentação concorrente dos defeitos, em linhas com 3 ou mais terminais (infeeds). Tomando 

o exemplo apresentado na Figura 6, a impedância vista da extremidade A da linha, apenas tem 

em conta a corrente medida nessa extremidade, não contabilizando a corrente proveniente do 

terminal B que também alimenta o curto-circuito. 

 

Figura 6 – Curto-circuito numa linha com três terminais 

• Erros dos transformadores de medição. Os erros associados aos transformadores 

incorporados nos aparelhos de medição, provocam medidas de corrente e tensão com erros, 

o que, consequentemente, provoca erros na determinação da impedância a partir dessas 

medidas.  

 

• As capacidades transversais são muitas vezes desprezadas na análise de curto-circuito. No 

entanto, elas tentem a compensar parcialmente a corrente indutiva de defeito, reduzindo o valor 

aparente nos aparelhos de medida e provocando um aumento na impedância aparente do 

defeito [19]. 

 

• Em defeitos que incluem a terra, é necessário ter em conta que a resistividade do solo tem um 

carácter probabilístico [20] sendo, por exemplo, dependente do teor de humidade no solo [19]. 

Desse modo, as características elétricas da linha são afetadas uma vez que o solo é o condutor 

de retorno nestes defeitos, afetando a impedância homopolar. Consequentemente a 

impedância aparente é também afetada. 

 

• Carga da linha. Na existência de corrente de carga na linha, esta é contabilizada, em conjunto 

com a corrente de defeito, na corrente medida no terminal. Dessa forma, a impedância 

calculada a partir dessa medida de corrente apresenta um valor diferente comparativamente 

com o valor calculado apenas com a corrente de defeito.  

 

𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 𝐼𝐴 

𝐼𝐵 
A 

B 
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2.2.4. Algoritmos baseados em medidas de uma extremidade 

O método mais simples é o método baseado na reactância aparente [2], que define que a distância ao 

defeito é dada pela razão entre a reactância aparente e a reactância total da linha em defeito, 

desprezando a corrente de carga. Takagi et al. [3] propôs um método semelhante onde recorreu ao 

Teorema da Sobreposição, decompondo o circuito em defeito em dois: (1) circuito pré-defeito e (2) 

circuito de defeito puro. Desse modo, afirmou que a corrente de defeito e a corrente do circuito de 

defeito puro relacionam-se pelo fator de distribuição, 𝑘𝑑  (ver secção 3.1), e assumiu que este fator é 

um número real, simplificando os cálculos. Em [4] é considerado o valor verdadeiro para o fator de 

distribuição, sendo este um método de localização de defeito mais preciso que os dois anteriores, sendo 

menos sensível ao valor de resistência de defeito, no entanto mais complexo também. Em todos estes 

algoritmos, são desprezadas as admitâncias transversais da linha. Tanto [5] como [6] têm em atenção 

a susceptâncias transversais, no entanto, este último apenas utiliza medidas de corrente de um dos 

extremos e não de tensão, pelo que necessita também de conhecer a impedância da rede, para além 

da impedância da linha. Mais recentemente, em [7] é apresentado um algoritmo para localização de 

defeitos que, também usando dados de apenas uma extremidade da linha, leva em conta o 

acoplamento de um circuito com linha quadrupla, pelo facto de não haver transposição, e contabiliza 

também as susceptâncias transversais da linha. 

Todos estes algoritmos apresentados necessitam apenas de medidas de uma das extremidades da 

linha, sendo que na maioria dos casos, estes podem ser implementados em relés de proteção com 

microprocessador, pois não necessitam de nenhum canal de telecomunicação, e, para além, disso é 

importante referir que os relés de proteção de distância são os que mais se assemelham a este tipo de 

algoritmos [21]. 

 

2.2.5. Algoritmos baseados em medidas das duas extremidades 

Com a utilização das medidas das duas extremidades da linha, nomeadamente as medidas das 

correntes, é possível uma determinação mais precisa da corrente de defeito, pelo que os erros 

relacionados com esse facto são bastante reduzidos, nos algoritmos baseados em medidas das duas 

extremidades, quando comparados com os algoritmos baseados em medidas de uma só extremidade.  

Em [8] é apresentado um algoritmo que utiliza medidas das duas extremidades que pressupõe a sua 

sincronização, não necessita de informação pré-defeito nem das impedâncias da rede e é ainda pouco 

sensível à resistência de defeito. Um método iterativo é apresentado em [9] sendo este aplicável a 

linhas até três terminais, obedecendo aos mesmos requisitos identificados anteriormente. Algoritmos 

que não requisitam a sincronização das medidas dos dois extremos da linha são apresentados em [10] 

e [11], sendo ambos não iterativos e apresentam-se bastante exatos. Enquanto que o primeiro 

necessita inicialmente de um processo de sincronização, o segundo não o necessita. Este facto limita 

o primeiro a processar os dados offline, enquanto que no segundo a localização é quase feita em tempo 
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real. Para além disso, esse segundo algoritmo é pouco sensível a acoplamentos, resistência de defeito 

e a não homogeneidade da rede. 
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3. Metodologias 

Neste terceiro capítulo descrevem-se os dois algoritmos desenvolvidos para a localização de defeitos 

e determinação da resistência de defeito, bem como o processamento de dados necessário para que 

ambos os algoritmos consigam funcionar corretamente com os dados de entrada (sinais de tensão e 

corrente medidos durante o defeito), obtidos por simulações no programa EMTP-RV ou registados 

pelos sistemas de proteção durante os incidentes verificados na RNT, no caso dos registos reais. 

 

3.1. Algoritmo baseado em medidas de uma extremidade 

O primeiro algoritmo desenvolvido é um algoritmo baseado em medidas de tensão e corrente de apenas 

uma das extremidades das linhas [18]. Para uma mais fácil compreensão do problema utilizam-se 

circuitos monofásicos e de seguida estende-se o problema para o caso trifásico. Na Figura 7 

apresenta-se um circuito monofásico com um defeito resistivo à terra no ponto F, onde �̅�𝑙 representa a 

impedância conhecida da linha de transmissão, 𝑅𝐹 a resistência de defeito, que é desconhecida, e 𝑑 a 

distância relativa ao defeito vista do ponto S, que se pretende determinar. Aquando de presença de 

uma rede de energia mais complexa, são tomados os equivalentes de Thévenin de cada uma das 

extremidades da linha em defeito, R e S, sendo cada um deles representados pelas fontes de tensão, 

𝑈𝑅 e �̅�𝑆, respetivamente, e pelas impedâncias equivalentes de rede, �̅�𝑅 e �̅�𝑆, respetivamente.  

 

Figura 7 – Circuito monofásico com defeito resistivo à Terra 

Relembrando que o objetivo do algoritmo é determinar, com exatidão, a distância 𝑑 ao defeito 

conhecendo apenas as medidas de tensão e corrente da extremidade S da linha, ou seja �̅�𝑆 e 𝐼�̅�, pela 

análise da malha representada na Figura 7 obtém-se a seguinte equação: 

 �̅�𝑆 = 𝑑�̅�𝑙𝐼�̅� + 𝑅𝐹𝐼�̅� (3.1) 

A corrente de defeito 𝐼�̅� é dada por  

 𝐼�̅� = 𝐼�̅� + 𝐼�̅� (3.2) 

 

𝐼�̅� 𝐼�̅� 

�̅�𝑆 �̅�𝑅 
𝐼�̅� 

𝑅𝐹 

𝑑�̅�𝑙 (1 − 𝑑)�̅�𝑙 �̅�𝑆 �̅�𝑅 

�̅�𝑆 �̅�𝑅 

F 

S R 
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Uma vez que 𝐼�̅� é desconhecida, 𝐼�̅� também o é. Assim sendo, não é possível a determinação da 

distância 𝑑 a partir da equação (3.1) pois, para além de 𝐼�̅�, 𝑅𝐹 também não é conhecida. 

Uma maneira de contornar o problema é assumir que a corrente de defeito 𝐼�̅� é proporcional à variação 

de corrente no ponto S no momento em que se dá o defeito: 

onde 𝐼�̅�0 é a corrente pré-defeito no ponto S e 𝑘𝑑 é o fator de distribuição que descreve a distribuição 

das correntes no circuito de defeito puro, aquando da decomposição do circuito de defeito pelo Teorema 

da Sobreposição, e pode ser interpretado como um divisor de corrente nesse mesmo circuito: 

Pelo que neste caso 𝑘𝑑 é dado por: 

Assim sendo, substituindo a equação (3.3) na equação (3.1) obtém-se: 

Uma vez que 𝑘𝑑 depende da distância ao defeito, esta equação não oferece uma forma direta de 

calcular a distância ao defeito. Apesar disso, foi mostrado em [3] que o resultado obtido a partir da 

equação (3.6) não depende da magnitude de 𝑘𝑑, mas sim do ângulo, e que é suficientemente exato 

assumir que o ângulo de 𝑘𝑑 é 0 °. Assim sendo, considerou-se, para implementação do algoritmo, que 

𝑘𝑑 assume o valor real 1: 

Note-se que a hipótese de 𝑘𝑑 assumir o valor 1 é uma fonte de erro. Sendo adequada quando 𝑅𝐹 

assume valores reduzidos [3], deverão observar-se erros maiores quando 𝑅𝐹 são elevados. 

Uma vez que a equação anterior é uma equação complexa, é possível separá-la em duas, parte real e 

parte imaginária, obtendo-se um sistema de duas equações a duas incógnitas, a distância 𝑑 e a 

resistência de defeito 𝑅𝐹 (ambos números reais). Na equação seguinte apresenta-se o sistema de 

equações a resolver. 

 

{
𝑅𝑒𝑎𝑙{�̅�𝑆} = 𝑑 × 𝑅𝑒𝑎𝑙{𝑍�̅�𝐼�̅�} + 𝑅𝐹 × 𝑅𝑒𝑎𝑙{(𝐼�̅� − 𝐼�̅�0 )}

𝐼𝑚𝑎𝑔{�̅�𝑆} = 𝑑 × 𝐼𝑚𝑎𝑔{𝑍�̅�𝐼�̅�} + 𝑅𝐹 × 𝐼𝑚𝑎𝑔{(𝐼�̅� − 𝐼�̅�0 )}
 (3.8) 

Uma vez que se trata de um sistema de equações, a forma geral para a sua solução 𝑥 é: 

  𝑥 =  𝐴−1𝐵 (3.9) 

 𝐼�̅� − 𝐼�̅�0 ≡ ∆𝐼�̅� = 𝑘𝑑𝐼�̅� (3.3) 

 
∆𝐼�̅� =

�̅�𝑅 + (1 − d) �̅�𝑙

�̅�𝑅 + �̅�𝑆 + �̅�𝑙
𝐼�̅� (3.4) 

 
𝑘𝑑 =

�̅�𝑅 + (1 − 𝑑) �̅�𝑙

�̅�𝑅 + �̅�𝑆 + �̅�𝑙
 (3.5) 

 
�̅�𝑆 = 𝑑�̅�𝑙𝐼�̅� +

𝑅𝐹
𝑘𝑑
(𝐼�̅� − 𝐼�̅�0 ) (3.6) 

 �̅�𝑆 = 𝑑�̅�𝑙𝐼�̅� + 𝑅𝐹(𝐼�̅� − 𝐼�̅�0 ) (3.7) 
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onde, para este caso, 𝐴 e 𝐵 são matrizes 2x2 e 2x1, respetivamente, tal que: 

 𝐴𝑥 = 𝐵 (3.10) 

 

A solução 𝑥 para o problema deste algoritmo é também uma matriz 2x1 que inclui as duas incógnitas 

referidas anteriormente: 

 𝑥 = [
𝑑
𝑅𝐹
] (3.11) 

Assim sendo, para este caso, e desenvolvendo as equações em (3.8) obtém-se as matrizes 𝐴 e 𝐵 

dadas por: 

 𝐴 = [
𝑍𝑙𝑟𝐼𝑆𝑟 − 𝑍𝑙𝑖𝐼𝑆𝑖 𝐼𝑆𝑟 − 𝐼𝑆0𝑟
𝑍𝑙𝑟𝐼𝑆𝑖 + 𝑍𝑙𝑖𝐼𝑆𝑟 𝐼𝑆𝑖 − 𝐼𝑆0𝑖

]  𝑒 𝐵 = [
𝑉𝑆𝑟
𝑉𝑆𝑖
] (3.12) 

onde 𝑋𝑟 e 𝑋𝑖 designam a componente real e imaginária de �̅�, respetivamente. 

Após enunciado o método de resolução para este primeiro algoritmo, é ainda necessário fazer a ligação 

entre as grandezas �̅�𝑆 e 𝐼�̅�, do esquema equivalente monofásico da Figura 7, com as grandezas reais 

das medidas de tensão e corrente da extremidade S da linha, que são os dados de entrada do algoritmo.  

Segundo [18], �̅�𝑆 e 𝐼�̅� devem corresponder às grandezas reais de tensão e corrente a partir das quais 

é possível calcular-se a impedância aparente 𝑑�̅�𝑙 na componente simétrica direta. Uma vez que, 

dependendo do tipo de defeito em questão, essas grandezas podem diferir, torna-se necessário definir 

quais as opções possíveis que correspondem a �̅�𝑆 e 𝐼�̅� para cada tipo de defeito existente.  

No caso de defeitos entre duas fases, tome-se o exemplo do defeito fase b - c, pela análise da 

Figura 5 – b), podem-se escrever as equações: 

 �̅�𝑑𝐹 = �̅�𝑑𝑆 − 𝑑�̅�𝑑𝑙𝐼�̅�𝑆 (3.13) 

 �̅�𝑖𝐹 = �̅�𝑖𝑆 − 𝑑�̅�𝑑𝑙𝐼�̅�𝑆 (3.14) 

Uma vez que, para este tipo de defeitos, a tensão direta e inversa no ponto de defeito F são iguais, a 

partir das equações (3.13) e (3.14) chega-se à equação da impedância direta vista a partir do ponto S 

até ao ponto de defeito: 

 𝑑�̅�𝑑𝑙 =
�̅�𝑑𝑆 − �̅�𝑖𝑆
𝐼�̅�𝑆 − 𝐼�̅�𝑆

 (3.15) 

Posto isto, para o exemplo de defeito tomado, de acordo com o que foi definido na equação matricial 

(2.9): 

 
�̅�𝑏𝑆 = 𝛼

2�̅�𝑑𝑆 + 𝛼�̅�𝑖𝑆 + �̅�ℎ𝑆

�̅�𝑐𝑆 = 𝛼�̅�𝑑𝑆 + 𝛼
2�̅�𝑖𝑆 + �̅�ℎ𝑆

    }     ⟹    (�̅�𝑏𝑆 − �̅�𝑐𝑆) = (𝛼
2 − 𝛼)(�̅�𝑑𝑆 − �̅�𝑖𝑆) (3.16) 

De forma análoga para as correntes chega-se a: 
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 (𝐼�̅�𝑆 − 𝐼�̅�𝑆) = (𝛼
2 − 𝛼)(𝐼�̅�𝑆 − 𝐼�̅�𝑆) (3.17) 

Substituindo as equações (3.16) e (3.17) na equação (3.15),chega-se a uma expressão que define a 

impedância direta, vista a partir do ponto S até ao ponto de defeito, em função apenas das gradezas 

reais de tensão e corrente medidas na extremidade S da linha em questão:  

 𝑑�̅�𝑑𝑙 =
�̅�𝑏𝑆 − �̅�𝑐𝑆
𝐼�̅�𝑆 − 𝐼�̅�𝑆

 (3.18) 

Para os outros defeitos fase – fase, o mesmo se pode concluir com a diferença de que são as fases 

envolvidas no defeito que aparecem na equação (3.18). 

Para defeitos fase – terra, considerando o exemplo de um defeito fase a – terra franco, o esquema das 

componentes simétricas é, como já referido anteriormente, o representado na Figura 4. A partir da 

análise dessa figura é possível escrever: 

 �̅�𝑗𝐹 = �̅�𝑗𝑆 − 𝑑�̅�𝑗𝑙𝐼�̅�𝑆     , 𝑗 = {𝑑, 𝑖, ℎ} (3.19) 

A impedância inversa assume-se ser igual à da componente direta.  

Sabe-se ainda, pela aplicação da equação matricial (2.9) que: 

 �̅�𝑎𝐹 = �̅�𝑑𝐹 + �̅�𝑖𝐹 + �̅�ℎ𝐹 = 0 (3.20) 

E ainda: 

 𝐼�̅�𝑆 = 𝐼�̅�𝑆 + 𝐼�̅�𝑆 + 𝐼ℎ̅𝑆 (3.21) 

Substituindo a equação (3.19) em (3.20) (tendo em conta que, habitualmente, se considera que as 

impedâncias direta e inversa são iguais) e, seguidamente, substituindo-se (3.21) na resultante 

obtém-se: 

 
�̅�𝑎𝑆 − 𝑑�̅�𝑑𝑙𝐼�̅�𝑆 − 𝑑�̅�𝑑𝑙 (

�̅�ℎ𝑙 − �̅�𝑑𝑙
�̅�𝑑𝑙

)
⏟        

𝑚

𝐼ℎ̅𝑆 = 0 
(3.22) 

onde a variável 𝑚 é conhecida como o fator de compensação, que compensa a existência de 

acoplamento entre a fase em defeito e as duas outras fases. Este fator pode ser calculado pelas 

impedâncias direta e homopolar da linha completa. A equação (3.22) pode ser rearranjada na seguinte 

equação: 

 𝑑�̅�𝑑𝑙 =
�̅�𝑎𝑆

𝐼�̅�𝑆 +𝑚𝐼ℎ̅𝑆
 (3.23) 

De acordo com a equação matricial (2.10), a corrente 𝐼ℎ̅𝑆 pode ser expressa apenas por componentes 

simples, a, b e c. Assim sendo, a equação (3.23) define a impedância direta, vista a partir do ponto S 
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até ao ponto de defeito, em função apenas das grandezas reais de tensão e corrente medidas na 

extremidade S da linha em questão. 

De forma semelhante ao sucedido para os dois tipos de defeitos apresentados, também é possível 

encontrar mais do que uma expressão para a impedância direta, vista a partir do ponto S até ao ponto 

de defeito, expressa apenas através das componentes simples do sistema no ponto S, para os vários 

tipos de defeitos.  

Às combinações das grandezas simples que, para cada tipo de defeito, definem a impedância direta 

até ao ponto de defeito designam-se usualmente de loops. Existem seis loops distintos e mais do que 

um loop pode caracterizar um determinado tipo de defeito. Os seis loops existentes apresentam-se na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Loops existentes e correspondentes grandezas �̅�𝑆 e 𝐼�̅� 

loop a - terra b - terra c - terra a – b b – c c – a 

Tensão �̅�𝑎𝑆 �̅�𝑏𝑆 �̅�𝑐𝑆 �̅�𝑎𝑆 − �̅�𝑏𝑆 �̅�𝑏𝑆 − �̅�𝑐𝑆 �̅�𝑐𝑆 − �̅�𝑎𝑆 

Corrente 𝐼�̅�𝑆 +𝑚𝐼ℎ̅𝑆 𝐼�̅�𝑆 +𝑚𝐼ℎ̅𝑆 𝐼�̅�𝑆 +𝑚𝐼ℎ̅𝑆 𝐼�̅�𝑆 − 𝐼�̅�𝑆 𝐼�̅�𝑆 − 𝐼�̅�𝑆 𝐼�̅�𝑆 − 𝐼�̅�𝑆 

De acordo com cada tipo de defeito, a correspondência com �̅�𝑆 e 𝐼�̅� é feita como está apresentada na 

Tabela 2.  

Tabela 2 – Correspondência entre os loops a usar para cada tipo de defeito 

Tipo de defeito 
𝑗 – terra, 

  𝑗 = {𝑎, 𝑏, 𝑐}  
𝑗 – 𝑖, 

𝑗, 𝑖 = {𝑎, 𝑏, 𝑐}  
𝑗 – 𝑖 – terra, 

𝑖, 𝑗 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} 
trifásicos 

Loop utilizado para �̅�𝑆 e 𝐼�̅�  𝑗 - terra 𝑗 – 𝑖 
𝑗 – 𝑖 ou 

𝑗 – terra ou 

𝑖 - terra 

todos 

 

3.2. Algoritmo baseado em medidas das duas extremidades 

O segundo algoritmo implementado é agora baseado nas medidas de tensão e corrente de ambas as 

extremidades da linha em defeito, [1]. 

Utilizando novamente o mesmo circuito monofásico da Figura 7 e uma vez que neste algoritmo são 

também conhecidas a tensão e corrente no ponto R é relevante analisar a malha à direita da resistência 

𝑅𝐹, equivalente à que está representada na figura: 

 
�̅�𝑅 = (1 − 𝑑)�̅�𝑙𝐼�̅� + 𝑅𝐹𝐼�̅�⏟

𝑉𝐹

 
(3.24) 

A partir das equações (3.1) e (3.24) é possível chegar a duas igualdades para a queda de tensão, �̅�𝐹, 

que se dá na resistência de defeito: 

 �̅�𝐹 =  �̅�𝑆 − 𝑑�̅�𝑙𝐼�̅� (3.25) 
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e 

 �̅�𝐹 = �̅�𝑅 − (1 − 𝑑)�̅�𝑙𝐼�̅� (3.26) 

Assim sendo, igualando as expressões do lado direito das equações (3.25) e (3.26): 

 �̅�𝑆 − 𝑑�̅�𝑙𝐼�̅� = �̅�𝑅 − (1 − 𝑑)�̅�𝑙𝐼�̅� (3.27) 

e desenvolvendo essa equação obtém-se uma outra equivalente, onde é possível uma determinação 

direta da distância 𝑑 ao defeito (vista da extremidade S), uma vez que todas as outras variáveis são 

conhecidas: 

 𝑑 =
�̅�𝑆 − �̅�𝑅 + �̅�𝑙𝐼�̅�   

�̅�𝑙(𝐼�̅� + 𝐼�̅�)
 (3.28) 

Uma vez determinada a distância ao defeito é possível a determinação de �̅�𝐹 a partir de qualquer uma 

das equações (3.25) e (3.26). Sabendo �̅�𝐹 e determinado 𝐼�̅� pela equação (3.2) é ainda possível a 

determinação da resistência de defeito, apesar de não ser tema desta dissertação: 

 𝑅𝐹 =
�̅�𝐹  

𝐼�̅�  
 (3.29) 

Para este segundo algoritmo, o salto do sistema equivalente monofásico para o sistema trifásico é feito 

considerando a análise em componentes simétricas. E é escolhida a componente direta pois esta está 

presente em qualquer tipo de defeito.  

 

3.3. Processamento dos dados 

Após implementados os algoritmos, é necessário proceder a alguns ajustes aos seus dados de entrada 

de forma a que estes estejam de acordo com os pressupostos definidos em cada um dos algoritmos. 

 

3.3.1. Downsampling 

Para o caso dos sinais resultantes das simulações, o programa EMTP-RV retorna sinais amostrados a 

uma frequência muito elevada, 1 MHz, comparativamente com a frequência dos aparelhos comuns de 

amostragem, que é da ordem dos kHz. Por esse motivo, aplicou-se aos sinais de entrada dos 

algoritmos, originados pelas simulações em EMTP-RV, o mecanismo de downsampling, de modo a 

obter resultados mais realistas. 

O downsampling consiste em descartar algumas das amostras de um sinal amostrado, de modo a obter 

um sinal com uma frequência de amostragem menor. A frequência fundamental do sinal, 𝑓, é 50 Hz e, 

uma vez que frequência de amostragem imposta, 𝑓𝑎, é de 1 kHz (correspondente a 20 amostras por 

período, 𝑁) e a frequência de amostragem de um sinal originado pelo EMTP-RV, 𝑓𝑒𝑚𝑡𝑝, é de 1 MHz 
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(correspondente a 20000 amostras por período, 𝑁𝑒𝑚𝑡𝑝), então devem ser aproveitadas apenas a 

amostra número 1 e as seguintes múltiplas de 𝑁𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖, sendo 𝑁𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 dado pela equação seguinte: 

 𝑁𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 =
𝑁𝑒𝑚𝑡𝑝

𝑁
 (3.30) 

Neste caso 𝑁𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖 são 1000 amostras. 

 

3.3.2. Transformada Discreta de Fourier 

Os algoritmos baseados na medição da impedância aparente utilizam nos seus cálculos fasores, 

pressupondo grandezas sinusoidais puras, a 50 Hz. Por esse motivo, e uma vez que as correntes e 

tensões medidas nas extremidades da linha em defeito não são sinais sinusoidais puros, a primeira 

coisa a fazer é aplicar a esses sinais a Transformada Discreta de Fourier (DFT). Dessa forma, com a 

DFT é possível extrair apenas a componente de frequência fundamental (50 Hz) e representar os sinais 

pelos respetivos fasores. 

Dado um sinal sinusoidal 

 𝑥(𝑡) = √2𝑋 cos(𝜔𝑡 + 𝜙) (3.31) 

Este sinal é convencionalmente representado pela sua amplitude complexa (ou fasor) �̅� dado por: 

 �̅� = 𝑋𝑒𝑗𝜙 = 𝑋 cos(𝜙) + 𝑗𝑋 sin(𝜙) (3.32) 

Assumindo que 𝑥(𝑡) é amostrado N vezes por período da sua frequência fundamental, originando as 

amostras: 

 𝑥𝑘 = √2𝑋 cos (
2𝜋

𝑁
𝑘 + 𝜙) (3.33) 

O sinal obtido pela DFT é também por si um sinal discreto, e cada amostra sua é calculada de cada 

vez com um número específico de amostras do sinal 𝑥𝑘, correspondente a N amostras. Desse modo a 

primeira amostra, �̅�1, do sinal obtido pela DFT é dada por: 

 

�̅�1 =
2

𝑁
∑𝑥𝑘𝑒

−𝑗
2𝜋
𝑁
𝑘

𝑁−1

𝑘=0

 

      =
2

𝑁
∑ 𝑥𝑘 cos (

2𝜋

𝑁
𝑘)

⏞      

𝑥𝑐𝑘
𝑁−1

𝑘=0⏟            
𝑋𝑐

− 𝑗
2

𝑁
∑ 𝑥𝑘 sin (

2𝜋

𝑁
𝑘)

⏞      

𝑥𝑠𝑘
𝑁−1

𝑘=0⏟            
𝑋𝑠

 

      ≡ 𝑋𝑐 − 𝑗𝑋𝑠 

(3.34) 

Substituindo a equação (3.33) na (3.34), conclui-se, para um sinal sinusoidal dado pela equação (3.31), 

que: 
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𝑋𝑐 = √2𝑋 cos(𝜙)

𝑋𝑠 = −√2𝑋 sin(𝜙)
 (3.35) 

Assim sendo, conjugando as equações (3.32), (3.34) e (3.35), conclui-se que é possível obter uma 

representação em fasor de um sinal sinusoidal a partir da sua DFT: 

 
�̅� =

1

√2
�̅�1 =

1

√2
(𝑋𝑐 − 𝑗𝑋𝑠) 

(3.36) 

Como referido anteriormente, cada amostra da DFT é calculada com um conjunto de N amostras do 

sinal. Assim sendo, a primeira janela para o cálculo da primeira amostra da DFT de 𝑥𝑘 contém as 

amostras 0 até N-1, a segunda janela contém as amostras de 1 até N, e assim sucessivamente. 

Consequentemente, na passagem de uma janela para a janela seguinte é descartada apenas uma 

amostra (𝑥0) e é adicionada também apenas uma amostra (𝑥𝑁). Com esse facto, em [22] é apresentada 

uma maneira recursiva para os sucessivos cálculos de DFT do sinal de entrada, o que a torna 

computacionalmente mais eficiente do que a maneira descrita na equação (3.34). Uma representação 

fiável do fasor do sinal de entrada pode ser obtida mesmo com um ângulo arbitrário nos coeficientes 

de Fourier [22], pelo que o fasor correspondente à janela 𝑚 é calculado a partir do fasor 𝑚 − 1 por: 

 �̅�𝑚 = �̅�(𝑚−1) +
1

√2

2

𝑁
(𝑥𝑁+𝑟 − 𝑥𝑟)𝑒

−𝑗
2𝜋
𝑁
(𝑟−1)

 (3.37) 

Na Figura 8 apresenta-se um exemplo da aplicação da DFT ao sinal de tensão da fase a, em defeito, 

de numa simulação efetuada em EMTP-RV. 

 

Figura 8 – Aplicação da DFT a um sinal de tensão: 
a) Sinal de tensão amostrado, sinal de entrada 
b) Amplitude do sinal de entrada, após aplicação da DFT 
c) Ângulo do sinal de entrada, após aplicação da DFT 

a) 

b

c) 
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3.3.3. Seleção de loops 

Como referido em 3.1, o primeiro algoritmo faz uso de diferentes loops para os seus cálculos, consoante 

o tipo de defeito em questão. Por esse motivo, este algoritmo necessita de determinar quais são as 

fases que participam no defeito e ainda se a terra está também envolvida ou não.  

Para tal, durante o defeito, quando a terra está envolvida é razoável considerar-se que o sistema 

apresenta uma corrente de neutro (que corresponde a 3 × 𝐼ℎ̅) superior a 200 A. É considerado também 

que, quando a corrente de uma fase, durante o defeito, é cerca de 4 a 5 vezes superior à mesma 

corrente em pré-defeito, significa que a fase em questão está envolvida no defeito. Sendo escolhido o 

fator 5 para esta última relação apresentada. A seleção do(s) loop(s) é feita de tal forma que sejam 

satisfeitas as relações acima indicadas.  

É de notar que tanto para os defeitos trifásicos como fase – fase – terra, mais do que um loop pode ser 

selecionado, tal como indicado na Tabela 2. 

 

3.3.4. Correção do sentido das tensões 

Como indicado na Figura 7, para ambos os algoritmos implementados convencionou-se um sentido 

tanto para as tensões, �̅�𝑆 e �̅�𝑅, como para as correntes, 𝐼�̅� e 𝐼�̅�. Desse modo, todas as equações das 

secções 3.1 e 3.2 são apenas válidas se essas mesmas tensões e correntes apresentarem os sentidos 

indicados na figura, ou se todas as tensões e todas as correntes apresentarem o sentido exatamente 

oposto ao indicado na figura. Assim sendo, é necessária uma verificação prévia do sentido das tensões 

e seguidamente uma verificação concordante para as correntes (ver secção 3.3.5).  

O processo de medição da tensão pressupõe a definição de uma referência local de medida. Assim, a 

referência define se o valor medido tem sinal concordante (mesma polaridade) ou tem sinal contrário 

(polaridade contrária). Tratando-se de uma referência local, pode haver discordância entre as 

referências das duas extremidades da linha. 

Convencionou-se que ambas as tensões, �̅�𝑆 e �̅�𝑅, devem apresentar o mesmo sentido, pelo que as 

referências locais das duas tensões devem estar concordantes uma com a outra.  Desse modo, as 

duas tensões medidas, no estado pré-defeito, devem estar em fase uma em relação à outra (o ângulo 

entre as suas amplitudes complexas deve ser perto de 0 ⁰), à exceção de um ângulo introduzido pelo 

trânsito de energia. Assumindo como referência a tensão �̅�𝑆, na Figura 9 apresentam-se as várias 

situações possíveis da localização relativa de �̅�𝑅 (representação em fasores).  
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Figura 9 – Diagramas vetoriais para várias possibilidades de localização relativa de �̅�𝑅: 
a) com referências concordantes 

b) com referências discordantes 

Para verificar se as referências de tensões se encontram ou não concordantes optou-se por verificar a 

diferença de ângulos, ∡𝑉, entre as duas tensões em pré-defeito: 

 ∡𝑉 = ∡(�̅�𝑆 ) − ∡(�̅�𝑅 ) (3.38) 

Se ∡𝑉 compreender um ângulo entre -90⁰ e 90⁰, então está-se perante a situação exemplificada na 

Figura 9 – a) e as referências encontram-se em concordância, não sendo necessário alterar a 

polaridade das tensões. Caso contrário, está-se perante a situação da Figura 9 – b) e as referências 

das tensões encontram-se em discordância, pelo que é necessário corrigir uma das tensões, por 

exemplo a tensão �̅�𝑅, multiplicando-a por -1. 

Uma vez que, para o algoritmo baseado em medidas de uma das extremidades, apenas constitui dado 

de entrada uma das tensões, torna-se desnecessária qualquer verificação sobre o sentido das tensões. 

 

3.3.5. Correção do sentido das correntes 

Também no processo de medição das correntes existe a definição de referência local que determina 

se o valor medido está de acordo com o sentido convencionado para a corrente a medir. No caso da 

corrente, a concordância da referência é feita em relação à referência de tensão local. 

Uma vez escolhidos e ajustados os sentidos de ambas as tensões �̅�𝑆 e �̅�𝑅, procede-se ao ajuste dos 

sentidos das correntes 𝐼�̅� e 𝐼�̅�. Ambas as correntes estão convencionadas com sentidos a fluir para a 

linha. Assim sendo, cada uma das correntes deverá estar em avanço em relação à tensão 

correspondente durante o defeito, pois nessa situação a linha apresenta um carácter indutivo. Desse 

modo, o ângulo, φ, entre a tensão e a corrente correspondente deve estar compreendido entre 0 e 90⁰ 

uma vez que φ é dado por: 

 𝜑𝑖 = ∡(�̅�𝑖) − ∡(𝐼�̅�),       𝑖 = {𝑆, 𝑅} (3.39) 

Na Figura 10 encontram-se representadas as várias possibilidades para a posição relativa da corrente 

em relação à respetiva tensão.  

b) a) 
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Figura 10 – Diagramas vetoriais para várias possibilidades de localização relativa da corrente: 
a) com referências concordantes 
b) com referências discordantes 

Na Figura 10 – a) a corrente encontra-se em atraso em relação à tensão, pelo que, nesta situação, a 

corrente apresenta um ângulo indutivo em relação à tensão, logo, a corrente já se encontra no sentido 

convencionado (com referências de corrente e tensão concordantes) e não é necessário alterar esta 

corrente. Por outro lado, na Figura 10 – b), a corrente encontra-se em avanço em relação à tensão, ou 

seja, a corrente encontra-se no sentido oposto ao convencionado, em relação à tensão, sendo 

necessário ajustá-la para o sentido convencionado, multiplicando-a por -1. 

 

3.3.6. Sincronização dos registos – casos reais 

No que diz respeito aos registos reais, para além dos pontos mencionados anteriormente, é necessário 

fazer mais um ajuste. Este ajuste apenas se aplica aquando da aplicação do algoritmo baseado em 

medidas das duas extremidades, pois consiste na sincronização dos registos das duas extremidades 

da linha. Isto acontece uma vez que o algoritmo pressupõe a utilização de registos sincronizados.  

Antes de se proceder à sincronização dos registos é necessário ter em conta que a frequência de 

amostragem de cada um dos registos pode não coincidir, tendo ligeiras diferenças da ordem das 

centenas de hertz. Desta forma, é necessário garantir que ambos os registos têm amostras exatamente 

correspondentes aos mesmos instantes de tempo, pelo que é necessário recorrer a uma interpolação 

caso os tempos de amostragem não coincidam. Essa interpolação é feita tanto às medidas de tensão, 

como às medidas de corrente do registo cujo passo de amostragem é o maior. Esta interpolação é feita 

com recurso à função spline do MATLAB, que a partir dos valores do sinal que se conhecem para os 

correspondentes valores no tempo, interpola novos valores de tensão correspondente aos valores no 

tempo que se pretende (valores concordantes com o menor passo de amostragem de entre os dois 

registos). 

Seguidamente a essa interpolação descobrem-se as amostras que correspondem ao início e fim do 

defeito, a partir dos tempos detetados para o início e fim do mesmo conhecidos à priori. Quando 

nenhuma interpolação é necessária, estas amostras correspondem exatamente à posição no vetor dos 

a) b) 
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tempos que contém esses valores de tempo de início e de fim do defeito. Caso tenha sido requerida a 

interpolação, é necessário procurar quais os novos valores no tempo que mais perto se encontram dos 

tempos de início e fim conhecidos à priori, e as suas posições no novo vetor do tempo. 

Posto isto, é possível então proceder-se à sincronização dos registos. Essa sincronização está ilustrada 

na Figura 11, com o caso dos registos número 49 e 50. Ao registo cuja amostra, correspondente ao 

início do defeito, é a maior (registo 49 no exemplo da figura), são-lhe rejeitadas tantas amostras iniciais 

quanto as necessárias para que nesse registo a amostra do início do defeito coincida com a amostra 

do início de defeito do segundo registo (neste caso 63 amostras). Em relação à amostra corresponde 

ao fim do defeito, esta move-se de lugar tantas vezes quanto a amostra do início se move. 

 

Figura 11 – Sincronização dos registos 49 (a azul) e 50 (a vermelho): 
a) antes da sincronização 
b) depois da sincronização 

 

3.4. Processamento dos resultados 

Uma vez que são necessárias N amostras do sinal de entrada para cada cálculo da DFT, o primeiro 

cálculo da DFT corresponde às primeiras N amostras do sinal de entrada, bem como o n-ésimo cálculo 

da DFT corresponde às amostras n a N+(n-1) do sinal de entrada. Para além disso, visto que de cada 

cálculo é apenas descartada uma amostra e adicionada outra do sinal de entrada, quando o sinal 

sinusoidal de entrada altera a sua amplitude e/ou o seu ângulo, a DFT só estabiliza ao fim de N 

amostras (ao fim de N cálculos de DFT) com o novo valor de amplitude e/ou ângulo. É possível 

visualizar-se esse fenómeno pela Figura 8, e, para além disso, constata-se que se apenas uma das 

caraterísticas, amplitude ou ângulo, é alterada no sinal de entrada, no cálculo da DFT, aparece uma 

ligeira perturbação durante um período do sinal de entrada (ou seja, durante N amostras) na outra 

a) b) 
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característica, ângulo ou amplitude, respetivamente. Por esse motivo, para a realização dos cálculos 

nos algoritmos implementados, apenas são utilizadas as amostras (após a aplicação da DFT) após um 

período do início do defeito, pois só aí terá estabilizado o fasor após a ocorrência do defeito.  

Uma vez que os sinais de entrada são sinais amostrados, os algoritmos implementados efetuam os 

seus cálculos com várias amostras, o que resulta na obtenção de vários resultados. No fim é feita a 

média aritmética desses resultados e é ainda calculado um intervalo de confiança a 95 %. Quanto ao 

número amostras que são utilizadas para os cálculos, este corresponde a 1,5 ciclos do sinal de entrada. 

Escolheu-se essa duração porque o tempo mínimo de eliminação de defeito é 60 ms (3 ciclos). Para 

além disso, já foi descartado um ciclo após o início do defeito, o que faz com que sobrem 2 ciclos. Para 

além disso, é sabido que o cálculo da DFT se mantém idealmente inalterado caso não haja alterações 

no sinal de entrada, pelo que foi considerado que 1,5 ciclos, durante o intervalo de tempo em que ocorre 

o defeito, é suficiente. 

Na Figura 12 exemplifica-se o processamento de resultados para um caso simulado, para um defeito 

fase a – terra franco a 15 km da extremidade S, onde se representam os resultados obtidos durante 

1,5 ciclos do defeito, e o respetivo valor médio, como o intervalo de confiança a 95 % a tracejado.  

 

Figura 12 – Exemplificação do processamento de resultados para um defeito a – terra franco a 15 km da 

extremidade S: apresentação dos vários resultados, valor médio (13,858 km) e limites do intervalo de confiança 

de 95 % (entre 13,319 km e 14,397 km) 

Para o caso em que sinais provenientes de simulações (em EMTP-RV) são aplicados aos algoritmos 

desenvolvidos, uma vez que é conhecida a verdadeira distância ao defeito simulada define-se o erro 

relativo do valor médio, calculado por cada um dos algoritmos, em relação ao valor real simulado: 

 𝑒𝑟𝑟𝑜 (%) =
𝑑𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 − 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙
× 100  (3.40) 
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4. Aferição 

4.1. Rede de teste 

Para verificação dos algoritmos e suas análises de sensibilidade a diversos tipos de erros foram 

efetuadas várias simulações em EMTP-RV, com diferentes tipos de curto-circuitos na rede de teste 

apresentada na Figura 13, rede essa que é semelhante à RNT Sul. Ela apresenta três níveis de tensão 

acessíveis em cada subestação, são eles 400 kV, 150 kV e 60 kV. 

 

Figura 13 – Rede de teste 

A rede inclui cinco subestações com vários transformadores. São elas as subestações de Sines, 

Portimão, Tunes, Estói e Tavira. 

Os transformadores de potência existentes nas várias subestações são todos constituídos por três 

enrolamentos, cujas ligações são em estrela para o primeiro e segundo enrolamentos, e em triângulo 

para o terceiro enrolamento. Posto isto, ambas as subestações de Sines e Tavira incluem dois 

transformadores de 150/400/20 kV e dois de 150/60/10 kV. A subestação de Portimão inclui apenas 

um transformador de 150/400/20 kV e também dois transformadores de 150/60/10 kV. Por sua vez, a 

subestação de Tunes inclui apenas quatro transformadores de 150/60/10 kV. Por fim, a subestação de 

Estói é constituída por três transformadores de 150/60/10 kV. 

A rede de teste inclui também dois equivalentes de Thévenin das redes que ficam a montante das 

subestações de Sines e de Tavira. Estes equivalentes de Thévenin são caracterizados pelas correntes 

mínimas de curto-circuito trifásico e monofásico, bem como pela relação máxima 𝑋 𝑅⁄ . Os equivalentes 

de Thévenin utilizados na rede de teste são ambos constituídos por uma fonte de tensão, de 400 kV de 

tensão composta, e uma impedância em série com a fonte. Para a obtenção das impedâncias de 

Thévenin são utilizadas as três características referidas anteriormente, que se apresentam na Tabela 3 

e que foram retiradas de tabelas do PDIRT [23]. 
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Tabela 3 – Características dos equivalentes de Thévenin da rede de teste 

 Sines Tavira 

𝑰𝒄𝒄𝒎𝒊𝒏 𝟑∅ [kA] 13,9 8,3 

𝑰𝒄𝒄𝒎𝒊𝒏 𝟏∅ [kA] 14,9 8,0 

𝑿
𝑹⁄  10,9 8,8 

A introdução das impedâncias de Thévenin no EMTP-RV é feita em componentes simétricas, assim 

sendo, as impedâncias calculam-se da seguinte forma:  

 𝑋𝑑 = 𝑋𝑖 =
𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝.

√3 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛3∅
 (4.1) 

 𝑋ℎ =
√3 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝.

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛1∅
− 2𝑋𝑑 (4.2) 

 𝑅𝑘 = (
𝑋
𝑅⁄ )

−1
× 𝑋𝑘    ,    𝑘 = {𝑑, 𝑖, ℎ} (4.3) 

A partir da aplicação dos dados da Tabela 3 nas equações (4.1) a (4.3) obtêm-se as impedâncias de 

Thévenin das componentes simétricas apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Impedâncias das componentes simétricas dos equivalentes de Thévenin da rede de teste 

 Sines Tavira 

𝒁𝒅 [Ω] 1,52 + 𝑗16,6 3,16 + 𝑗27,8 

𝒁𝒊 [Ω] 1,52 + 𝑗16,6 3,16 + 𝑗27,8 

𝒁𝒉 [Ω] 1,22 + 𝑗13,3 3,52 + 𝑗31,0 

Como é visível na Figura 13, existem linhas de transmissão a interligar as várias subestações, linhas 

essas que podem tanto ser linhas simples como duplas, contendo, respetivamente, um ou dois ternos. 

Cada uma delas foi modelizada utilizando o modelo de parâmetros concentrados (modelo CP no 

programa EMTP-RV) de linha simples, construído a partir dos dados de geometria da linha e 

caraterísticas elétricas dos condutores que a constituem. 

Para as duas linhas envolvidas nos defeitos simulados foram obtidas e calculadas pelo EMTP-RV, 

usando o modelo CP referido anteriormente, as matrizes de susceptâncias transversais e impedâncias 

longitudinais, em componentes d, i e h. Estas matrizes são necessárias para a obtenção das 

impedâncias das linhas para uso nos algoritmos implementados. 

A linha que liga a subestação de Sines à de Portimão a 400 kV, designada de LSN_PO3, é uma das 

linhas envolvidas nos defeitos simulados. Esta tem 98,446 km de comprimento, e está dividida em dois 

troços distintos, com diferentes características geométricas e elétricas. O primeiro troço de linha tem 

95,436 km de comprimento, começa em Sines e é de linha simples. Enquanto que o segundo tem 

3,01 km, termina em Portimão e é duplo, com dois circuitos, ou seja, contém dois ternos e ambos de 

400 kV. Uma vez que os defeitos simulados nesta linha se dão a uma distância de 15 km de Sines 

resolveu-se separar o primeiro troço em dois, tendo um deles 15 km e o outro perfazendo os restantes 

80,436 km. Nas Tabelas 5 a 8 apresentam-se as matrizes de susceptâncias e impedâncias referidas 
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no parágrafo anterior, em componentes simétricas, obtidas para os vários troços considerados da linha 

LSN_PO3.  

Tabela 5 – Matriz, em componentes simétricas, das Susceptâncias da linha 
LSN_PO3 para o primeiro e segundo troços em [nF/km] 

 h i d 

h 7,56261   

d 0,127149 −0,411316  

i 0,127149 11,3056 −0,411316 

 

Tabela 6 – Matriz, em componentes simétricas, das Impedâncias da linha LSN_PO3 para o 
primeiro e segundo troços em [Ω/km] 

 h i d 

h 
1,93517 × 10−1

+ 𝑗6,78199 × 10−1 
  

d 
−7,84417 × 10−3

− 𝑗3,00433 × 10−3 
−2,17424 × 10−2

+ 𝑗1,46772 × 10−2 
 

i 
6,52391 × 10−3

− 𝑗5,29109 × 10−3 
3,24338 × 10−2

+ 𝑗3,22148 × 10−1 
2,35820 × 10−2

+ 𝑗1,14909 × 10−2 

 

Tabela 7 – Matriz, em componentes simétricas, das Susceptâncias da linha LSN_PO3 para o terceiro troço 
em [nF/km] 

  Terno 1 Terno 2 
  h i d h i d 

T
e
rn

o
 1

 h 6,50966      

d 0,268173 −0,452250     

i 0,268173 11,6841 −0,452250    

T
e
rn

o
 2

 h −2,07897 0,0537123 0,0537123 6,50966   

d −0,0116614 0,151382 0,215281 0,0650086 −0,527397  

i −0,0116614 0,215281 0,151382 0,0650086 11,6841 −0,527397 

 



29 

Tabela 8 – Matriz, em componentes simétricas, das Impedâncias da linha LSN_PO3 para o terceiro troço 
em [Ω/km] 

  Terno 1 Terno 2 
  h i d h i d 

T
e
rn

o
 1

 

h 
1,71325 × 10−1

+ 𝑗8,01086
× 10−1 

     

d 
4,87363 × 10−4

− 𝑗2,60552
× 10−2 

−2,350 × 10−2

+ 𝑗1,37863
× 10−2 

    

i 
7,60558 × 10−3

− 𝑗2,94376
× 10−2 

2,939566 × 10−2

+ 𝑗3,11577
× 10−1 

2,45531 × 10−2

+ 𝑗1,28045
× 10−2 

   

T
e
rn

o
 2

 

h 
1,40744 × 10−1

+ 𝑗3,81825
× 10−1 

6,13513 × 10−3

− 𝑗1,92997
× 10−2 

3,11724 × 10−4

− 𝑗2,23091
× 10−2 

1,71325 × 10−1

+ 𝑗8,01086
× 10−1 

  

d 
−1,94761 × 10−2

+ 𝑗1,08846
× 10−2 

9,41293 × 10−3

− 𝑗5,83657
× 10−3 

−2,53283 × 10−4

− 𝑗8,67288
× 10−3 

−2,92965 × 10−2

+ 𝑗8,13217
× 10−3 

−2,33656 × 10−2

+ 𝑗1,48614
× 10−2 

 

i 
1,36464 × 10−2

+ 𝑗1,49630
× 10−2 

−4,89891 × 10−4

− 𝑗8,68434
× 10−3 

−9,76109 × 10−3

− 𝑗5,23355
× 10−3 

2,23208 × 10−2

+ 𝑗1,34497
× 10−2 

2,939566 × 10−2

+ 𝑗3,11577
× 10−1 

2,36893 × 10−2

+ 𝑗1,34585
× 10−2 

 

Os segundos defeitos simulados, e indicados na Figura 13, envolvem a linha que liga a Subestação de 

Portimão à de Tunes a 150 kV, dignada de LPO_TN3. Esta tem 41,892 km de comprimento, e está 

dividida em três troços distintos. O primeiro troço de linha tem 3,628 km de comprimento, começa em 

Portimão e é de linha simples. O troço seguinte, o segundo, tem 25,861 km e é duplo, sendo constituído 

por dois circuitos, o circuito 1 é de 400 kV e o circuito 2 é de 150 kV. O terceiro e último troço tem 

12,403 km de comprimento e é novamente simples. Os defeitos simulados nesta linha ocorrem na 

transição entre o segundo e terceiro troços, ou seja a 29,489 km da subestação de Portimão. Nas 

Tabelas 9 a 14 apresentam-se as matrizes de susceptâncias e impedâncias, referidas no parágrafo 

anterior, em componentes simétricas, obtidas para os vários troços da linha LPO_TN3. 

Tabela 9 – Matriz, em componentes simétricas, das Susceptâncias da 
linha LPO_TN3 para o primeiro troço em [nF/km] 

 h i d 

h 6,42076   

d 0,191792 −0,425148  

i 0,191792 11,7214 −0,425148 

 

Tabela 10 – Matriz, em componentes simétricas, das Impedâncias da linha LPO_TN3 para 
o primeiro troço em [Ω/km] 

 h i d 

h 
1,71938 × 10−1

+ j8,00312 × 10−1 
  

d 
−2,99081 × 10−2

+ j8,78559 × 10−3 
−2,44827 × 10−2

+ j1,30323 × 10−2 
 

i 
2,32389 × 10−2

+ j1,40525 × 10−2 
2,94051 × 10−2

+ j3,11562 × 10−1 
2,47719 × 10−2

+ j1,16019 × 10−2 
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Tabela 11 – Matriz, em componentes simétricas, das Susceptâncias da linha LPO_TN3 para o segundo 
troço em [nF/km] 

  Terno 1 Terno 2 

  h i d h i d 

T
e
rn

o
 1

 h 7,06695      

d 0,110634 −0,465578     

i 0,110634 11,7528 −0,465578    

T
e
rn

o
 2

 h −1.69730 −0,0455835 −0,0455835 7,06695   

d 0,120078 0,128296 0,175135 0,271057 −0,454821  

i 0,120078 0,175135 0,128296 0,271057 11,7528 −0,454821 

 

Tabela 12 – Matriz, em componentes simétricas, das Impedâncias da linha LPO_TN3 para o segundo troço 

em [Ω/km] 

  Terno 1 Terno 2 

  h i d h i d 

T
e
rn

o
 1

 

h 
1,70747 × 10−1

+ j8,07112
× 10−1 

     

d 
−4,49102 × 10−4

− j2,48957
× 10−2 

−2,36648 × 10−2

+ j1,38933
× 10−2 

    

i 
7,59357 × 10−3

− j2,79217
× 10−2 

2,93217 × 10−2

+ j3,11753
× 10−1 

2,45887 × 10−2

+ j1,29840
× 10−2 

   

T
e
rn

o
 2

 

h 
1,40495 × 10−1

+ j3,87315
× 10−1 

5,42848 × 10−3

− j1,83746
× 10−2 

4,18250 × 10−4

− j2,11006
× 10−2 

1,70747 × 10−1

+ j8,07112
× 10−1 

  

d 
−1,84828 × 10−2

+ j1,01881
× 10−2 

9,43712 × 10−3

− j5,86792
× 10−3 

−2,70340 × 10−4

− j8,73416
× 10−3 

−2,79776 × 10−2

+ j7,38460
× 10−3 

−2,35388 × 10−2

+ j1,48024
× 10−2 

 

i 
1,31986 × 10−2

+ j1,38885
× 10−2 

−4,88595 × 10−4

− j8,71486
× 10−3 

−9,80033 × 10−3

− j5,23882
× 10−3 

2,17848 × 10−2

+ j1,20589
× 10−2 

2,93217 × 10−2

+ j3,11753
× 10−1 

2,38643 × 10−2

+ j1,35477
× 10−2 

 

Tabela 13 – Matriz, em componentes simétricas, das Susceptâncias 
da linha LPO_TN3 para o terceiro troço em [nF/km] 

 h i d 

h 6,37745   

d 0, 235470 −0,486555  

i 0, 235470 11,7054 −0,486555 
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Tabela 14 – Matriz, em componentes simétricas, das Impedâncias da linha LPO_TN3 
para o terceiro troço em [Ω/km] 

 d i h 

h 
1,69736 × 10−1

+ j8,11709 × 10−1 
  

d 
−2,74973 × 10−2

+ j7,03230 × 10−3 
−2,36194 × 10−2

+ j1,47714 × 10−2 
 

i 
2,14988 × 10−2

+ j1,15271 × 10−2 
2,92812 × 10−2

+ j3,11831 × 10−1 
2,39371 × 10−2

+ j1,35959 × 10−2 
 

Para obter as impedâncias direta, inversa e homopolar das linhas a utilizar nos algoritmos, retiram-se, 

das matrizes acima indicadas, as componentes homopolares e inversas correspondentes aos 

elementos hh e ii das matrizes. Nos casos de troços de linha dupla, as matrizes estão divididas em 4 

sub-matrizes, sendo que as sub-matrizes da diagonal correspondem às componentes unicamente dos 

próprios ternos da linha, ao contrário das outras duas sub-matrizes que correspondem às componentes 

mútuas existentes devido ao acoplamento entre os dois ternos da linha. Nesses casos, as componentes 

mutuas são adicionadas às componentes retiradas das sub-matrizes da diagonal. Para além disto, é 

necessário ainda referir que, nos casos dos troços de linha dupla, apenas um dos ternos é utilizado 

para a obtenção das impedâncias de linha necessárias aos algoritmos, aquele que efetivamente faz a 

ligação entre as duas subestações em questão. No terceiro troço da linha LSN_PO3, o terno 1 é o 

considerado. No caso da linha LPO_TN3, é utilizado o terno 2 no segundo troço da linha. 

Seguindo este procedimento obtém-se as impedâncias direta, inversa e homopolar de cada troço das 

linhas em unidades por km. De modo a obter uma única impedância de linha, multiplica-se cada um 

dessas impedâncias pelo respetivo comprimento do troço correspondente e, seguidamente, são 

somadas todas essas impedâncias. Obtém-se desse modo as impedâncias direta, inversa e homopolar 

das linhas a utilizar pelos dois algoritmos, apresentadas na Tabela 15. 

Tabela 15 – Impedâncias das componentes simétricas das linhas onde se efetuam as simulações de defeitos da 

rede de teste 

 LSN_PO3 LPO_TN3 

𝒁𝒅 [Ω] 3,1828 + 𝑗31,6562 1,2155 + 𝑗12,8349 

𝒁𝒊 [Ω] 3,1828 + 𝑗31,6562 1,2155 + 𝑗12,8349 

𝒁𝒉 [Ω] 19,4071 + 𝑗68,2852 10,7781 + 𝑗43,8602 

 

4.2. Resultados para defeitos fase – terra  

Consideram-se nesta secção unicamente os defeitos do tipo fase – terra, que podem ocorrer na RNT. 

Considerou-se os defeitos fase a – terra como representativos deste tipo de defeitos. 

Relembre-se que o primeiro e segundo algoritmos desenvolvidos correspondem ao algoritmo baseado 

em medições de uma extremidade e ao algoritmo baseado em medições das duas extremidades da 

linha, respetivamente. 
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4.2.1. Análise de sensibilidade face à resistência de defeito para diversos 

valores do trânsito de energia 

Para os resultados presentes nesta secção fez-se variar a resistência de defeito nos defeitos simulados 

em EMTP-RV, para os diferentes valores de trânsito de energia. A variação é feita, como referido, 

apenas para defeitos fase a - terra, começando na resistência zero (defeito franco) até a resistência de 

defeito de 50 Ω, com intervalo de 10 Ω em 10 Ω, perfazendo um total de seis defeitos. Para cada um 

desses seis defeitos foram também variados os valores do trânsito de energia a partir da diferença de 

ângulos entre as tensões das fontes de tensão dos equivalentes de Thévenin de Sines e Tavira. Os 

diferentes trânsitos de energia escolhidos correspondem a diferenças de ângulos das tensões de -10 º, 

-5 º, 0 º, 5 º e 10 º. Na Tabela 16 apresentam-se as potências ativas correspondentes a esses valores 

de trânsito de energia, que são válidas para todas as simulações referidas nesta dissertação. 

Tabela 16 – Potências ativas associadas a cada valor de trânsito de energia simulado 

Trânsito de Energia - 10 º - 5 º 0 º 5 º 10 º 

P [MW] 
LSN_PO3 vista de Sines 163,89 95,84 21,84 -56,92 -139,18 

LPO_TN3 vista de Portimão 8,47 5,10 1,05 -3,57 -8,62 

 

Posto isto, nas Figuras 14 e 15 apresentam-se dois gráficos em cada uma delas, com os resultados 

obtidos pelo primeiro algoritmo para defeitos fase a – terra na linha LSN_PO3. À primeira figura 

correspondem os resultados vistos da extremidade de Sines, ou seja, as medidas de tensão e corrente 

de Sines foram as utilizadas para os cálculos do algoritmo. Por outro lado, à segunda figura 

correspondem os resultados vistos do lado de Portimão, uma vez que, para este caso, foram utilizadas 

as medidas de tensão e corrente de Portimão para os cálculos do algoritmo. Desses gráficos pretende-

se avaliar a sensibilidade do algoritmo baseado em medidas de uma das extremidades face a diferentes 

resistências de defeito. 

Analisando os gráficos das duas figuras é visível que com o aumento da resistência, tanto a distância 

calculada como o seu erro relativo aumentam de forma monótona, independentemente do valor do 

trânsito de energia. Constata-se que para os defeitos francos os resultados são bastante bons, na 

medida em que estão próximos da distância real simulada. Pela análise da Figura 14 – b) verifica-se 

que o erro relativo deste algoritmo para os defeitos visto do lado de Sines varia entre 0 e 90 %, para 

uma variação da resistência de defeito de 0 a 50 Ω. Por outro lado, o intervalo de variação do erro 

relativo visto do lado de Portimão (Figura 15 - b)) diminui, mas não significativamente, passando a variar 

entre 0 e 65 %. 
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Figura 14 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face à resistência de 

defeito, para diversos valores do trânsito de energia: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 15 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face à resistência de 

defeito, para diversos valores do trânsito de energia: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

Na Figura 16 apresentam-se dois gráficos semelhantes aos referidos anteriormente, mas agora com 

os resultados obtidos pelo segundo algoritmo. Uma vez que este algoritmo utiliza as medidas de tensão 

e corrente das duas extremidades da linha, para estes resultados definiu-se que as medidas das 

extremidades S e R (representadas na Figura 7) são as de Sines e Portimão, respetivamente, o que 

resulta em resultados obtidos para a distância vista do lado de Sines. 

A partir da análise da Figura 16 – a) verifica-se que a relação existente entre a distância calculada pelo 

segundo algoritmo e o aumento da resistência de defeito também mantém um andamento crescente, 

tal como no primeiro algoritmo. Apesar disso, verifica-se que a distância obtida para a menor resistência 

a) b) 

a) b) 



34 

de defeito é a de valor mais distante do valor real da distância, sendo a de valor mais próximo a distância 

obtida para 50 Ω. Isso justifica o facto de o erro relativo (Figura 16 – b)) ser tanto mais próximo de 0 % 

quanto maior a resistência de defeito, ao contrário do que acontece com primeiro algoritmo. Analisando 

o gráfico da Figura 16 – b) verifica-se que o erro relativo da distância calculada varia entre -15 e -5 %.   

Em suma, conclui-se, quer para primeiro algoritmo quer para o segundo, que a distância calculada 

aumenta com o aumento da resistência de defeito. Para além disso, verifica-se que o segundo algoritmo 

apresenta resultados mais favoráveis, nunca atingindo erros relativos em valor absoluto superiores a 

16 %. Os erros elevados do primeiro algoritmo podem-se explicar pelo facto de este recorrer a uma 

estimativa para o valor de corrente de defeito (corrente que efetivamente passa na resistência de 

defeito, 𝐼�̅�) uma vez que apenas utiliza medidas de uma das extremidades. Este facto pode resultar 

num aumento do erro do resultado final. 

 

Figura 16 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista Sines, quando aplicado o algoritmo 
baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face à resistência de defeito, 

para diversos valores do trânsito de energia: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

Nas Figuras 17 e 18 apresentam-se igualmente dois gráficos, em cada uma, com os resultados obtidos 

pelo primeiro algoritmo, para defeitos fase a – terra simulados na linha LPO _TN3. A Figura 17 

apresenta os resultados obtidos para distância vista da extremidade de Portimão da linha, e na 

Figura 18 para a distância vista do lado de Tunes.  

Pela análise dessas duas figuras verifica-se que os gráficos, correspondentes dois a dois, apresentam 

um andamento muito semelhante. Pelos gráficos que apresentam os valores estimados com a variação 

da resistência verifica-se que, também nos defeitos desta linha, a distância obtida aumenta com o 

aumento da resistência de defeito. É de notar que, para estes casos, o valor de distância estimado para 

a resistência nula é inferior ao valor real, justificando o facto de os erros para a resistência nula serem 

inferiores a 0 %. Uma das causas possíveis para isto pode dever-se ao facto de esta linha em questão 

apresentar-se como linha dupla em cerca de 60 % do seu comprimento, sentindo-se maior acoplamento 

entre os circuitos da linha, comparativamente com a linha LSN_PO3 (96,9 % de LSN_PO3 é simples). 

a) b) 
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Para ambos os casos, os erros relativos da distância obtidos variam entre -20 e 80 %, para uma 

variação da resistência de defeito de 0 a 50 Ω. 

 

Figura 17 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face à resistência de 

defeito, para diversos valores do trânsito de energia: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 18 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Tunes, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face à resistência de 

defeito, para diversos valores do trânsito de energia: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

Na Figura 19 apresentam-se os dois gráficos, semelhantes aos referidos anteriormente, com os 

resultados obtidos pelo segundo algoritmo, cujas distâncias são vistas da extremidade de Portimão. 

Analisando o gráfico da Figura 19 – a) verifica-se que a distância calculada, tal como anteriormente, 

aumenta como o aumento da resistência de defeito. Esse facto reflete-se no mesmo comportamento 

que os erros relativos têm com o aumento da resistência. Estes erros são bastante inferiores aos 

obtidos pelo primeiro algoritmo uma vez que variam apenas entre 0 e 5,5 %.  

a) b) 

a) b) 
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Figura 19 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face à resistência de 

defeito, para diversos valores do trânsito de energia: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Concluindo, para ambas as linhas, os dois algoritmos apresentam uma evolução crescente da distância 

calculada com o aumento da resistência de defeito. No entanto, pela análise dos gráficos que 

apresentam os valores estimados em km, verifica-se que esse aumento da distância calculada é menos 

acentuado para os casos onde é usado o segundo algoritmo. Para além disso, os erros apresentados 

no segundo algoritmo variam também menos do que no primeiro para a variação da resistência de 

defeito de 0 a 50 Ω. Conclui-se, deste modo, que o primeiro algoritmo é mais sensível face à resistência 

de defeito comparativamente com o segundo algoritmo. 

 

4.2.2. Análise de sensibilidade face ao trânsito de energia para diversos valores 

de resistência de defeito 

Os resultados expostos nesta secção foram obtidos com as mesmas simulações da secção anterior. 

Nas Figuras 20 e 21 apresentam-se dois gráficos, em cada uma, sendo que ambas as figuras são 

referentes aos resultados obtidos pelo primeiro algoritmo para defeitos fase a – terra simulados na linha 

LSN_PO3. Os gráficos da direita apresentam os valores de distância estimados e os da esquerda os 

respetivos erros relativos da distância, ambos em função do valor do trânsito de energia. Em cada um 

dos gráficos apresentam-se seis curvas referentes às resistências de defeito. A primeira e segunda 

figuras dizem respeito às distâncias obtidas vistas do lado de Sines e Portimão, respetivamente.  

Tanto pela Figura 20 como pela Figura 21 verifica-se que a variação dos resultados obtidos é pouco 

influenciada pelo trânsito de energia, fazendo-se sentir mais para resistências de defeitos mais 

elevadas. Por exemplo, nos resultados da Figura 20, para as resistências até aos 30 Ω inclusive, a 

variação do erro da distância obtida é no máximo cerca de 5 %, enquanto que para 50 Ω de resistência 

a) b) 
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essa variação é cerca de 10 %. Por outro lado, para os resultados vistos de Portimão, Figura 21, a 

variação máxima dos erros é aproximadamente de 25 %.  

Para além disso, tendo em conta a informação da Tabela 16 sobre o sentido da potência de carga 

transitada na linha, conclui-se que se obtêm melhores resultados quando a corrente de defeito, lida em 

cada uma das extremidades (Sines e Portimão), é concordante com a corrente de carga já existente. 

Ou seja, para o caso da linha LSN_PO3, a corrente de carga é concordante com a corrente de defeito 

para trânsitos de energia de ângulos negativos ou positivos, respetivamente para quando as correntes 

são lidas da extremidade de Sines (Figura 20) ou Portimão (Figura 21).  

 

Figura 20 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face ao trânsito de 

energia, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 21 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face ao trânsito de 

energia, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

a) b) 

a) b) 
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Na Figura 22 apresentam-se os dois gráficos, semelhantes aos referidos anteriormente, com os 

resultados obtidos pelo segundo algoritmo, cujas distâncias são vistas da extremidade de Portimão. 

Pela análise dos gráficos verifica-se que a variação tanto da distância calculada como do erro da 

distância, com a variação do trânsito de energia é quase nula. 

 

Figura 22 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face ao trânsito de 

energia, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

As Figuras 23 a 25 são referentes aos resultados obtidos para os defeitos fase a – terra simulados na 

linha LPO _TN3. As Figuras 23 e 24 referem-se aos resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, com as 

distâncias vistas da extremidade de Portimão e Tunes, respetivamente. Enquanto que a Figura 25 diz 

respeito aos resultados obtidos pelo segundo algoritmo, vistos de Portimão. 

A partir da análise dos gráficos dessas figuras verifica-se que é pouca a variação dos resultados com 

a variação do trânsito de energia, fazendo-se sentir mais para resistências maiores. Nestas figuras 

verifica-se uma variação máxima de 10 % nos erros da distância obtidos para 50 Ω (acontece no caso 

do primeiro algoritmo vendo do lado de Portimão).  

Combinando os resultados representados nestas três figuras com a informação da Tabela 16, também 

se conclui que, em geral, são obtidos resultados de menor erro quando o sentido da corrente de carga 

é concordante com o sentido da corrente de defeito. Nestes casos, esta concordância verifica-se para 

trânsitos de energia negativos ou positivos quando as correntes são medidas do lado de Portimão 

(Figura 23 e Figura 25) ou de Tunes (Figura 24), respetivamente. 

a) b) 
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Figura 23 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face ao trânsito de 

energia, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 24 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Tunes, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face ao trânsito de 

energia, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

a) b) 

a) b) 
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Figura 25 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face ao trânsito de 

energia, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Em suma, a variação dos resultados com a variação do trânsito de energia é muito pouco acentuada 

comparativamente com a variação dos resultados com a resistência de defeito (apresentados em 4.2.1). 

Sendo que o segundo algoritmo é menos sensível à variação do trânsito de energia que o primeiro. 

Conclui-se ainda que se obtêm melhores resultados quando o sentido da corrente de defeito é 

concordante com o sentido da corrente de carga da linha.  

 

4.2.3. Análise de sensibilidade face a erros na medida da corrente para diversos 

valores de resistência de defeito 

Nesta secção, os resultados apresentados são obtidos pelos dois algoritmos, nos quais se forçou a 

introdução de um erro na amplitude da medida de corrente de modo a simular eventuais erros 

introduzidos pelos transformadores de corrente de classe 5P dos aparelhos de proteção. Isto uma vez 

que são estes aparelhos que normalmente realizam as medições dos incidentes que ocorrem na RNT. 

Quando utilizado este tipo de transformadores, eles podem apresentar um erro composto de ± 5 % [24]. 

Assim sendo, os resultados foram obtidos utilizando os algoritmos onde se forçou um erro na medida 

da amplitude da corrente de -5, -3, -1, 0, 1, 3, e 5 %, para cada uma das simulações em EMTP-RV. 

Foram simulados os defeitos fase a – terra para os vários valores de resistência de defeito referidos 

anteriormente, e sempre com o mesmo valor de trânsito de energia de 0 º. 

Posto isto, nas Figuras 26 e 27 apresentam-se gráficos das distâncias e respetivos erros em função do 

erro de medida da corrente, obtidos pelo primeiro e segundo algoritmo, respetivamente, para defeitos 

simulados na linha LSN_PO3, vendo do lado de Sines. Nestes casos, os erros representados, 𝑒𝑟𝑟𝑜′, 

são os respetivos erros relativos à distância real, calculados de acordo com a expressão (3.40), 

subtraídos do erro correspondente ao erro nulo na medida da corrente, 𝑒𝑟𝑟𝑜0, ou seja: 

a) b) 
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 𝑒𝑟𝑟𝑜′(%) = 𝑒𝑟𝑟𝑜 (%) − 𝑒𝑟𝑟𝑜0(%) (4.4) 

Permitindo assim quantificar o erro na distância resultante apenas do erro de medição.  

Verifica-se que, tanto na Figura 26 – a) como na Figura 27 – a), a evolução da distância calculada tem 

um comportamento aproximadamente linear em torno do ponto correspondente ao erro nulo de medida 

da corrente, para qualquer dos valores de resistência de defeito. Para além disso, é ainda verificável 

que os resultados obtidos pelo primeiro algoritmo apresentam um comportamento decrescente da 

distância estimada com o aumento do erro de medida de corrente, ao contrário do que acontece com 

os resultados obtidos pelo segundo algoritmo.  

Os gráficos b) das figuras apresentam uma evolução do erro aproximadamente monótona em torno do 

ponto (0,0).  Verifica-se ainda que para uma variação do erro na medida de corrente de -5 a 5 % existe 

uma variação do erro da distância calculada de 10 a -9 % e de -3 a 2,75 % para o primeiro e segundo 

algoritmo, respetivamente. 

 

Figura 26 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista do lado de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros de corrente, 

para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

a) b) 
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Figura 27 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros de 

corrente, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros  

Nas Figuras 28 e 29 apresentam-se gráficos, semelhantes aos anteriores, obtidos pelo primeiro e 

segundo algoritmo, respetivamente, mas para defeitos simulados na linha LPO_TN3. Pela análise 

destas figuras verifica-se que a distância diminui com o aumento do erro da medida da corrente, tal 

como foi verificado para a Figura 26, com a diferença de que agora a variação do erro da distância para 

uma variação de -5 a 5 % no erro da medida da corrente é cerca de 9 a -8 % e 1 a -0,9 % para os 

resultados obtidos pelo primeiro e segundo algoritmos, respetivamente. 

 

Figura 28 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros de corrente, 

para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

a) b) 

a) b) 



43 

 

Figura 29 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros de 

corrente, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Concluindo esta análise de sensibilidade, à semelhança das secções anteriores, verifica-se que os 

resultados obtidos pelo segundo algoritmo apresentam, em geral, erros da distância calculada 

significativamente mais reduzidos e variações menores da distância obtida do que nos casos obtidos 

pelo primeiro algoritmo. 

Para além disso seria de esperar que, segundo a relação 𝑍 = 𝑉 𝐼⁄ , com o aumento dos erros de 

corrente, ou seja, em que a corrente medida é maior do que a real, a impedância aparente determinada 

diminuísse, e, consequentemente, a distância ao defeito calculada também. Isto acontece para três dos 

casos apresentados à exceção do caso representado na Figura 27 – a). Para este caso em particular, 

a inversão do andamento, relativamente àquilo que que seria expectável, poderá dever-se ao trânsito 

de energia analisado, 0 º. Este trânsito, para os defeitos na linha LSN_PO3 em questão, corresponde 

à existência de uma corrente de carga significativamente maior do que o mesmo trânsito de energia na 

linha LPO_TN3 (Tabela 16). Dado tratar-se do segundo algoritmo, onde os resultados são menos 

sensíveis, esta corrente de carga poderá ter mais impacto nos resultados, observando-se uma inversão 

do andamento nos gráficos para estes defeitos na linha LSN_PO3. 

 

4.2.4. Análise de sensibilidade face a erros na medida da tensão para diversos 

valores de resistência de defeito 

Semelhante ao explicado na secção 4.2.3, as medidas das tensões são normalmente realizadas pelos 

parelhos de proteção da RNT, que utiliza usualmente transformadores de tensão de classe 3P. Estes 

transformadores podem apresentar erros associados à medição da amplitude e argumento da tensão 

de ± 3 % e ± 3,5 rad (que corresponde aproximadamente a 2 º), respetivamente [25]. Assim sendo, 

a) b) 
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para os resultados apresentados em 4.2.4.1 forçaram-se os erros {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3} % nas amplitudes 

das tensões, e na secção 4.2.4.2 forçaram-se os erros {-2; -1,2; -0,4; 0; 0,4; 1,2; 2} º no ângulo das 

tensões medidas. Esses resultados referem-se a defeitos fase a – terra para diferentes valores de 

resistência de defeito e trânsito de energia 0 º. 

4.2.4.1.  Erros na amplitude da tensão 

Nas Figuras 30 e 31 apresentam-se os resultados obtidos pelo primeiro e segundo algoritmos, 

respetivamente, para os defeitos simulados na linha LSN_PO3. Também nestes casos, os erros 

representados são calculados pela expressão (4.4). Pela análise dos gráficos a) de ambas as figuras, 

verifica-se um comportamento aproximadamente linear, em torno do ponto correspondente ao erro nulo 

da medida da amplitude da tensão, da distância estimada pelos algoritmos. No entanto, para o primeiro 

algoritmo, verifica-se um comportamento crescente da distância ao defeito com o aumento do erro de 

medida em questão, e para o segundo algoritmo esse comportamento é decrescente. 

Nos gráficos b) das figuras verifica-se que com a variação dos erros de medida da amplitude da tensão 

de -3 a 3 % os erros obtidos variam de -6 a 6 % e de 1,75 a -1,75 % para o primeiro e segundo algoritmo, 

respetivamente. 

 

Figura 30 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros de amplitude 

da tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

a) b) 
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Figura 31 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros de 

amplitude da tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Nas Figuras 32 e 33 apresentam-se os resultados obtidos a partir do primeiro e segundo algoritmos, 

respetivamente, semelhantes aos anteriores, para os defeitos simulados na linha LPO_TN3. Pela 

análise destas figuras verificam-se comportamentos semelhantes ao referido para a Figura 30. Sendo 

que nestes casos, os erros da distância representados variam entre -5 a 5 % e entre -0,6 a 0,6 % para 

uma variação de erros nas medidas da amplitude da tensão de -3 a 3 %. 

 

Figura 32 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros de amplitude 

da tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

a) b) 

a) b) 
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Figura 33 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros de 

amplitude da tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Em conclusão, é possível afirmar que ambos os algoritmos apresentam um comportamento monótono 

em torno do ponto do erro nulo analisado. Para além disso, três dos quatro casos expostos apresentam 

uma relação crescente da distância calculada como o aumento do erro na amplitude da tensão. Este 

facto é expectável pois com o aumento do erro, a amplitude da tensão aumenta, e, uma vez que a 

impedância é diretamente proporcional à tensão, a distância ao defeito calculada, baseada na 

impedância aparente, aumentará também. No caso dos resultados obtidos pelo segundo algoritmo para 

defeitos na linha LSN_PO3, que apresentam um andamento contrário, pode apresentar-se a mesma 

explicação referida na secção anterior.  

4.2.4.2. Erros no ângulo da tensão 

Nas Figuras 34 e 35 apresentam-se os resultados obtidos a partir do primeiro e segundo algoritmos, 

respetivamente, para os defeitos simulados na linha LSN_PO3, sendo que para estes casos é variado 

o erro na medida do ângulo da tensão. Tal como nas secções 4.2.3 e 4.2.4.1, também nesta secção os 

erros representados nos gráficos b) são calculados pela expressão (4.4). 

Pela análise dos gráficos da Figura 34, verifica-se que a variação da distância estimada para os 

diferentes erros do argumento da tensão é, no máximo, de apenas 10 km, e apresenta também um 

comportamento monótono em torno do ponto correspondente ao erro nulo. Além disso, a variação do 

erro da distância com uma variação do erro na medição do argumento da tensão de -2 a 2 º é 

de -35 a 35 %. Por este facto, conclui-se que este algoritmo é mais sensível a erros no argumento da 

tensão do que os casos analisados nas duas secções anteriores.  

Pela análise dos gráficos da Figura 35 verifica-se que a influência deste tipo de erros no segundo 

algoritmo é muito pouco significativa comparativamente com o primeiro algoritmo. Neste caso, os erros 

representados variam entre 0,9 e -0,8 % para erros na medida do argumento da tensão entre -2 e 2 º. 

a) b) 
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Para além disso, é possível verificar também o comportamento monótono em torno do ponto de erro 

nulo do ângulo da tensão, tanto para a distância ao defeito calculada como para os erros a ela 

associados. Sendo que a distância diminui com o aumento desse erro. 

 

Figura 34 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros do ângulo da 

tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 35 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros do ângulo 

da tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Nas Figuras 36 e 37 apresentam-se os resultados obtidos, semelhantes aos anteriores, a partir do 

primeiro e segundo algoritmos, respetivamente, para os defeitos simulados na linha LPO_TN3. Para 

estas figuras, a sua análise resulta em conclusões idênticas às referidas para as Figuras 34 e 35, 

respetivamente. Sendo que nestas figuras, os erros variam entre -25 a 25 % e -0,06 a 0,05 % para o 

primeiro e segundo algoritmo, respetivamente. 

a) b) 

a) b) 
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Figura 36 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros do ângulo da 

tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 37 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros do ângulo 

da tensão, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Em conclusão, é possível afirmar que o primeiro algoritmo é mais sensível a erros no argumento da 

tensão do que o segundo, e ainda que ambos os algoritmos apresentam um comportamento monótono 

em torno do ponto do erro nulo analisado. Para além disso três dos quatro casos apresentados mostram 

um andamento crescente, sendo que a exceção pode ser justificada da mesma forma que foi descrita 

na secção 4.2.3. 

 

a) b) 

a) b) 
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4.2.5. Análise de sensibilidade face a erros na impedância homopolar da linha 

para diversos valores de resistência de defeito 

Em 4.1 foi enunciado que as impedâncias das duas linhas em questão utilizadas como dados de 

entrada dos algoritmos, são impedâncias em componentes d, i, h. Para além disso, foi referido em 2.2.3 

que erros na estimativa da impedância homopolar da linha em defeito pode introduzir erros no cálculo 

da impedância aparente. Esta última, por sua vez, está na base dos dois algoritmos desenvolvidos 

nesta dissertação, permitindo concluir que podem ser introduzidos erros nos resultados obtidos pelos 

algoritmos com a existência de erros associados à impedância homopolar da linha em defeito.  

De modo a simular esses erros na impedância homopolar da linha, fez-se variar a resistência e a 

reactância homopolar para os resultados apresentados nas secções 4.2.5.1 e 4.2.5.2, 

respetivamente. De acordo com [20], para a resistência usaram-se os valores 

{0,9004; 1; 1,1503; 1,4002; 1,6501; 1,9} pu e para reactância os valores {0,9462; 0,9925; 1; 1,0388; 

1,0851} pu, tendo como base os valores de impedância obtidos a partir do programa EMTP-RV 

(Tabela 15). 

4.2.5.1. Erros na resistência homopolar da linha 

Nas Figuras 38 e 39 apresentam-se os resultados obtidos a partir do primeiro e segundo algoritmos, 

respetivamente, para os defeitos simulados na linha LSN_PO3. Para estes casos, os erros 

representados são também os respetivos erros calculados pela expressão (4.4). 

Analisando os gráficos da Figura 38 a distância estimada aumenta com o aumento do erro na 

resistência homopolar, com variações máximas da distância de aproximadamente 20 km, que tentem 

a aumentar quanto maior for a resistência de defeito. Por outro lado, o erro da distância apresenta uma 

variação entre -15 a 110 % para resistências homopolares entre 0,9004 e 1,9 pu. 

Pela análise dos gráficos da Figura 39 é possível verificar que não há qualquer influência de erros na 

resistência homopolar para o segundo algoritmo, para esta linha.   
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Figura 38 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑅ℎ𝑙, para 

diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 39 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 

algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑅ℎ𝑙, 

para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Nas Figuras 40 e 41 apresentam-se os resultados obtidos, semelhantes aos anteriores, a partir do 

primeiro e segundo algoritmos, respetivamente, para os defeitos simulados na linha LPO_TN3. 

Tal como o verificado para a Figura 38, na Figura 40 a distância calculada também aumenta com o 

aumento do erro da resistência homopolar e, além disso, a sua variação máxima aumenta também com 

o aumento da resistência de defeito. Pelo gráfico b) verifica-se que, neste caso, o erro da distância 

apresenta uma variação entre -15 a 90 % para resistências homopolares entre 0,9004 e 1,9 pu. 

Pela análise dos gráficos da Figura 41 é possível verificar que não há também qualquer influência de 

erros na resistência homopolar para o segundo algoritmo, para esta linha.   

a) b) 

a) b) 
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Figura 40 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 

algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑅ℎ𝑙, para 

diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 41 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑅ℎ𝑙, 

para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

4.2.5.2. Erros na reactância homopolar da linha 

Nas Figuras 42 e 43 apresentam-se os resultados obtidos, semelhantes aos anteriores, a partir do 

primeiro e segundo algoritmos, respetivamente, para os defeitos simulados na linha LSN_PO3. 

Para os gráficos da Figura 42, a distância estimada tende a diminuir com o aumento do erro na 

reactância homopolar, com variações máximas da distância de aproximadamente 4 km. Por outro lado, 

o erro da distância apresenta uma variação entre 10 a -15 % para reactâncias homopolares entre 

0,9462 e 1,0851 pu. 

a) b) 

a) b) 
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Pela análise dos gráficos da Figura 43 é possível verificar que não há qualquer influência de erros na 

reactância homopolar para o segundo algoritmo, para esta linha.   

 

Figura 42 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑋ℎ𝑙, para 

diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 43 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 

algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑋ℎ𝑙, 

para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Nas Figuras 44 e 45 apresentam-se os resultados obtidos, semelhantes aos anteriores, a partir do 

primeiro e segundo algoritmos, respetivamente, para os defeitos simulados na linha LPO_TN3. 

Para os gráficos da Figura 44, tal como acontece para a mesma situação na linha LSN_PO3, a distância 

estimada diminui com o aumento do erro da reactância homopolar, tendo variação máxima da distância 

a) b) 

a) b) 
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de aproximadamente 10 km. Por outro lado, o erro da distância apresenta uma variação entre 

12,5 a -17,5 % para reactâncias homopolares entre 0,9462 e 1,0851 pu. 

Pela análise dos gráficos da Figura 45 é possível verificar que não há também qualquer influência de 

erros na reactância homopolar para o segundo algoritmo, para esta linha.   

 

Figura 44 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑋ℎ𝑙, para 

diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

 

Figura 45 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros na 𝑋ℎ𝑙, 

para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Resumindo, os resultados da distância ao defeito obtidos com o primeiro algoritmo aumentam com o 

aumento do erro na resistência homopolar da linha, independentemente da linha em defeito. 

Contrariamente, com o aumento dos erros na reactância homopolar da linha, os resultados da distância 

a) b) 

a) b) 
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estimada tendem a diminuir, e menos significativamente que o aumento referido para o caso da 

resistência homopolar. 

Conclui-se também que o segundo algoritmo é insensível a erros na impedância homopolar (quer 

resistência quer reactância), o que seria de esperar uma vez que, como referido na secção 3.2, este 

algoritmo utiliza apenas as grandezas diretas, evitando desse modo a introdução de erros relacionados 

com a incerteza das impedâncias homopolares das linhas.   

 

4.2.6. Análise de sensibilidade face a erros de sincronismo para diversos 

valores de resistência de defeito 

No capítulo 3 foi referido que o segundo algoritmo pressupõe a sincronização das medidas de tensão 

e corrente dos dois lados da linha. De modo a ser possível realizar-se uma análise de sensibilidade 

deste algoritmo face a erros de sincronismo entre as medidas das duas extremidades da linha, forçou-

se uma desfasagem de { -2; -1,2; -0,4; 0; 0,4; 1,2; 2} ms entre os tempos detetados para o início dos 

defeitos nas medidas das duas extremidades. Os valores positivos e negativos da desfasagem indicam 

que as medidas da extremidade R estão em atraso e avanço, respetivamente, em relação às medidas 

da extremidade S.  

Nas Figuras 46 e 47 apresentam-se os resultados, obtidos a partir do segundo algoritmo, para os 

diferentes valores de erros de sincronismo dos defeitos fase a – terra com diferentes resistências de 

defeito, simulados nas linhas LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. Os erros representados nos 

gráficos da direita são calculados pela expressão (4.4). 

 

Figura 46 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros de 

sincronização, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

a) b) 
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Figura 47 – Distância ao defeito para os defeitos a-terra em LPO_TN3, vista de Portimão, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas das duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face a erros de 

sincronização, para diversos valores de resistência de defeito: 
a) Valores estimados e correspondentes intervalos de confiança 

b) Erros 

Pela análise da Figura 46 verifica-se que o erro da distância calculada pelo algoritmo em questão 

aumenta pouco significativamente com o aumento do erro de sincronização, para os defeitos simulados 

na linha LSN_PO3. Sendo que no gráfico b) os erros variam entre -3,25 e 1,5 % para erros de 

sincronismo entre -2 e 2 ms.  

Por outro lado, na Figura 47 verifica-se uma diminuição da distância estimada com o aumento do erro 

de sincronismo. O gráfico b) da figura apresenta variações dos erros calculados entre 0,8 e -0,7 % para 

erros de sincronismo entre -2 e 2 ms. 

 

4.3. Resultados para defeitos entre fases 

Consideram-se nesta secção os defeitos que podem ocorrer envolvendo mais do que uma fase: 

• Defeitos fase – fase 

• Defeitos fase – fase – terra 

• Defeitos trifásicos 

Recorde-se que o primeiro e segundo algoritmos desenvolvidos correspondem aos algoritmos 

baseados em medições de uma extremidade e das duas extremidades da linha, respetivamente. 

4.3.1. Influência dos loops selecionados 

Como referido na secção 3.1, o primeiro algoritmo seleciona primeiramente quais dos loops se 

adequam a cada caso, sendo que existe a possibilidade de ser selecionado mais do que um loop para 

os casos que envolvam simultaneamente a terra e mais do que uma fase. Assim sendo, analisou-se, 

para essas situações, quais dos loops selecionados apresentam os melhores resultados. Para esse 

a) b) 
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efeito foram simulados em EMTP-RV, para cada uma das duas linhas identificadas anteriormente, 

defeitos do tipo fase b – fase – c – terra, com resistências de defeitos de 0, 10, 20, 30, 40 e 50 Ω, e 

ainda defeitos trifásicos de resistência nula. 

Na Tabela 17 apresentam-se os resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, vistos do lado de Sines, 

para os defeitos fase b – fase c – terra, com os diferentes valores de resistência de defeito, simulados 

na linha LSN_PO3. Pela análise dessa tabela, é possível verificar que, para este tipo de defeitos, são 

selecionados três loops que coincidem exatamente com os dois loops que envolvem a terra e cada 

uma das fases b e c, e ainda o loop que envolve as duas fases em defeito, b e c. Para além disso, uma 

vez que a distância ao defeito na linha em questão é de 15 km, vista de Sines, verifica-se que em geral 

o loop que melhor se adequa é o loop b – c uma vez que, para as resistências maiores que 0 Ω, as 

distâncias estimadas com este loop são as mais próximas da distância real e pouco são influenciadas 

pelo valor da resistência de defeito. Isto justifica-se uma vez que este loop não é diretamente 

influenciado pela resistência de defeito, ao contrário do que acontece nos outros dois, que envolvem a 

terra. 

Tabela 17 – Distâncias estimadas, vistas de Sines, para os defeitos de tipo b - c – terra simuladas na linha 
LSN_PO3 a 15 km de Sines, com diferentes valores de resistência de defeito e trânsito de energia 0 º, utilizando 

diferentes loops nos cálculos do algoritmo baseado em medidas de uma extremidade 

 0 Ω 10 Ω 20 Ω 30 Ω 40 Ω 50 Ω 

Loop b – terra 13,88 km 7,30 km 6,94 km 7,30 km 7,71 km 8,07 km 

Loop c – terra 15,13 km 47,31 km 46,04 km 36,71 km 31,24 km 28,02 km 

Loop b – c 14,14 km 14,06 km 14,07 km 14,08 km 14,09 km 14,10 km 

 

Tal como na Tabela 17, na Tabela 18 apresentam-se os resultados obtidos pelo primeiro algoritmo para 

o mesmo tipo de defeitos, mas neste caso simulados na linha LPO_TN3 e vistos de Portimão. Tal como 

o que acontece para a linha LSN_PO3, na linha LPO_TN3 a distância ao defeito vista de Portimão é 

de 29,489 km, e verifica-se também que o loop b – c é o que apresenta, em geral, resultados mais 

próximos do resultado real, sendo pouco influenciados pela resistência de defeito. Desse modo, esse 

loop é também o que melhor se adequa dos três loops em questão. 

Tabela 18 – Distâncias estimadas, vistas de Portimão, para os defeitos de tipo b - c – terra simuladas na linha 
LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, com diferentes valores de resistência de defeito e trânsito de energia 0 º, 

utilizando diferentes loops nos cálculos do algoritmo baseado em medidas de uma extremidade 

 0 Ω 10 Ω 20 Ω 30 Ω 40 Ω 50 Ω 

Loop b – terra 25,33 km 19,43 km 20,13 km 20,92 km 21,52 km 21,98 km 

Loop c – terra 22,82 km 75,91 km 59,06 km 47,67 km 42,38 km 39,46 km 

Loop b – c 27,54 km 27,73 km 27,71 km 27,70 km 27,69 km 27,69 km 

 

Na Tabela 19 apresentam-se os resultados obtidos pelo primeiro algoritmo para defeitos trifásicos na 

linha LSN_PO3, vistos de Sines, com trânsito de energia de 0 º. Estes resultados incluem as distâncias 

estimadas e o erro relativo à distância real simulada, calculado através da expressão (3.40). Pela 
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análise desta tabela verifica-se que os seis loops existentes são selecionados pelo primeiro algoritmo. 

Para além disso, todos eles apresentam resultados bastante aceitáveis tendo em conta que a distância 

real vista de Sines é 15 km, sendo que o loop b – c é o que apresenta melhor resultado, com 3,53 % 

de erro, seguindo do loop a – terra, com 5,80 % de erro. 

Tabela 19 – Distâncias estimadas e correspondentes erros relativos para defeitos trifásicos utilizando diferentes 
loops nos cálculos do algoritmo baseado em medidas de uma extremidade, e simulados na linha LSN_PO3 a 

15 km de Sines, com para trânsito de energia 0 º 

Loop a – terra b – terra c – terra a – b b – c c – a 

Distância 
estimada [km] 

15,87 13,69 17,60 13,86 15,53 17,77 

Erro [%] 5,80 -8,73 17,32 -7,60 3,53 18,47 

 

Na Tabela 20 apresentam-se agora os resultados dos defeitos trifásicos simulados na linha SPO_TN3 

com trânsito de energia 0 º, para os diferentes loops selecionados pelo primeiro algoritmo. Tal como 

anteriormente os resultados obtidos utilizando os vários loops não variam muito entre eles, sendo as 

diferenças existentes devidas à assimetria trifásica. Qualquer um dos loops apresenta um erro, em 

valor absoluto, inferior a 9,5 %. Neste caso é o loop c – terra que apresenta um melhor resultado com 

-0,84 % de erro, seguido novamente do loop a – terra com -1,29 % de erro. 

Tabela 20 – Distâncias estimadas e correspondentes erros relativos para defeitos trifásicos utilizando diferentes 
loops nos cálculos do algoritmo baseado em medidas de uma extremidade, e simulados na linha LPO_TN3 a 

29,489 km de Portimão, com trânsito de energia 0 º 

Loop a – terra b – terra c – terra a – b b – c c – a 

Distância 
estimada [km] 

29,11 26,76 29,24 26,97 27,31 31,34 

Erro [%] -1,29 -9,25 -0,84 -8,54 -7,39 6,28 

 

Em suma, para defeitos fase – fase – terra o loop que melhor se adequa para resultados mais plausíveis 

obtidos pelo primeiro algoritmo é, dos três loops que são selecionados, aquele que inclui as duas fases 

envolvidas no defeito. Por esse motivo, para os restantes resultados apresentados seguidamente foram 

selecionados apenas os resultados do loop b – c quando se trata de defeitos fase b – fase c – terra. 

Para além disso, é possível concluir que para os defeitos trifásicos qualquer um dos loops é adequado 

pois todos apresentam resultados aceitáveis. Para além disso, uma vez que o loop a – terra é um dos 

seis loops que apresenta melhores resultados para os defeitos trifásicos tanto na linha LSN_PO3 como 

na linha LPO_TN3, nos restantes resultados apresentados seguidamente foi esse o loop selecionado 

quando se apresentam resultados de defeitos trifásicos. 
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4.3.2. Análise de sensibilidade face à resistência de defeito para diversos 

valores do trânsito de energia 

Nesta secção pretende-se analisar a sensibilidade dos dois algoritmos desenvolvidos face à resistência 

de defeito, mas desta vez para defeitos do tipo fase – fase – terra. Os resultados presentes nesta 

secção dizem respeito apenas a simulações de defeitos b – c – terra com diferentes valores de 

resistência de defeito, entre 0 e 50 Ω, de 10 em 10 Ω. 

Na Figura 48 apresentam-se os resultados dos defeitos referidos simulados na linha LSN_PO3, para os 

diferentes valores de trânsito de energia, quando aplicado o primeiro algoritmo. Pelos gráficos dessa 

figura é possível verificar que os resultados obtidos são praticamente independentes da resistência de 

defeito. Para uma variação da resistência de defeito de 0 a 50 Ω as distâncias calculadas variam no 

máximo cerca de 0,1 km, e os erros variam no máximo cerca de 0,5 %. Para além disso, é possível 

visualizar que o andamento dos gráficos não depende do valor do trânsito de energia, sendo que a 

variação dos resultados obtidos para os diferentes trânsitos de energia é reduzida, da ordem dos 0,8 % 

de variação máxima nos erros obtidos. Por esse motivo, para os restantes resultados apresentados na 

secção 4.3, não são consideradas as variações de trânsitos de energia, sendo apenas apresentados 

resultados referentes ao trânsito de energia de 0 º. 

 

Figura 48 – Distância ao defeito, para os defeitos b – c – terra em LSN_PO3, vista de Sines, quando aplicado o 
algoritmo baseado em medidas de uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face à resistência de 

defeito, para diversos valores de trânsito de energia: 
a) Valores estimados e respetivos intervalos de confiança 

b) Erros 

Na Tabela 21 encontram-se os resultados obtidos pelo primeiro algoritmo semelhantes aos 

apresentados na Figura 48 mas agora para os mesmos defeitos simulados na linha LPO_TN3, 

considerando apenas aqueles que apresentam trânsito de energia 0 º. Tal como o que acontece na 

linha LSN_PO3, pode considerar-se que os resultados não são influenciados pelo valor de resistência 

de defeito, uma vez que apresentam muito pouca variação para as diferentes resistências, da ordem 

das centenas de metros nas distâncias estimadas, sendo que a variação máxima do erro é de 0,65 %. 

a) b) 
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Tabela 21 – Distâncias estimadas e correspondentes erros relativos para defeitos b – c – terra simulados na linha 
LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vistos de Portimão, quando aplicado o algoritmo baseado em medidas de 

uma extremidade – sensibilidade do valor estimado face à resistência de defeito 

 0 Ω 10 Ω 20 Ω 30 Ω 40 Ω 50 Ω 

Distância 
estimada [km] 

27,54 27,73 27,71 27,70 27,69 27,69 

Erro [%] -6,61 -5,96 -6,03 -6,07 -6,10 -6,10 

 

Nas Tabelas 22 e 23 apresentam-se os resultados obtidos pelo segundo algoritmo para os mesmos 

defeitos em questão quando simulados nas linhas LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. Pela análise 

destas duas tabelas, é possível verificar que, também para o caso do segundo algoritmo, a variação 

das distâncias estimadas com a resistência de defeito é muito pouco notória tanto para linha LSN_PO3 

como para a linha LPO_TN3. Verifica-se ainda que os resultados são ligeiramente melhores no caso 

de defeitos na linha LPO_TN3, tendo estes um erro máximo de 0,682 %, para a resistência nula, ao 

invés dos defeitos na linha LSN_PO3 que apresentam o erro máximo de 2,80 % para 10 Ω de 

resistência de defeito.  

Tabela 22 – Distâncias estimadas e correspondentes erros relativos para defeitos b – c – terra simulados na linha 
LSN_PO3 a 15 km de Sines, vistos de Sines, quando aplicado o algoritmo baseado em medidas das duas 

extremidades – sensibilidade do valor estimado face à resistência de defeito 

 0 Ω 10 Ω 20 Ω 30 Ω 40 Ω 50 Ω 

Distância 
estimada [km] 

15,23 15,42 15,40 15,38 15,37 15,36 

Erro [%] 1,53 2,80 2,67 2,53 2,47 2,40 

 

Tabela 23 – Distâncias estimadas e correspondentes erros relativos para defeitos b – c – terra simulados na linha 
LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vistos de Portimão, quando aplicado o algoritmo baseado em medidas das 

duas extremidades – sensibilidade do valor estimado face à resistência de defeito 

 0 Ω 10 Ω 20 Ω 30 Ω 40 Ω 50 Ω 

Distância 
estimada [km] 

29,69 29,57 29,52 29,50 29,49 29,48 

Erro [%] 0,682 0,275 0,105 0,037 0,003 -0,031 

 

Em suma, pode afirmar-se que os resultados no caso de defeitos fase – fase – terra são praticamente 

independentes da resistência de defeito, tanto para o primeiro algoritmo como para o segundo. Isto 

deve-se ao facto de, no primeiro algoritmo ser utilizado o loop fase – fase nos cálculos, pelo que a 

corrente deste loop não passa pela resistência de defeito, logo não há a influência da resistência. E, 

no caso do segundo algoritmo, tal como referido anteriormente, os seus cálculos, nomeadamente da 

corrente de defeito, não incluem a resistência de defeito uma vez que este algoritmo tem acesso às 

medidas das duas extremidades da linha.  
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4.3.3. Análise de sensibilidade face a erros na medida de corrente  

Como sucedido na secção 4.2.3, o mesmo procedimento é feito para os defeitos já referidos que 

envolvem mais do que uma fase. Assim sendo, nas Tabelas 24 e 25 apresentam-se os resultados 

obtidos pelo primeiro algoritmo para os defeitos a – b, b – c, c – a, c – b – terra e trifásicos, todos de 

resistência de defeito nula, simulados nas linhas LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. Para uma 

análise mais percetível, nestas e em todas restantes tabelas apresentadas seguidamente, a terceira 

linha correspondente a cada tipo de defeito apresenta o erro calculado segundo a expressão (4.4). 

 Pela análise destas duas tabelas é possível verificar que, em relação aos defeitos fase – fase, quando 

o erro de corrente é nulo, os defeitos a – b e b – c apresentam melhores resultados que o defeito c – a, 

sendo mais acentuada essa diferença na linha LSN_PO3 do que na linha LPO_TN3. Para a linha 

LSN_PO3 o defeito c – a apresenta um erro de 17,67 % enquanto que os defeitos a – b e b – c 

apresentam erros de -2,07 % e -5,53 %, respetivamente. Estas diferenças nos resultados justificam-se 

pela posição relativa dos condutores. No caso da linha LPO_TN3 (constituída por cerca de 60 % de 

linha dupla), esse efeito não é tão percetível talvez pelo facto de, neste caso, todas as fases sentirem 

o acoplamento do outro terno da linha, sendo que o erro para o defeito c – a é de 6,96 % e para os 

defeitos a – b e b – c é de -6,00 % e -6,03 %, respetivamente. 

Tabela 24 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros na corrente 

   Erro na medida da corrente [%] 

   -5 -3 -1 0 1 3 5 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

a – b 

Distância [km] 15,46 15,14 14,84 14.69 14,55 14,26 13,99 

Erro [%] 3,07 0,94 -1,07 -2,07 -3,00 -4,93 -6,73 

Erro – Erro(0) [%] 5,14 3,01 1,00 0 -0,93 -2,86 -4,66 

b – c 

Distância [km] 14,91 14,61 14,31 14,17 14,03 13,76 13,49 

Erro [%] -0,60 -2,60 -4,60 -5,53 -6,47 -8,27 -10,07 

Erro – Erro(0) [%] 4,93 2,93 0,93 0 -0,94 -2,74 -4,54 

c – a 

Distância [km] 18,58 18,19 17,83 17,65 17,47 17,13 16,81 

Erro [%] 23,87 21,27 18,87 17,67 16,47 14,20 12,07 

Erro – Erro(0) [%] 6,20 3,60 1,20 0 -1,20 -3,47 -5,60 

b – c – terra 

Distância [km] 14,88 14,58 14,28 14,14 14,00 13,73 13,47 

Erro [%] -0,80 -2,80 -4,80 -5,73 -6,67 -8,47 -10,20 

Erro – Erro(0) [%] 4,93 2,93 0,93 0 -0,94 -2,74 -4,47 

trifásicos 

Distância [km] 16,71 16,36 16,03 15,87 15,72 15,41 15,12 

Erro [%] 11,40 9,07 6,87 5,80 4,80 2,73 0,80 

Erro – Erro(0) [%] 5,60 3,27 1,07 0 -1,00 -3,07 -5,00 
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Tabela 25 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros na corrente 

   Erro na medida da corrente [%] 

   -5 -3 -1 0 1 3 5 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

a – b 

Distância [km] 29,18 28,57 28,00 27,72 27,44 26,91 26,40 

Erro [%] -1,05 -3,12 -5,05 -6,00 -6,95 -8,75 -10,48 

Erro – Erro(0) [%] 4,95 2,88 0,95 0 -0,95 -2,75 -4,48 

b – c 

Distância [km] 29,16 28,56 27,99 27,71 27,43 26,90 26,39 

Erro [%] -1,12 -3,15 -5,08 -6,03 -6,98 -8,78 -10,51 

Erro – Erro(0) [%] 4,91 2,88 0,95 0 -0,95 -2,75 -4,48 

c – a 

Distância [km] 33,20 32,51 31,85 31,54 31,22 30,62 30,03 

Erro [%] 12,58 10,24 8,01 6,96 5,87 3,84 1,83 

Erro – Erro(0) [%] 5,62 3,28 1,05 0 -1,09 -3,12 -5,13 

b – c – terra 

Distância [km] 28,98 28,39 27,81 27,54 27,26 26,73 26,22 

Erro [%] -1,73 -3,73 -5,69 -6,61 -7,56 -9,36 -11,09 

Erro – Erro(0) [%] 4,88 2,88 0,92 0 -0,95 -2,75 -4,48 

trifásicos 

Distância [km] 30,64 30,01 29,40 29,11 28,82 28,26 27,72 

Erro [%] 3,90 1,77 -0,30 -1,29 -2,27 -4,17 -6,00 

Erro – Erro(0) [%] 5,19 3,06 0,99 0 -0,98 -2,88 -4,71 

 

Também pela análise das duas tabelas anteriores, a variação máxima do erro para a linha LSN_PO3 

ocorre para o defeito c – a onde, para uma variação do erro na medida da corrente de -5 a 5 %, o erro 

varia entre 6,20 e -5,60 %. Para a linha LPO_TN3, a variação máxima do erro ocorre também para o 

defeito c – a onde, para a mesma variação do erro na medida da corrente, o erro varia entre 

5,62 e -5,13 %. 

É ainda verificável que na maioria dos casos, independentemente do tipo de defeito, existe um 

andamento do erro aproximadamente monótono, em torno dos resultados com erro nulo de corrente. 

Em concordância, existe sempre uma diminuição da distância calculada com o aumento do erro da 

medida da corrente, que pode ser justificada pelo facto de a distância estimada estar diretamente 

relacionada com a impedância aparente e esta, por sua vez, ser inversamente proporcional à corrente. 

Nas Tabelas 26 e 27 apresentam-se agora os resultados obtidos pelo segundo algoritmo para os 

mesmos defeitos simulados nas linhas LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. Assim sendo, pela 

análise das tabelas, verifica-se novamente a existência de um andamento quase monótono em torno 

do ponto de erro de corrente nulo. É de notar que neste caso, para a linha LPO_TN3, a distância 

estimada diminui com o aumento do erro da corrente. Por outro lado, para o caso da linha LSN_PO3, 

a distância aumenta com o aumento do erro da corrente.  

Também pela análise dessas duas tabelas, a variação máxima do erro para a linha LSN_PO3 ocorre 

para o defeito a – b onde, para uma variação do erro na medida da corrente de -5 a 5 %, o erro da 
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distância apresentado varia entre -2,60 e 2,40 %. Para a linha LPO_TN3, a variação máxima do erro 

ocorre também para o defeito a – b onde, para a mesma variação do erro na medida da corrente, o erro 

da distância apresentado varia entre 0,88 e -0,78 %. 

Tabela 26 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros na corrente 

   Erro na medida da corrente [%] 

   -5 -3 -1 0 1 3 5 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

a – b 

Distância [km] 13,48 13,64 13,80 13,87 13,95 14,09 14,23 

Erro [%] -10,13 -9,07 -8,00 -7,53 -7,00 -6,07 -5,13 

Erro – Erro(0) [%] -2,60 -1,54 -0,47 0 0,53 1,46 2,40 

b – c 

Distância [km] 14,87 15,00 15,13 15,19 15,25 15,37 15,48 

Erro [%] -0,87 0 0,87 1,27 1,67 2,47 3,20 

Erro – Erro(0) [%] -2,14 -1,27 -0,40 0 0,40 1,21 1,93 

c – a 

Distância [km] 15,61 15,71 15,81 15,86 15,91 16,00 16,08 

Erro [%] 4,07 4,73 5,40 5,73 6,07 6,67 7,20 

Erro – Erro(0) [%] -1,66 -1,00 -0,33 0 0,34 0,94 1,47 

b – c – terra 

Distância [km] 14,93 15,05 15,17 15,23 15,29 15,40 15,51 

Erro [%] -0,47 0,33 1,13 1,53 1,93 2,67 3,40 

Erro – Erro(0) [%] -2,00 -1,20 -0,40 0 0,40 1,14 1,87 

trifásicos 

Distância [km] 15,21 15,32 15,44 15,49 15,54 15,65 15,75 

Erro [%] 1,40 2,13 2,93 3,27 3,60 4,33 5,00 

Erro – Erro(0) [%] -1,87 -1,14 -0,34 0 0,33 1,06 1,73 

 

É importante referir que, para a maioria dos casos apresentados nesta secção, as distâncias calculadas 

apresentam um andamento aproximadamente monótono decrescente. Tal é justificável pelo facto de a 

impedância ser inversamente proporcional à corrente. 
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Tabela 27 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros na corrente 

   Erro na medida da corrente [%] 

   -5 -3 -1 0 1 3 5 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

a – b 

Distância [km] 29,92 29,81 29,71 29,66 29,61 29,52 29,43 

Erro [%] 1,46 1,09 0,75 0,58 0,41 0,11 -0,20 

Erro – Erro(0) [%] 0,88 0,51 0,17 0 -0,17 -0,47 -0,78 

b – c 

Distância [km] 29,70 29,60 29,50 29,46 29,41 29,32 29,23 

Erro [%] 0,72 0,38 0,04 -0,10 -0,27 -0,57 -0,88 

Erro – Erro(0) [%] 0,82 0,48 0,14 0 -0,17 -0,47 -0,78 

c – a 

Distância [km] 30,53 30,43 30,33 30,28 30,23 30,14 30,05 

Erro [%] 3,53 3,19 2,85 2,68 2,51 2,21 1,90 

Erro – Erro(0) [%] 0,85 0,51 0,17 0 -0,17 -0,47 -0,78 

b – c – terra 

Distância [km] 29,94 29,84 29,74 29,69 29,64 29,55 29,46 

Erro [%] 1,53 1,19 0,85 0,68 0,51 0,21 -0,10 

Erro – Erro(0) [%] 0,85 0,51 0,17 0 -0,17 -0,47 -0,78 

trifásicos 

Distância [km] 29,96 29,86 29,76 29,71 29,67 29,57 29,49 

Erro [%] 1,60 1,26 0,92 0,75 0,61 0,27 0,003 

Erro – Erro(0) [%] 0,85 0,51 0,17 0 -0,14 -0,48 -0,75 

 

4.3.4. Análise de sensibilidade face a erros na medida de tensão  

Nesta secção pretende-se analisar a influência de erros na tensão nos dois algoritmos desenvolvidos, 

no caso de defeitos entre fases. Para tal, fez-se o mesmo procedimento referido em 4.2.4 forçando 

tanto erros na amplitude da tensão como no seu argumento. Os resultados apresentados nesta secção 

dizem respeito aos defeitos entre fases, e como tal optou-se por representar apenas um defeito 

representativo de cada tipo: defeitos b – c, defeitos b – c – terra e trifásicos, todos eles simulados para 

o trânsito de energia de 0 º. 

4.3.4.1. Erros na amplitude da tensão 

Nas Tabelas 28 e 29 apresentam-se então os resultados para a análise de sensibilidade do primeiro 

algoritmo face a erros na amplitude da tensão, para defeitos simulados na linha LSN_PO3 e LPO_TN3, 

respetivamente. 

Pela análise destas duas tabelas verifica-se que, para qualquer um dos tipos de defeitos representados, 

a distância estimada tende a aumentar com o aumento do erro na amplitude da tensão, e esse aumento 

é feito de forma aproximadamente monótona em torno do ponto de erro nulo da medida da amplitude 

da tensão. Esse aumento é justificado pela relação diretamente proporcional entre a impedância e a 
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tensão, o que implica a mesma relação entre a distância estimada e a tensão uma vez que a distância 

calculada pelos algoritmos é baseada na impedância aparente.  

Tabela 28 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros na amplitude da tensão 

   Erro na medida da amplitude da tensão [%] 

   -3 -2 -1 0 1 2 3 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 13,74 13,89 14,03 14,17 14,31 14,45 14,59 

Erro [%] -8,40 -7,40 -6,47 -5,53 -4,60 -3,67 -2,73 

Erro – Erro(0) [%] -2,87 -1,87 -0,94 0 0,93 1,86 2,80 

b – c – terra 

Distância [km] 13,71 13,86 14,00 14,14 14,28 14,42 14,56 

Erro [%] -8,60 -7,60 -6,67 -5,73 -4,80 -3,87 -2,93 

Erro – Erro(0) [%] -2,87 -1,87 -0,94 0 0,93 1,86 2,80 

trifásicos 

Distância [km] 15,40 15,56 15,71 15,87 16,03 16,19 16,35 

Erro [%] 2,65 3,70 4,76 5,82 6,88 7,94 9,00 

Erro – Erro(0) [%] -3,17 -2,12 -1,06 0 1,06 2,11 3,17 

 

Tabela 29 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros na amplitude da tensão 

   Erro na medida da amplitude da tensão [%] 

   -3 -2 -1 0 1 2 3 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 26,87 27,15 27,43 27,71 27,98 28,26 28,54 

Erro [%] -8,88 -7,93 -6,98 -6,03 -5,12 -4,17 -3,22 

Erro – Erro(0) [%] -2,85 -1,90 -0,95 0 0,91 1,86 2,81 

b – c – terra 

Distância [km] 26,71 26,98 27,26 27,54 27,81 28,09 28,36 

Erro [%] -9,42 -8,51 -7,56 -6,61 -5,69 -4,74 -3,83 

Erro – Erro(0) [%] -2,81 -1,90 -0,95 0 0,92 1,87 2,78 

trifásicos 

Distância [km] 28,24 28,53 28,82 29,11 29,40 29,69 29,98 

Erro [%] -4,24 -3,25 -2,27 -1,29 -0,30 0,68 1,67 

Erro – Erro(0) [%] -2,95 -1,96 -0,98 0 -2,95 -1,96 -0,98 

 

Nas Tabelas 30 e 31 apresentam-se os resultados para a análise de sensibilidade do segundo algoritmo 

face a erros na amplitude da tensão, para defeitos simulados na linha LSN_PO3 e LPO_TN3, 

respetivamente. 

Pela análise dessas tabelas, verifica-se uma diminuição, pouco acentuada, da distância ao defeito com 

o aumento do erro na amplitude da tensão para linha LSN_PO3. É possível ainda observar um 

andamento quase monótono em torno do ponto de erro nulo da medida da amplitude da tensão para 

as distâncias calculadas em ambas as tabelas. 
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Tabela 30 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros na amplitude da tensão 

   Erro na medida da amplitude da tensão [%] 

   -3 -2 -1 0 1 2 3 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 15,37 15,31 15,25 15,19 15,13 15,07 15,004 

Erro [%] 2,47 2,07 1,66 1,25 0,84 0,44 0,03 

Erro – Erro(0) [%] 1,22 0,82 0,41 0 -0,41 -0,81 -1,22 

b – c – terra 

Distância [km] 15,41 15,35 15,29 15,23 15,18 15,12 15,06 

Erro [%] 2,73 2,34 1,95 1,56 1,17 0,78 0,40 

Erro – Erro(0) [%] 1,17 0,78 0,39 0 -0,39 -0,78 -1,16 

trifásicos 

Distância [km] 15,65 15,60 15,54 15,49 15,44 15,38 15,33 

Erro [%] 4,35 3,99 3,63 3,27 2,91 2,56 2,20 

Erro – Erro(0) [%] 1,08 0,72 0,36 0 -0,36 -0,71 -1,07 

  

Tabela 31 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros na amplitude da tensão 

   Erro na medida da amplitude da tensão [%] 

   -3 -2 -1 0 1 2 3 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 29,31 29,36 29,41 29,46 29,50 29,55 29,60 

Erro [%] -0,61 -0,44 -0,27 -0,10 0,04 0,21 0,38 

Erro – Erro(0) [%] -0,51 -0,34 -0,17 0 0,14 0,31 0,47 

b – c – terra 

Distância [km] 29,55 29,60 29,64 29,69 29,74 29,79 29,84 

Erro [%] 0,21 0,38 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 

Erro – Erro(0) [%] -0,47 -0,31 -0,17 0 0,17 0,34 0,51 

trifásicos 

Distância [km] 29,57 29,62 29,67 29,71 29,76 29,81 29,86 

Erro [%] 0,27 0,44 0,61 0,75 0,92 1,09 1,26 

Erro – Erro(0) [%] -0,47 -0,31 -0,14 0 0,17 0,34 0,51 

 

4.3.4.2. Erros no ângulo da tensão 

Nas Tabelas 32 e 33 apresentam-se os resultados para a análise de sensibilidade do primeiro algoritmo 

face a erros de medida do ângulo da tensão, para defeitos simulados na linha LSN_PO3 e LPO_TN3, 

respetivamente. Pela análise dessas tabelas, verifica-se um andamento aproximadamente monótono 

crescente, em torno do ponto de erro nulo, para a distância estimada com o aumento do erro de 

mediação do ângulo da tensão.  
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Tabela 32 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros no ângulo da tensão 

   Erro na medida do ângulo da tensão [º] 

   -2 -1,2 -0,4 0 0,4 1,2 2 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 14,11 14,14 14,16 14,17 14,18 14,19 14,21 

Erro [%] -5,91 -5,75 -5,61 -5,54 -5,48 -5,38 -5,29 

Erro – Erro(0) [%] -0,37 -0,21 -0,07 0 0,06 0,16 0,25 

b – c – terra 

Distância [km] 14,09 14,12 14,13 14,14 14,15 14,16 14,17 

Erro [%] -6,10 -5,94 -5,81 -5,74 -5,69 -5,59 -5,51 

Erro – Erro(0) [%] -0,36 -0,20 -0,07 0 0,05 0,15 0,23 

trifásicos 

Distância [km] 15,69 15,77 15,84 15,87 15,91 15,97 16,04 

Erro [%] 4,59 5,10 5,59 5,82 6,05 6,50 6,92 

Erro – Erro(0) [%] -1,23 -0,72 -0,23 0 0,23 0,68 1,10 

 

Tabela 33 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros no ângulo da tensão 

   Erro na medida do ângulo da tensão [º] 

   -2 -1,2 -0,4 0 0,4 1,2 2 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 27,60 27,64 27,69 27,71 27,72 27,76 27,78 

Erro [%] -6,42 -6,25 -6,11 -6,05 -5,99 -5,88 -5,79 

Erro – Erro(0) [%] -0,37 -0,20 -0,06 0 0,06 0,17 0,26 

b – c – terra 

Distância [km] 27,42 27,47 27,51 27,54 27,55 27,59 27,62 

Erro [%] -7,02 -6,85 -6,69 -6,62 -6,56 -6,44 -6,35 

Erro – Erro(0) [%] -0,40 -0,23 -0,07 0 0,06 0,18 0,27 

trifásicos 

Distância [km] 28,87 28,97 29,06 29,11 29,15 29,24 29,31 

Erro [%] -2,09 -1,76 -1,44 -1,29 -1,14 -0,86 -0,60 

Erro – Erro(0) [%] -0,80 -0,47 -0,15 0 0,15 0,43 0,69 

 

Nas Tabelas 34 e 35 apresentam-se então os resultados para a análise de sensibilidade do segundo 

algoritmo face a erros de medida do ângulo da tensão, para defeitos entre fases simulados na linha 

LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. Analisando essas duas tabelas, verifica-se que a variação dos 

resultados das distâncias com os diferentes erros no ângulo da tensão impostos é quase nula, 

aumentando ligeiramente como o aumento do erro para a maioria dos casos. É possível, também neste 

algoritmo, verificar o andamento monótono em torno do ponto de erro nulo do ângulo da tensão.  
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Tabela 34 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros no ângulo da tensão 

   Erro na medida do ângulo da tensão [º] 

   -2 -1,2 -0,4 0 0,4 1,2 2 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19 

Erro [%] 1,29 1,27 1,25 1,25 1,25 1,26 1,28 

Erro – Erro(0) [%] 0,04 0,02 0 0 0 0,01 0,03 

b – c – terra 

Distância [km] 15,25 15,24 15,24 15,23 15,23 15,23 15,22 

Erro [%] 1,69 1,63 1,58 1,56 1,54 1,51 1,49 

Erro – Erro(0) [%] 0,13 0,07 0,02 0 -0,02 -0,05 -0,07 

trifásicos 

Distância [km] 15,46 15,47 15,48 15,49 15,50 15,51 15,53 

Erro [%] 3,08 3,15 3,23 3,27 3,32 3,41 3,52 

Erro – Erro(0) [%] -0,19 -0,12 -0,04 0 0,05 0,14 0,25 

 

Tabela 35 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros no ângulo da tensão 

   Erro na medida do ângulo da tensão [º] 

   -2 -1,2 -0,4 0 0,4 1,2 2 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 29,43 29,44 29,45 29,46 29,46 29,47 29,48 

Erro [%] -0,21 -0,17 -0,13 -0,11 -0,10 -0,08 -0,04 

Erro – Erro(0) [%] -0,10 -0,06 -0,02 0 0,01 0,03 0,07 

b – c – terra 

Distância [km] 29,67 29,68 29,69 29,69 29,70 29,71 29,71 

Erro [%] 0,60 0,64 0,67 0,69 0,71 0,73 0,76 

Erro – Erro(0) [%] -0,09 -0,05 -0,02 0 0,02 0,04 0,07 

trifásicos 

Distância [km] 29,68 29,69 29,71 29,71 29,72 29,73 29,74 

Erro [%] 0,65 0,70 0,74 0,76 0,78 0,82 0,85 

Erro – Erro(0) [%] -0,11 -0,06 -0,02 0 0,02 0,06 0,09 

 

Comparando os resultados dos dois algoritmos, é possível afirmar que o segundo algoritmo apresenta 

uma menor sensibilidade face a erros no ângulo da tensão, pois apresenta menor variação dos seus 

resultados para os vários erros na medida do ângulo da tensão indicados. Para o caso do primeiro 

algoritmo a maior variação de erros é 2,33 % para os defeitos trifásicos na linha LSN_PO3, enquanto 

que no segundo algoritmo a variação máxima é de 0,44 %, também para os defeitos trifásicos na 

mesma linha. É de notar que estes erros são bastante reduzidos, pelo que se pode considerar que 

ambos os algoritmos são pouco sensíveis face a erros na medida do ângulo da tensão para defeitos 

entre fases.  
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4.3.5. Análise de sensibilidade face a erros na impedância homopolar 

Nesta secção pretende-se analisar, para defeitos entre fases, a sensibilidade dos algoritmos face a 

erros na impedância homopolar, tanto erros na resistência como na reactância homopolar. O 

procedimento para tal é o mesmo apresentado na secção 4.2.5, tanto para os erros na resistência como 

na reactância. No entanto, uma vez que foi concluído, nas secções 4.2.5.1 e 4.2.5.2, que o segundo 

algoritmo era insensível aos erros em questão, pois este não utiliza as grandezas homopolares nos 

seus cálculos, nas duas secções que seguem apenas são apresentados resultados obtidos pelo 

primeiro algoritmo. 

4.3.5.1. Erros na resistência homopolar 

Para a análise de sensibilidade do primeiro algoritmo face à resistência homopolar, para defeitos entre 

fases, apresentam-se nas Tabelas 36 e 37 os resultados obtidos por esse algoritmo para defeitos b – c, 

b – c – terra e trifásicos, todos eles simulados para o trânsito de energia 0 º nas linhas LSN_PO3 e 

LPO_TN3, respetivamente. 

Analisando as duas tabelas verifica-se que os defeitos do tipo b – c e b – c – terra não são afetados 

por erros na resistência homopolar. Quanto aos defeitos trifásicos, estes são afetados, mas muito 

pouco, sendo que a variação máxima do erro obtida é 0,02 % (praticamente nula) para os defeitos na 

linha LSN_PO3, e 0,56 % na linha LPO_TN3. Note-se que para esta última situação, a distância diminui 

com o aumento do erro na resistência. A variação dos resultados obtidos com os erros introduzidos na 

resistência homopolar deve-se ao facto de, para os defeitos trifásicos, estarem a ser apresentados os 

resultados provenientes da utilização de um loop fase – terra. Por esse motivo, a corrente utilizada 

nesse loop inclui o fator de compensação, 𝑚,  que depende diretamente da impedância homopolar. 

Assim sendo, tendo em conta a Tabela 1, a corrente aumenta com o aumento de 𝑚, logo a impedância 

aparente diminui e consequentemente a distância ao defeito calculada também diminui.  

Tabela 36 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros na resistência homopolar  

 
  

Erro na resistência homopolar [pu, tendo como 
base o valor calculado pelo EMTP-RV] 

   0,9004 1 1,1503 1,4002 1,6501 1,9 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 

Erro [%] -5,54 -5,54 -5,54 -5,54 -5,54 -5,54 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 0 

b – c – terra 

Distância [km] 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 

Erro [%] -5,74 -5,74 -5,74 -5,74 -5,74 -5,74 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 0 

trifásicos 

Distância [km] 15,87 15,87 15,87 15,87 15,87 15,88 

Erro [%] 5,82 5,82 5,82 5,83 5,83 5,84 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0,01 0,01 0,02 
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Tabela 37 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros na resistência homopolar 

 
  

Erro na resistência homopolar [pu, tendo como base 
o valor calculado pelo EMTP-RV] 

   0,9004 1 1,1503 1,4002 1,6501 1,9 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 

Erro [%] -6,05 -6,05 -6,05 -6,05 -6,05 -6,05 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 0 

b – c – terra 

Distância [km] 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 

Erro [%] -6,62 -6,62 -6,62 -6,62 -6,62 -6,62 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 0 

Trifásicos 

Distância [km] 29,13 29,11 29,08 29,04 29,00 28,96 

Erro [%] -1,23 -1,29 -1,37 -1,51 -1,65 -1,79 

Erro – Erro(0) [%] 0,06 0 -0,08 -0,22 -0,36 -0,50 

 

4.3.5.2. Erros na reactância homopolar 

Nas Tabelas 38 e 39 apresentam-se agora os resultados obtidos quando forçado os erros na reactância 

homopolar, para defeitos entre fases simulados nas linhas LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. 

Tal como na análise face a erros na resistência homopolar, também para erros na reactância os 

resultados apresentados para defeitos do tipo b – c e b – c – terra são invariáveis. Sendo que, também 

para este caso, os resultados para os defeitos trifásicos também variam ligeiramente, sendo a variação 

máxima dos erros de 0,05 % e 0,22 % para a linha LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. Estes 

resultados justificam-se com a mesma lógica apresentada para o caso da resistência homopolar. 
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Tabela 38 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines – análise de sensibilidade a erros na reactância homopolar 

 
  

Erro na reactância homopolar [pu, tendo como 
base o valor calculado pelo EMTP-RV] 

   0,9462 0,9925 1 1,0388 1,0851 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 14,17 14,17 14,17 14,17 14,17 

Erro [%] -5,54 -5,54 -5,54 -5,54 -5,54 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 

b – c – terra 

Distância [km] 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 

Erro [%] -5,74 -5,74 -5,74 -5,74 -5,74 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 

Trifásicos 

Distância [km] 15,87 15,87 15,87 15,88 15,88 

Erro [%] 5,80 5,82 5,82 5,84 5,85 

Erro – Erro(0) [%] -0,02 0 0 0,02 0,03 

 

Tabela 39 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas de 
uma extremidade para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros na reactância homopolar 

 
  

Erro na reactância homopolar [pu, tendo como 
base o valor calculado pelo EMTP-RV] 

   0,9462 0,9925 1 1,0388 1,0851 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 27,71 27,71 27,71 27,71 27,71 

Erro [%] -6,05 -6,05 -6,05 -6,05 -6,05 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 

b – c – terra 

Distância [km] 27,54 27,54 27,54 27,54 27,54 

Erro [%] -6,62 -6,62 -6,62 -6,62 -6,62 

Erro – Erro(0) [%] 0 0 0 0 0 

Trifásicos 

Distância [km] 29,13 29,11 29,11 29,09 29,07 

Erro [%] -1,20 -1,27 -1,29 -1,35 -1,42 

Erro – Erro(0) [%] 0,09 0,02 0 -0,06 -0,13 

 

Concluindo, verificou-se que o primeiro algoritmo é insensível face a erros na impedância homopolar 

para os defeitos fase – fase e fase – fase - terra apresentados. E é ainda muito pouco sensível para os 

defeitos trifásicos apresentados. No entanto, isso acontece porque os loops selecionados para os 

primeiros dois tipos de defeitos são loops que não envolvem a terra, pelo que as correntes 

correspondentes a esses loops não contém informação sobre grandezas homopolares, nomeadamente 

a impedância homopolar, tal como se pode perceber pela Tabela 1. Por outro lado, nos defeitos 

trifásicos, cujos resultados são obtidos pela seleção do loop a – terra, a corrente contém uma 

componente, fator de compensação, 𝑚, que depende da impedância homopolar, pelo que a variação 
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dessa impedância resulta em distâncias estimadas ligeiramente distintas umas das outras. Isto poderia 

eventualmente ser evitado se fosse escolhido um dos três loops fase – fase para os defeitos trifásicos. 

 

4.3.6. Análise de sensibilidade face a erros de sincronismo 

O procedimento para a análise de sensibilidade a erros de sincronismo, quando aplicado o segundo 

algoritmo a defeitos entre fases, é feito tal como descrito na 4.2.6.  

Nas Tabelas 40 e 41 são apresentados os resultados obtidos quando forçados os erros sincronismo 

para os defeitos entre fases simulados nas linhas LSN_PO3 e LPO_TN3, respetivamente. 

Pela análise destas tabelas, não é possível verificar nenhum andamento comum à maioria dos casos. 

Verifica-se, no entanto, que a variação dos resultados, tanto para a linha LSN_PO3 como para a linha 

LPO_TN3, é pouco significativa. Isto porque, no caso da linha LSN_PO3, a variação máxima observada 

dos erros obtidos é de 1,3 % ocorrendo para os defeitos b – c – terra. No caso da linha LPO_TN3, a 

variação máxima observada dos erros obtidos é de 0,12 % ocorrendo para os defeitos trifásicos. 

Tabela 40 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LSN_PO3 a 15 km de Sines, vista de 

Sines - análise de sensibilidade a erros de sincronismo 

   Erro de sincronismo [ms] 

   -2 -1,2 -0,4 0 0,4 1,2 2 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 15,19 15,19 15,19 15,18 15,18 15,16 15,13 

Erro [%] 1,29 1,29 1,29 1,22 1,22 1,07 0,87 

Erro – Erro(0) [%] 0,07 0,07 0,07 0 0 -0,15 -0,35 

b – c – terra 

Distância [km] 15,28 15,28 15,26 15,22 15,22 15,17 15,12 

Erro [%] 1,88 1,88 1,72 1,50 1,50 1,17 0,82 

Erro – Erro(0) [%] 0,38 0,38 0,22 0 0 -0,33 -0,68 

trifásicos 

Distância [km] 15,37 15,37 15,41 15,48 15,48 15,48 15,44 

Erro [%] 2,49 2,49 2,75 3,19 3,19 3,17 2,94 

Erro – Erro(0) [%] -0,70 -0,70 -0,44 0 0 -0,02 -0,25 
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Tabela 41 – Distância estimada e correspondente erro relativo obtidos pelo algoritmo baseado em medidas das 
duas extremidades para os defeitos entre fases simulados na linha LPO_TN3 a 29,489 km de Portimão, vista de 

Portimão – análise de sensibilidade a erros de sincronismo 

   Erro de sincronismo [ms] 

   -2 -1,2 -0,4 0 0,4 1,2 2 

T
ip

o
 d

e
 d

e
fe

it
o

s
 

b – c 

Distância [km] 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,46 29,47 

Erro [%] -0,15 -0,15 -0,14 -0,13 -0,13 -0,10 -0,06 

Erro – Erro(0) [%] -0,02 -0,02 -0,01 0 0 0,03 0,07 

b – c – terra 

Distância [km] 29,70 29,70 29,70 29,69 29,69 29,69 29,69 

Erro [%] 0,73 0,73 0,71 0,68 0,68 0,67 0,67 

Erro – Erro(0) [%] 0,05 0,05 0,03 0 0 -0,01 -0,01 

trifásicos 

Distância [km] 29,73 29,73 29,73 29,71 29,71 29,70 29,70 

Erro [%] 0,83 0,83 0,81 0,76 0,76 0,73 0,71 

Erro – Erro(0) [%] 0,07 0,07 0,05 0 0 -0,03 -0,05 

 

4.4. Resumo dos resultados 

O presente capítulo resume-se à aferição dos dois algoritmos desenvolvidos, nomeadamente na sua 

aplicação a diferentes tipos de defeitos simulados em EMTP-RV em duas linhas distintas da rede de 

teste apresentada. Incluem-se ainda várias análises de sensibilidade dos algoritmos. 

Começando pelas análises sensibilidade dos algoritmos face à resistência de defeito é possível 

observar que a distância estimada por qualquer um dos algoritmos aumenta com o aumento da 

resistência de defeito para os defeitos fase – terra. No caso dos defeitos fase – fase – terra, verifica-se 

que ambos os algoritmos são muito pouco sensíveis face a variações na resistência de defeito, o que 

pode ser justificado pelo facto de neste caso e para o caso do primeiro algoritmo, ter sido escolhido um 

loop que não envolve a terra, logo a corrente utilizada por esse loop não percorre a resistência de 

defeito. 

Este último facto pode estar na causa da obtenção de melhores resultados, para os defeitos 

fase – fase – terra, quando utilizado o loop fase – fase ao invés dos loop fase – terra, igualmente 

possíveis. Por outro lado, nos defeitos trifásicos, qualquer um dos seis loops pode ser aplicado no 

primeiro algoritmo, e em geral os resultados obtidos aquando da utilização de cada um desses loops 

variam pouco entre eles. 

Em relação à sensibilidade dos algoritmos face ao trânsito de energia, optou-se apenas por efetuar a 

analise em defeitos do tipo fase – terra uma vez que os resultados não tinham variações muito 

significativas para as resistências menores que 30 Ω. Assim sendo, para os defeitos fase – terra, 

verificou-se que, em geral, são obtidos resultados de menor erro quando o sentido da corrente de carga 

é concordante com o sentido da corrente de defeito. 
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Relativamente à existência de erros nas medidas da amplitude da tensão e da corrente, é possível 

verificar que, à exceção do segundo algoritmo aplicado a defeitos na linha LSN_PO3, seja qual for o 

tipo de defeito ou algoritmo em questão, a distância estimada tende a diminuir com o aumento dos 

erros de medida da corrente, e a aumentar com o aumento dos erros de medida da amplitude da tensão. 

Este facto é justificável visto que, para ambos os algoritmos, a distância estimada é baseada na 

impedância aparente, e como é sabido, a impedância é determinada pela relação existente entre a 

tensão e a corrente. Quanto aos erros nas medidas do argumento da tensão, verifica-se também o 

aumento das distâncias estimadas com o aumento deste erro, à exceção, também, do mesmo caso 

referido. Este caso em que o andamento é exceção, pode ter como causa a existência de uma corrente 

de carga relativamente elevada para o caso do trânsito de energia considerado nessa linha.  

Também foi avaliada a sensibilidade dos algoritmos face a erros na impedância homopolar, onde se 

pode concluir que, seja qual for o tipo de defeito, o segundo algoritmo não é afetado por esse tipo de 

erros, uma vez que ele não utiliza nenhuma grandeza homopolar nos seus cálculos. Isto também se 

pode verificar para os defeitos do tipo b – c e b – c – terra quando aplicados ao primeiro algoritmo. Esse 

facto pode ser justificado por terem sido escolhidos loops fase – fase, que não incluem na corrente do 

respetivo loop o fator de compensação, 𝑚, não sendo, portanto, afetado pela impedância homopolar. 

Quanto ao comportamento do primeiro algoritmo para defeitos fase – terra ou trifásicos, este apresenta 

distâncias estimadas que tanto diminuem como aumentam com o aumento do erro em questão (quer 

seja erro na reactância homopolar quer seja erro na resistência homopolar). Esse fenómeno deve-se 

ao facto de, para estes defeitos, ter sido escolhido um loop fase – terra. 

Por fim, no segundo algoritmo foi ainda analisada a sua sensibilidade face a erros de sincronismo das 

medidas de tensão e corrente das duas extremidades da linha em defeito. Com essa análise verificou-

se que, no caso dos defeitos fase – terra simulados, os erros pouco variam (variações máximas de 

4,75 %), tal com as distâncias obtidas (variações máximas de 1,5 km). Por outro lado, nos três tipos de 

defeitos que envolvem mais do que uma fase, os resultados obtidos variam menos com a variação do 

sincronismo do que o observado para os defeitos fase – terra. Sendo que se obteve uma variação 

máxima da distância de 0,05 km, ocorrendo no caso dos defeitos simulados na linha LSN_PO3. 

De modo a facilitar a avaliação dos níveis de sensibilidades de cada um dos algoritmos face aos vários 

tipos de fatores e defeitos analisados, na Figura 49 apresentam-se os erros máximos associados a 

cada fator analisado para cada defeito e algoritmo. Esses erros correspondem ao máximo absoluto 

observado para cada caso, calculado pela expressão (4.4). No caso da resistência de defeito e do 

trânsito de energia, a variável 𝑒𝑟𝑟𝑜0 nessa equação corresponde, respetivamente, ao erro obtido para 

as resistências nulas e trânsitos de energia 0 º. 

É importante referir que na realidade o erro obtido, que contém contribuições de cada um dos fatores, 

não corresponde à soma destes erros apresentados. Isto porque alguns fatores contribuirão 

positivamente e outros negativamente para o erro total.  

Pela Figura 49 conclui-se que os três fatores que provocam maior sensibilidade ao algoritmo baseado 

numa só extremidade para defeitos fase - terra são os erros na resistência homopolar, a resistência de 
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defeito e os erros na medida do argumento da tensão. Para os mesmos defeitos, o segundo algoritmo 

é maioritariamente afetado pela resistência de defeito, erros de sincronismo e erros na medida da 

corrente. Quanto aos defeitos que envolvem mais do que uma fase, ambos os algoritmos são mais 

afetados por erros na medida da amplitude da corrente e da tensão.  

 

Figura 49 – Níveis de sensibilidade de cada algoritmo, para cada tipo de defeito, face aos fatores: resistência de 

defeito (𝑅𝐹), trânsito de energia (T.E.), erros de medida de amplitude da corrente (|𝐼|̅) e tensão (|�̅�|), erros de 

medida do argumento da tensão (∡�̅�), erros na resistência (𝑅ℎ) e reactância (𝑋ℎ) homopolar, erros de 

sincronismo (Sinc.) 
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5. Aplicação a casos reais 

5.1. Caracterização dos incidentes 

Os dois algoritmos desenvolvidos foram aplicados a casos reais. Foram fornecidos 200 registos 

correspondentes a 100 incidentes ocorridos na RNT, em estudo ao longo de 2013, 2014 e 2015. Cada 

incidente corresponde a um defeito ocorrido numa linha de transmissão, sendo que todos eles são 

defeitos do tipo fase – terra. Para cada defeito, foram registadas as medidas de tensão e corrente das 

duas extremidades da linha, originando dois registos, cada um correspondente uma das extremidades. 

Assim sendo, a cada incidente correspondem dois dos registos fornecidos. Os incidentes ocorreram 

em 44 linhas diferentes, que podem ter níveis de tensão de 150, 220 ou 400 kV, e elas estão ligadas a 

44 subestações distintas. Para efeitos de funcionamento dos algoritmos foram ainda fornecidas as 

características de cada uma das linhas, incluindo as suas impedâncias, e ainda os tempos detetados 

para o início de cada um dos incidentes.  

Escolheram-se dois exemplos destes incidentes para demostrar a aplicação dos dois algoritmos aos 

casos reais, que se apresentam na secção 5.2. 

 

5.2. Resultados 

5.2.1. Exemplo 1 

Como primeiro exemplo selecionou-se o incidente correspondente aos registos 47 e 48. Este defeito 

ocorreu numa linha de 220 kV e 45,989 km de comprimento. Na Figura 50 apresentam-se os sinais de 

tensão e corrente, da fase em defeito, correspondentes aos dois registos em questão. Para este caso, 

a fase defeituosa é a fase c. 

 

Figura 50 – Sinais de tensões e corrente, da fase c em defeito, dos registos 47 e 48 
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Foram então aplicados os algoritmos desenvolvidos a estes registos, obtendo-se os resultados 

apresentados na Figura 51. 

 

Figura 51 – Resultados obtidos para o primeiro exemplo de incidente escolhido: 
a.1) Aplicação do algoritmo de uma extremidade sendo o registo 47 correspondente à extremidade S 
b.1) Aplicação do algoritmo de uma extremidade sendo o registo 48 correspondente à extremidade S 

a.2) Aplicação do algoritmo das duas extremidades sendo o registo 47 correspondente à extremidade S 
b.2) Aplicação do algoritmo das duas extremidades sendo o registo 48 correspondente à extremidade S 

Na Figura 52 apresenta-se uma imagem esquemática dos resultados obtidos para uma mais fácil 

visualização da diferença entre os resultados obtidos com o primeiro e segundo algoritmo. 

 

Figura 52 – Representação unifilar da localização do defeito: 
1) registo 47 aplicado ao algoritmo baseado em medidas de uma extremidade 
2) registo 48 aplicado ao algoritmo baseado em medidas de uma extremidade 

3) registos 47 e 48 aplicados ao algoritmo baseado em medidas das duas extremidades 

Uma vez que se trata de casos reais e não simulações a verdadeira distância ao defeito não é 

conhecida, sendo, que os resultados obtidos não podem ser avaliados da mesma maneira como foi 

feito nas simulações apresentadas no capítulo 4. 
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Analisando a Figura 52 constata-se que os dois resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, a partir do 

registo 47 e a partir do registo 48, diferem de 7,05 km, o que corresponde a cerca de 15,33 % do 

comprimento total da linha. Por outro lado, ambos os resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, por 

aplicação do registo 47 e por aplicação do registo 48, diferem também do resultado obtido pelo segundo 

algoritmo de 1,82 km e 5,23 km, respetivamente. Estes valores correspondem a 3,95 % e 11,38 % do 

comprimento total da linha, respetivamente. 

Note-se ainda que seria de esperar que a soma dos dois resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, 

vistos do lado S e R da linha, fosse igual ou muito próxima do comprimento total da linha. No entanto, 

a partir dos resultados representados na Figura 51 – a.1) e na Figura 51 – b.1) é possível calcular que 

a soma dos dois resultados é de 38,94 km, o que corresponde a um erro, em valor absoluto, de 15,33 % 

relativamente ao comprimento total da linha. Por outro lado, para o segundo algoritmo essa soma 

corresponde exatamente ao comprimento da linha, o que seria de esperar neste algoritmo uma vez que 

este utiliza sempre as informações dos dois lados da linha. 

Repare-se nos gráficos da Figura 51, onde os vários resultados representados em cada um dos gráficos 

a azul aparentam uma tendência na sua estabilização em torno de um valor.  

 

5.2.2. Exemplo 2 

Para o segundo exemplo selecionou-se o incidente correspondente aos registos 129 e 130, cujo defeito 

ocorreu numa linha de 400 kV e 86,279 km de comprimento total. Na Figura 53 estão representados os 

sinais de tensão e corrente da fase em defeito correspondentes aos registos em questão. Neste 

exemplo a fase b é a fase em defeito, e pela observação da Figura 53 percebe-se que este é um defeito 

cujas características evoluem no tempo. 

 

Figura 53 – Sinais de tensões e corrente, da fase b em defeito, dos registos 129 e 130 
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Foram então aplicados os algoritmos desenvolvidos a estes registos, obtendo-se os resultados 

apresentados na Figura 54. 

Na Figura 55 apresenta-se uma imagem esquemática dos resultados obtidos para uma mais fácil 

visualização da diferença entre os resultados obtidos com o primeiro e segundo algoritmos. 

Analisando a Figura 55 constata-se que os dois resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, a partir do 

registo 129 e a partir do registo 130, diferem de 39,35 km, o que corresponde a cerca de 45,37 % do 

comprimento total da linha. Por outro lado, ambos os resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, por 

aplicação do registo 129 e por aplicação do registo 130, diferem também do resultado obtido pelo 

segundo algoritmo de 9,91 km e 49,26 km, respetivamente. Estes valores correspondem a 11,43 % e 

56,80 % do comprimento total da linha, respetivamente. 

Note-se, ainda, que seria de esperar que a soma dos dois resultados do primeiro algoritmo, vistos do 

lado S e R da linha, fosse igual ou muito próxima do comprimento total da linha. No entanto, a partir 

dos resultados representados na Figura 54 – a.1) e na Figura 54 – a.2) é possível verificar que a soma 

dos dois resultados é de 126,07 km, o que corresponde a um erro de 46,37 % relativamente ao 

comprimento total da linha. Por outro lado, para o segundo algoritmo essa soma corresponde 

exatamente ao comprimento da linha, como seria de esperar uma vez que este algoritmo utiliza sempre 

as informações dos dois lados da linha. 

É importante referir ainda que, ao contrário do que acontece no Exemplo 1, pela análise dos gráficos 

da Figura 54 se verifica que os vários resultados, representados em cada um dos gráficos a azul, não 

aparentam tender para um valor (resultado final dos algoritmos). Isto deve-se ao facto de o defeito 

deste segundo exemplo ter características que evoluem no tempo, pelo que o período analisado para 

os cálculos dos algoritmos não é suficiente para permitir a estabilização dos vários resultados em torno 

de um valor. Este facto pode estar na causa das elevadas diferenças entre os resultados obtidos para 

cada um dos algoritmos. 
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Figura 54 – Resultados obtidos para o segundo exemplo de incidente escolhido: 
a.1) Aplicação do algoritmo de uma extremidade sendo o registo 129 correspondente à extremidade S 
b.1) Aplicação do algoritmo de uma extremidade sendo o registo 130 correspondente à extremidade S 

a.2) Aplicação do algoritmo das duas extremidades sendo o registo 129 correspondente à extremidade S 

b.2) Aplicação do algoritmo das duas extremidades sendo o registo 130 correspondente à extremidade S 

 

Figura 55 – Representação unifilar da localização do defeito: 
1) registo 47 aplicado ao algoritmo baseado em medidas de uma extremidade 
2) registo 48 aplicado ao algoritmo baseado em medidas de uma extremidade 

3) registos 47 e 48 aplicados ao algoritmo baseado em medidas das duas extremidades 
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6. Conclusões 

Na presente dissertação procedeu-se à implementação de dois métodos de localização de defeitos, 

ambos pertencentes à categoria de métodos baseados na impedância aparente. O primeiro algoritmo 

desenvolvido é baseado em medições de tensão e corrente de apenas uma das extremidades da linha 

em defeito, enquanto que o segundo é baseado nas medições de tensão e corrente das duas 

extremidades da linha. 

De modo a aferir o funcionamento desses dois algoritmos, simularam-se no programa EMTP-RV 

diversos tipos de defeitos em duas linhas distintas da rede de teste apresentada. Essa aferição inclui a 

aplicação de cada um dos algoritmos a essas simulações, analisando-se a influência dos loops 

selecionados, no caso do primeiro algoritmo aplicado aos defeitos que envolvem mais do que uma fase. 

Foram ainda realizadas análises de sensibilidade de ambos algoritmos face a: (1) diversos valores de 

resistências de defeitos; (2) diversos valores de trânsito de energia; (3) erros na medição da amplitude 

da corrente; (4) erros na medição da amplitude da tensão; (5) erros na medição do argumento da 

tensão; (9) erros na resistência homopolar; (7) erros na reactância homopolar e (8) erros de 

sincronização. Esta última análise aplica-se apenas ao segundo algoritmo desenvolvido. 

Primeiramente realizaram-se estas análises de sensibilidades para os defeitos do tipo fase – terra, 

assumindo o defeito fase a – terra como representativo deste tipo de defeitos. Seguidamente 

analisaram-se as sensibilidades para os restantes tipos de defeitos, tendo como base os resultados já 

obtidos para os defeitos fase – terra. 

Relativamente aos loops selecionados pelo primeiro algoritmo, para os defeitos entre fases, tanto 

trifásicos como fase – fase – terra, o algoritmo pode selecionar mais do que um loop. Assim sendo, 

foram analisados e comparados os resultados obtidos pelo vários loops selecionados em cada caso, 

concluindo-se que para os defeitos do tipo fase – fase – terra, o loop fase – fase é o que apresenta em 

geral erros menores, para qualquer uma das resistências de defeito simuladas. Por outro lado, nos 

defeitos trifásicos, qualquer um dos seis loop pode ser escolhido, sendo que, em geral, os resultados 

obtidos aquando da utilização de cada um desses loops variam pouco entre eles, apresentado uma 

variação máxima de cerca de 5 km entre eles que corresponde a 11,9 % do comprimento a linha. 

Com os resultados obtidos em cada uma das análises, concluiu-se que, em caso geral, o algoritmo 

baseado em medidas das duas extremidades é significativamente menos sensível que o algoritmo 

baseado em medidas de uma só extremidade. O algoritmo baseado nas duas extremidades apresenta 

também distâncias estimadas mais próximas das distâncias simuladas do que o algoritmo baseado 

numa extremidade.  

Para os defeitos fase-terra pode-se concluir que os três fatores que provocam maior sensibilidade ao 

algoritmo baseado numa só extremidade são, por ordem decrescente: (1) erros na resistência 

homopolar, (2) resistência de defeito e (3) erros na medida do argumento da tensão. Para o primeiro, 

verificou-se que a distância estimada aumenta com o aumento do erro na resistência homopolar. Para 
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este caso, o maior erro obtido foi de 105 % para uma resistência homopolar de 1,9 pu. Para a 

resistência de defeito verificou-se, também, que a distância estimada aumenta com o aumento da 

resistência de defeito, tendo-se observado o maior erro, 88 %, para a maior resistência de defeito 

simulada, 50 Ω. Para o caso dos erros na medida do argumento da tensão, a distância estimada 

também tende a aumentar com o aumento do erro em questão. Nos vários resultados obtidos, 

observou-se um erro máximo de 32 %, ocorrendo para um erro de 2 º na medida do ângulo da tensão. 

Ainda nos defeitos fase – terra pode concluir-se que os três fatores que provocam maior sensibilidade 

ao algoritmo baseado nas duas extremidades são, por ordem decrescente: (1) resistência de defeito, 

(2) erros de sincronismo e (3) erros na medida da amplitude da corrente. Para o primeiro caso, 

verificou-se um andamento crescente da distância estimada com o aumento da resistência de defeito, 

sendo que todos os erros obtidos são inferiores a 15 %. Na sensibilidade face a erros de sincronismo, 

verificou-se que todos os erros observados são inferiores a 3,3 %, sendo que tanto se observaram 

andamentos crescentes como decrescentes da distância com o aumento do erro em questão. No que 

diz respeito aos erros na corrente, este segundo algoritmo apresenta um andamento monótono em 

torno do ponto de erro de corrente nulo, sendo que os erros da distância estimada obtidos, em valor 

absoluto, apresentam-se sempre inferiores a 3 %.  

Para o caso dos defeitos que envolvem mais do que uma frase, as análises de sensibilidade 

demonstradas mostram que ambos os algoritmos são mais sensíveis a erros na medida da amplitude 

da corrente e da tensão. Para ambos os erros de medida referidos, os dois algoritmos apresentam, no 

caso geral, um andamento da distância ao defeito estimada aproximadamente monótona em torno do 

ponto de erro de medida nulo. Enquanto que para os erros na corrente esse andamento é decrescente, 

para os erros na medida da amplitude da tensão o andamento é crescente (o mesmo comportamento 

se verifica nos defeitos fase – terra analisados). Este andamento é concordante com a fórmula de 

determinação da impedância e, portanto, expectável uma vez que ambos os algoritmos são baseados 

na determinação da impedância aparente e assumem que a distância ao defeito é uma imagem dessa 

impedância. Ainda sobre estas duas sensibilidades, o algoritmo baseado em medidas de uma 

extremidade apresenta erros da distância estimada, em valor absoluto, inferiores a 6,5 % e 3 % para a 

variação de erros na medida da amplitude da corrente e da tensão considerada, respetivamente. Por 

outro lado, para o segundo algoritmo, estes valores são de 3 % e 1,5 %, respetivamente.  

É relevante ainda referir, que nos defeitos fase – fase – terra, onde também foi variada a resistência de 

defeito, os algoritmos apresentam erros da distância estimada, em valor absoluto, inferiores a 0,7 % e 

1,3 %, respetivamente, para o algoritmo baseado numa extremidade e para o algoritmo baseado nas 

duas extremidades. Ou seja, bastante melhores resultados do que nos defeitos fase – terra. 

Foram ainda apresentados dois exemplos da aplicação dos algoritmos a casos reais ocorridos na RNT.  

No primeiro exemplo constatou-se que os dois resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, utilizando 

cada um dos dois registos, diferem de 7,05 km, o que corresponde a cerca de 15,33 % do comprimento 

total da linha. Por outro lado, ambos esses resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, diferem também 
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do resultado obtido pelo segundo algoritmo de 1,82 km e 5,23 km, respetivamente. Estes valores 

correspondem a 3,95 % e 11,38 % do comprimento total da linha, respetivamente. 

No segundo exemplo verifica-se que os dois resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, utilizando cada 

um dos dois registos, diferem de 39,35 km, o que corresponde a cerca de 45,37 % do comprimento 

total da linha. Por outro lado, ambos esses resultados obtidos pelo primeiro algoritmo, diferem também 

do resultado obtido pelo segundo algoritmo de 9,91 km e 49,26 km, respetivamente. Estes valores 

correspondem a 11,43 % e 56,80 % do comprimento total da linha, respetivamente. 

É ainda importante referir que, para este segundo exemplo, uma vez que se trata de um defeito cujas 

características evoluem no tempo, conclui-se que o tempo, durante o defeito, utilizado para os cálculos 

dos algoritmos não é suficiente para permitir a estabilização dos vários resultados calculados em torno 

de um valor. Podendo estar na causa de piores resultados comparativamente com o primeiro exemplo. 
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