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Resumo 

 

As cavas de tensão são perturbações temporárias caracterizadas por uma redução da tensão. As cavas 

são tipicamente provenientes de fenómenos imprevisíveis pelo que o número de ocorrências varia no 

tempo e no espaço, bem como com o tipo de rede elétrica e o local de observação. 

A previsão da ocorrência de cavas de tensão e das suas características é relevante para os 

planeamentos a realizar no sistema elétrico e no dimensionamento dos equipamentos, e que combina 

a análise do desempenho dos sistemas de proteção e de curto-circuitos. 

Nesta dissertação propõe-se um modelo de caracterização estocástica através da descrição da 

ocorrência de cavas de tensão pelo processo de Poisson. O estudo probabilístico baseia-se na 

monitorização da onda de tensão num amplo leque de locais da Rede Nacional de Transporte e durante 

um período temporal suficientemente extenso que permita observar a variação do número de 

ocorrências ao longo de um ano e entre anos distintos. 

A análise realizada tem em consideração as limitações da caracterização estocástica no que diz 

respeito à dependência entre eventos sucessivos num curto período de tempo e de múltiplas fases 

afetadas, por via de um único incidente, através da aplicação das normas de agregação de cavas aos 

dados da monitorização. 

Atendendo aos resultados da descrição estocástica e da verificação que o processo de Poisson pode 

ser utilizado em estudos de previsão de cavas, apresenta-se a aplicação do modelo na determinação 

dos parâmetros probabilísticos para os locais monitorizados que descrevem a ocorrência de cavas na 

Rede Nacional de Transporte. 
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Abstract 

 

Voltage sags are sudden and temporary reductions of the voltage below a specified threshold defined 

by the supplied voltage. Sags are typically originated due to unpredictable causes and the frequency of 

the events varies greatly in time and location, and with the type of supply system and observation point. 

Sag characterization and prediction are important aspects to network planning and equipment design, 

which implies the analysis of protection systems performance and faults. 

This thesis proposes a stochastic characterization which suggest that the occurrence of voltage sags 

describes a Poisson process. The probabilistic approach is based in monitored data from the 

Portuguese Transmission Network and is originated from a wide range of scattered monitored sites, 

which provides the sags characteristics, and from a sufficiently long period to show the frequency 

variation of sags through the year and between different years. 

The analysis has attention to the limitations of the stochastic characterization as regards the polyphase 

disturbances or dependence between sags that occur in a short period of time, and it is considered the 

aggregation of events as described by the standards. 

Concluded that the Poisson process can be used to predict the occurrence of voltage sags, the model 

is applied to the transmission network as form of the probabilistic parameters that describe the Poisson 

process for each one of the monitored sites and the Portuguese Transmission Network. 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento e motivação 

 

O fornecimento de energia elétrica é hoje considerado um serviço imprescindível para o funcionamento 

das mais diversas infraestruturas da sociedade e, portanto, requer-se contínuo e provido de qualidade. 

A qualidade do serviço pode repartir-se em três áreas: comercial, alusiva ao mercado de energia e 

trocas comerciais, continuidade do serviço e qualidade da tensão. 

As perturbações interferem no desempenho do sistema e dos equipamentos, pelo que podem provocar 

alterações na forma de onda da tensão. Para caracterizar a onda de tensão faz-se a distinção entre 

dois tipos de perturbações em regime permanente [1]: desvios do valor nominal de tensão que ocorrem 

de forma contínua ao longo do tempo, como as tremulações ou as distorções harmónicas, por exemplo; 

e as ocorrências caracterizadas por variações bruscas da tensão como as interrupções, sobretensões 

e as cavas de tensão. 

As cavas de tensão são um fenómeno presente em qualquer rede de energia elétrica, causadas 

sobretudo por defeitos que resultam predominantemente de fatores imprevisíveis tais como fenómenos 

atmosféricos e perdas de isolamento dos equipamentos [2]. Apesar da maioria das cavas de tensão 

não perturbarem os elementos ligados à rede, determinados eventos – também designados por 

ocorrências no RQS – caracterizam-se por uma maior severidade e podem afetar o funcionamento dos 

equipamentos e até por em causa a continuidade do serviço.  

As cavas mantêm-se na rede enquanto os sistemas de proteção não atuarem e eliminarem o defeito, 

ou seja, a sua duração depende do tempo de eliminação do defeito. Não sendo possível eliminar 

completamente a ocorrência de cavas na rede, a caracterização das cavas de tensão é essencial para 

garantir a qualidade da energia elétrica através da mitigação do impacto das ocorrências no sistema, 

sendo a atuação ao nível de:  

1. Decisões de investimento na rede elétrica; 

2. Dimensionamento dos equipamentos, atendendo à imunidade face a cavas de tensão, e; 

3. Escolha dos pontos de ligação à rede. 

A previsão de cavas tem sido alvo de estudos para alcançar estes objetivos por intermédio da 

introdução das suas características nas análises do desempenho dos equipamentos, o que envolve a 

análise de curto-circuitos e dos sistemas de proteções. As metodologias desenvolvidas para a previsão 

enquadram-se em duas categorias: 

1. Determinística, por métodos de localização de defeitos na rede, que utiliza valores médios para 

caracterizar a ocorrência de cavas de tensão e; 

2. Probabilística, baseada em simulações de Monte Carlo. 
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Os primeiros estudos realizados adotavam a análise determinística para prever a ocorrência de cavas 

de tensão. O trabalho desenvolvido por Conrad et al. [3] identifica a necessidade de combinar diversas 

análises para prever a tensão, duração e o número de ocorrências de cavas. O método proposto em [3], 

designado por método de localização de defeitos, prevê o número de cavas num dado local da rede. 

São utilizados métodos computacionais para prever a tensão residual através da modelação dos 

defeitos no sistema e considera valores típicos da atuação das proteções para a duração da cava. O 

número de ocorrências provém dos registos de ocorrências de defeitos em linhas. São ainda analisadas 

as consequências económicas que as cavas de tensão provocam nos equipamentos e a redução das 

perdas quando é adotado o modelo de previsão de cavas de tensão. 

Posteriormente, Qader et al. [4] aplicou o método de localização de defeitos desenvolvido em [3] para 

prever a ocorrência de cavas em redes de transmissão. Os resultados do estudo apresentam a variação 

do número de ocorrências ao longo da rede através de zonas de vulnerabilidade. 

A caracterização da ocorrência de cavas de tensão pelo método de Monte Carlo foi desenvolvida por 

M. Alves e V. Fonseca [5]. O método consiste na simulação da operação da rede durante um período 

temporal que simula defeitos na rede atendendo às suas características, previamente introduzidas no 

programa. O cálculo de curto-circuitos recorre ao método de localização de defeitos e são utlizados 

valores típicos dos sistemas de proteção, no entanto as características e número de ocorrências de 

cavas são obtidas estocasticamente.  

Olguin et al. [6] comparou a utilização do método de localização de defeitos e de Monte Carlo na 

descrição das características da rede. Os resultados apresentados em [6] demonstram as vantagens 

da utilização de simulação de Monte Carlo na descrição do desempenho do sistema e que, 

contrariamente ao método de localização de defeitos, as simulações de Monte Carlo disponibilizam a 

funções de probabilidade da ocorrência de cavas de tensão que permitem a análise segundo índices.  

M. Wamundsson e M. Bollen propõem em [7] a previsão da tensão residual e duração das cavas por 

simulação de Monte Carlo considerando a localização dos defeitos e os tempos de atuação das 

proteções como variáveis aleatórias. 

Recentemente A. Dos Santos propôs em [8] um novo método de previsão da amplitude e da duração 

das cavas em redes de transmissão, que considera o desempenho do sistema e dos sistemas de 

proteção. O modelo de previsão é desenvolvido através da análise estocástica das características dos 

defeitos, baseado em dados monitorizados, e da probabilidade de sucesso da eliminação por parte dos 

sistemas de proteção por simulação de Monte Carlo. O modelo permite quantificar o número de cavas 

de tensão que afetam por ano um dado equipamento num dado local da rede e define indicadores para 

avaliar o desempenho dos sistemas de proteção.  

Apesar do método de localização de defeitos ser predominante na literatura, as metodologias 

determinísticas não consideram a incerteza associada às características do defeito e da atuação dos 

equipamentos de proteção [8]. Pelo contrário, a modelação probabilística da ocorrência de cavas de 

tensão permite considerar os fatores associados à imprevisibilidade da ocorrência de cavas tanto em 

duração como na amplitude e consequentemente retratar a sua natureza estocástica como uma 
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componente essencial na análise de desempenho do sistema elétrico. Os algoritmos para a abordagem 

estocástica das cavas de tensão têm subjacentes as seguintes hipóteses: 

1. A probabilidade de mais do que uma cava de tensão ocorrer num subintervalo de tempo é nula; 

2. A probabilidade de ocorrer uma cava de tensão num subintervalo de tempo é igual para todos 

os subintervalos e proporcional à divisão do subintervalo, e; 

3. A probabilidade de ocorrer uma cava de tensão num subintervalo é independente de outros 

subintervalos. 

Estas hipóteses correspondem a admitir que a ocorrência de cavas de tensão pode ser caracterizada 

segundo uma distribuição de Poisson. A utilização da distribuição de Poisson é sugerida em estudos 

de previsão de falhas de equipamentos e de índices associados a cavas de tensão, como em [9] e [10]. 

Porém, até ao presente momento a hipótese não foi validade a partir de dados experimentais. 

Em [11], M. Bollen e I. Gu apresentam uma análise extensiva da interpretação e caracterização das 

perturbações. Relativamente à caracterização da ocorrência de cavas de tensão, conclui-se que os 

intervalos de tempo entre cavas não descrevem um processo de Poisson. No entanto, o estudo 

apresentado baseia-se em valores médios para descrever o número de ocorrências num dado período 

de tempo, pela ausência de dados monitorizados. É ponderada a realização do estudo com recurso a 

um maior conjunto de dados estatísticos e da consideração de técnicas de agregação que permitam 

eliminar a dependência entre cavas, e que não foi realizado até à data. 

 

1.2. Objetivos 

 

Neste contexto, pretende-se com esta dissertação, por análise de dados e identificação da distribuição 

probabilística que melhor se adapta, verificar se a ocorrência de cavas de tensão pode ser descrita por 

um processo de Poisson. Caso se verifique, o processo de Poisson pode ser utilizado em estudos de 

previsão de cavas e análise de desempenho dos sistemas elétricos. 

A caracterização baseia-se nos registos da monitorização da onda de tensão durante 5 anos 

consecutivos da Rede Nacional de Transporte (RNT). Para alcançar os objetivos propostos os dados 

fornecidos são adaptados à análise pretendida, nomeadamente pela realização da agregação de 

medidas e de eventos, conforme descrito pela NE 50160 [1]. 

O ajuste das distribuições probabilísticas aos dados é feito combinando métodos gráficos e analíticos, 

e apresentados sob forme de gráficos quantil-quantil e histogramas. 

Posteriormente, determinam-se os parâmetros das distribuições para todos os sítios monitorizados que 

descrevem a ocorrência de cavas de tensão na rede nacional de transmissão. 
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1.3. Estrutura da dissertação 

 

Adicionalmente ao capítulo introdutório, esta dissertação é constituída por cinco capítulos e três anexos. 

O capítulo 2 introduz os conceitos básicos associados às cavas de tensão, o enquadramento do 

fenómeno na qualidade de energia elétrica e a caracterização segundo as normas em vigor. São ainda 

referidas as origens das cavas e o seu impacto nos equipamentos do sistema elétrico, bem como os 

índices associados à sua ocorrência. 

As características do processo estocástico de Poisson são apresentadas no capítulo 3, explicando as 

propriedades e os parâmetros das distribuições probabilísticas adquiridas bem como as metodologias 

de análise utilizadas nesta dissertação. Apresentam-se os conceitos essenciais à construção dos 

gráficos quantil-quantil. 

O capítulo 4 destina-se à apresentação dos dados monitorizados e dos programas desenvolvidos para 

o seu tratamento, nomeadamente na execução da agregação de medidas e de eventos. São 

apresentados exemplos da aplicação dos programas que mostram a necessidade da agregação para 

alcançar os objetivos propostos. Por fim, são especificadas algumas das características dos dados da 

monitorização, tais como a variação trimestral e anual das ocorrências. 

Os resultados que consubstanciam os objetivos propostos nesta dissertação são apresentados no 

capítulo 5, começando pelo ajuste das distribuições exponencial e gama aos dados dos intervalos de 

tempo entre cavas para cada um dos locais monitorizados, e posteriormente apresentam-se os 

parâmetros probabilísticos determinados. Os parâmetros descrevem a ocorrência de cavas de tensão 

para os locais monitorizados na RNT atendendo às conclusões do ajuste previamente realizado. 

Por fim, no capítulo 6 retiram-se as conclusões do trabalho desenvolvido e apresentam-se propostas 

de trabalhos futuros. 
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2. As cavas de tensão 

 

2.1. Considerações gerais 

 

A qualidade do serviço elétrico abrange um amplo leque de entidades, desde os produtores aos 

operadores da rede de transmissão e distribuição, comercializadores e clientes. Os padrões e as 

especificações da qualidade da energia elétrica podem repartir-se em três vertentes [5]: 

1. Comercial; 

2. Continuidade de serviço e; 

3. Qualidade da tensão. 

A qualidade comercial compreende as trocas comerciais exercidas no mercado de energia entre as 

entidades comercializadoras e os clientes, os pedidos de alteração das ligações da rede e outros 

aspetos que envolvam a comunicação entre as partes para garantir o cumprimento das condições 

previamente estabelecidas e do nível de qualidade regulado. A ausência do fornecimento de energia 

elétrica é um problema referente à continuidade de serviço. Os operadores de rede devem garantir o 

fornecimento contínuo, excluindo as situações em que a prestação do serviço possa ser interrompida, 

seja por motivos de segurança ou outras situações comunicadas aos clientes. Por fim, a qualidade da 

tensão abrange as características da onda de tensão. Os operadores devem verificar a qualidade de 

serviço técnica e garantir o cumprimento das legislações em vigor para a qualidade da tensão face a 

distúrbios. 

Os regulamentos em vigor estabelecem as características que a onda de tensão deve respeitar e 

atribuem os limites nos quais a forma de onda se deve manter. A legislação portuguesa para este efeito 

compreende normas nacionais e europeias.  

Ao nível da descrição das características da tensão, a norma europeia NE 50160 [1] estabelece os 

padrões de qualidade que os operadores devem manter na rede elétrica. Contém os limites aceitáveis 

para uma diversidade de fenómenos eletromagnéticos permanentes ou de curta duração para as três 

gamas de tensão base, tendo em conta o valor eficaz da tensão entre fases: (1) baixa tensão, até 1 kV; 

(2) média tensão, entre 1 e 36 kV; (3) alta tensão, acima dos 36 kV.  

O Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS) [2] apresenta uma descrição e classificação em 

conformidade com a norma europeia, com o acréscimo dos níveis de tensão apresentados: (1) alta 

tensão entre 45 e 110 kV e (2) muito alta tensão para valores eficazes acima de 110 kV.  

A descrição da qualidade de tensão é sustentada pelas metodologias de monitorização de tensão 

presentes na NE 50160 e na norma da Comissão Eletrotécnica Internacional, CEI 61000-4-30 [12], que 

define os métodos de medição e interpretação dos resultados. No entanto, contrariamente à NE 50160, 

não providência valores limite para as características de tensão.  
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A caracterização da tensão por parte da norma europeia baseia-se num conjunto de parâmetros sob 

os quais assentam os diversos conceitos abrangidos: (1) frequência, (2) magnitude, (3) forma de onda 

e (4) equilíbrio entre as tensões de fase. A consideração de 4 princípios para interpretar todas as 

perturbações destina-se a reduzir a complexidade de caracterização e posteriormente facilitar a análise 

através de índices.  

Designa-se por perturbação como o fenómeno eletromagnético que se propaga ao longo dos 

condutores e é suscetível de influenciar o funcionamento correto do sistema elétrico e dos 

equipamentos [2]. Uma perturbação pode conduzir a alterações na forma de onda desejada, variações 

de frequência, desvios no valor eficaz da tensão ou distorção harmónica. Dependente da causa, 

distingue-se entre uma perturbação permanente no tempo – por exemplo a distorção harmónica 

provocada por cargas não lineares – e de curta duração caso se verifique uma variação imprevista e 

significativa na forma de onda da tensão [1]. As perturbações de curta duração são caracterizadas 

segundo os parâmetros anteriormente referidos e posteriormente classificadas como um dos seguintes 

fenómenos [2]: 

1. Interrupção; 

2. Cava de tensão; 

3. Sobretensão; 

4. Sobretensão transitória. 

Designa-se por cava de tensão como o resultado da perturbação caracterizado por uma diminuição 

brusca da tensão para um valor situado entre 90 a 5% da tensão de referência, durante um intervalo 

entre 10 milissegundos e 1 minuto [2]. 

As Figuras 1 e 2 apresentam a tensão trifásica durante uma cava de tensão, demonstrado pelas formas 

de onda das tensões de fase e pelos valores eficazes. 

 

Figura 1: Tensão trifásica durante uma cava de tensão e resultado do evento nas formas de onda das tensões 

de fase. 
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Figura 2: Valor eficaz da tensão trifásica durante a ocorrência de uma cava de tensão. 

 

As cavas de tensão têm origem em curto-circuitos na rede e que provocam um aumento significativo 

da corrente. Uma grande parte dos defeitos em linhas de transmissão ocorre devido a causas 

imprevisíveis, tais como descargas atmosféricas, aves, incêndios, contaminação de isoladores ou 

outras fontes exteriores ao sistema elétrico [4].  

Entre outras causas comuns destacam-se a ligação de motores e magnetização de transformadores, 

pela necessidade de elevadas correntes. Tem-se como exemplo o arranque de um motor síncrono, que 

absorve em média 5 vezes a sua corrente nominal. Por sua vez, a magnetização de um transformador 

conduz a uma corrente de magnetização elevada, para além de resultar em distorções harmónicas. As 

cavas originadas por estas fontes verificam um decréscimo acentuado da tensão eficaz e posterior 

recuperação linear do nível de tensão, sendo a duração da perturbação influenciado pela aceleração 

do motor ou pela possível saturação do transformador. 

Um dos maiores interesses dos estudos de ocorrências e caracterização de cavas de tensão deve-se 

ao seu impacto nos equipamentos presentes no sistema elétrico. Diversos equipamentos dependem 

de um fornecimento praticamente constante de tensão para funcionar corretamente pelo que as cavas 

podem conduzir a uma quebra de rendimento com resultados económicos desfavoráveis.  

Os equipamentos utilizados em processos industriais com elevada solicitação de precisão, por exemplo, 

dispõem de sistemas de controlo bastante sensíveis à presença de cavas [13]. Similarmente, os 

acionamentos de velocidade variável, máquinas de refrigeração e regra geral os equipamentos 

eletrónicos que dispõem de controlo apresentam problemas de desempenho face à mínima 

perturbação. Certos componentes da rede elétrica, tais como motores de indução, transformadores e 

geradores também apresentam uma variação no desempenho quando presentes a cavas de 

tensão [14].  
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2.2. Caracterização das cavas de tensão 

 

O elevado número ocorrências na rede e o impacto das cavas de tensão no sistema elétrico e nos 

equipamentos traduz-se na necessidade da compreensão do fenómeno para obter resultados práticos 

que minimizem o seu impacto no fornecimento de energia elétrica. Para tal é essencial clarificar os 

parâmetros e as características das cavas de tensão. 

 

2.2.1. Parâmetros característicos  

 

Com o objetivo de caracterizar a perturbação com o menor número possível de parâmetros, para reduzir 

a complexidade e garantir fiabilidade de resultados, a análise das cavas de tensão assenta em duas 

características base: (1) tensão e (2) duração. 

 

Tensão 

A tensão da cava é caracterizada pela sua amplitude ou profundidade, determinada atendendo a um 

valor de referência. A tensão de referência consiste no valor eficaz da tensão antecedente ao defeito, 

em condições nominais de funcionamento, ou no valor de tensão declarada entre o operador de rede 

e o utilizador. 

As normas em vigor [1] e [2] consideram o conceito de tensão residual, que descreve a percentagem 

de tensão remanescente face ao valor da tensão de alimentação declarada, atendendo ao valor mínimo 

de tensão verificado durante o período da perturbação. A título de exemplo, uma cava de 60% indica 

que a tensão mínima observada durante a cava correspondeu a 60% da tensão nominal do sistema. O 

valor da tensão residual depende maioritariamente das características do defeito que deu origem à 

cava. 

A determinação do valor eficaz é realizada por amostragem da tensão. Segundo a norma 

CEI 61000-4-30 [12] a aquisição de amostras pode ser obtida em períodos intervalos sequenciais com 

tempo mínimo de meio-ciclo entre novas amostras. Caso a atualização do valor eficaz seja efetuada a 

cada amostra a série de valores diz-se contínua, e caso contrário discreta, com a atualização realizada 

a cada intervalo de tempo definido [15].  

 

Duração 

A cava mantém-se na rede enquanto o defeito que a originou não for eliminado pela abertura dos 

disjuntores [2]. No entanto a duração da cava inclui o tempo de reposição do valor da tensão de 

referência, pelo que o seu valor pode ser superior ao tempo de atuação das proteções, e depende dos 

sistemas de proteção utilizados [15].  
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A recuperação para o valor da tensão nominal pode ser imediata, linear ou por degraus, conforme a 

origem do defeito, se houve eliminação completa do defeito ou se as proteções de ambos os lados da 

linha atuaram com um determinado intervalo de diferença [16]. 

Para obter a duração de uma cava recorre-se ao número de ciclos no qual o valor eficaz da tensão 

observada encontra-se abaixo de um limiar, sendo este descrito pelas normas. O resultado é uma 

aproximação do valor real da duração devido ao tempo sob o qual se realiza a amostragem da tensão 

eficaz. O erro introduzido, normalmente de meio ciclo ou de um ciclo completo – dependendo da 

amostragem – pode significar uma variação elevada para as cavas de muito curta duração. 

Na Figura 3 observa-se a evolução do valor eficaz de uma das tensões de fase durante uma cava e a 

descrição das características do evento, conforme indicado nas normas. Considera-se o início da cava 

quando o valor eficaz decresce repentinamente para um valor inferior a 90% da tensão de referência, Ur 

– que neste caso é a tensão antes da ocorrência da cava. A perturbação mantém-se até a tensão 

retornar 92% da referência. O acréscimo de 2% é estabelecido pela CEI 61000-2-8 [17] devido à 

consideração de histerese. A duração da cava ΔT é caracterizada por estes limites, enquanto que a 

amplitude da cava ΔU é o menor valor de tensão observado durante a cava. 

 

Figura 3: Descrição das características de uma cava de tensão através da análise do valor eficaz da tensão 

simples (adaptado de [1]). 

 

Alteração de fase 

Adicionalmente às duas características anteriormente apresentadas, a ocorrência de uma cava de 

tensão pode provocar uma variação de fase. Apesar de não afetar o funcionamento de uma gama 

considerável de componentes, existem elementos eletrónicos de conversão que utilizam a fase da 

tensão para obter o ângulo de disparo e naturalmente são afetados por esta perturbação [15]. 

Amplitude da cava [ΔU]

Duração da cava [ΔT]

Tensão de referência [U ] r

92% Ur

90% Ur
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A norma CEI 61000-4-30 descreve o método de determinação da fase pela monitorização das formas 

de onda antes e durante a cava, e posterior comparação entre os dois resultados. A variação de fase 

ocorrida durante a cava é obtida pela aplicação da transformada de Fourier discreta. 

 

2.2.2. Tipos de cavas  

 

A partir da classificação de defeitos desenvolvida pelo grupo de trabalho CIGRE/CIRED/UIE [18], 

propôs-se a caracterização de cavas de tensão com base no número de fases afetadas: (1) tipo I, (2) 

tipo II ou (3) tipo III. Contrariamente às normas em vigor, que caracterizam o evento apenas pela menor 

das tensões observadas, a classificação apresentada descreve mais detalhadamente o impacto das 

cavas de tensão nos equipamentos. 

Cavas tipo I 

As cavas tipo I caracterizam-se por uma queda de tensão numa das fases, predominantemente devido 

a defeitos fase-terra. As restantes fases apresentam uma variação menor. 

Cavas tipo II 

Descreve as cavas nas quais se observa a queda de tensão entre uma das tensões fase-fase, logo 

corresponde a afetar predominantemente duas das fases. 

Cavas tipo III 

Por último, as cavas do tipo III apresentam uma queda de tensão semelhante nas três fases, resultando 

geralmente de defeitos trifásicos. 

A Figura 4 apresenta os diagramas vetoriais que caracterizam os três tipos de cavas descritos. As 

tensões �̅�𝑎𝑏𝑐𝑅 descrevem os valores de referência – ou seja, antes da ocorrência do defeito – e �̅�𝑎𝑏𝑐 os 

valores da tensão após a perturbação. 

 

Figura 4: Diagrama vetorial para os três tipos de cavas, sendo �̅�𝑎𝑏𝑐𝑅 os valores de referência e �̅�𝑎𝑏𝑐 após o 

evento (adaptado de [3]). 
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2.2.3. Agregação 

 

A caracterização das cavas de tensão deve ter em conta as fases afetadas e o número de eventos 

registados num curto período temporal. São considerados dois critérios de agregação de cavas: (1) de 

medidas e (2) de eventos. 

 

Agregação de medidas 

A agregação de medidas consiste na contabilização das cavas de tensão que ocorram 

simultaneamente em mais de uma fase através de uma única cava, designada por cava equivalente. 

De acordo com a norma [12], a cava equivalente é caracterizada pela menor das tensões residuais e a 

duração é definida pelo intervalo de tempo entre o início da primeira cava registada até ao instante em 

que todas as fases registem o valor de tensão residual superior a 92%. 

A norma refere que a perturbação é classificada como interrupção se em todas as fases se verificar 

tensão residual abaixo de 5% da referência. 

 

Agregação de eventos 

A agregação de eventos aplica-se quando se observa um conjunto de cavas num determinado local e 

num curto intervalo de tempo, o que ocorre normalmente devido a condições atmosféricas adversas 

que resultam em múltiplas tentativas de reposição, resultando em sucessivas cavas.  

Para um determinado período de agregação é apenas contabilizada a cava de maior severidade que 

caracteriza o conjunto de ocorrências no intervalo definido, sendo a severidade definida como o produto 

da tensão residual com a duração da cava. 

 

2.2.4. Alteração das características durante a propagação pela rede 

 

A cava de tensão apresenta características diferentes conforme o local da monitorização, por efeito da 

propagação pelos elementos da rede e da atuação das proteções. As características das cavas são 

influenciadas por diversos fatores que se podem resumir em três categorias essenciais: (1) tipo de 

defeito, (2) ligação dos enrolamentos do transformador e (3) ligação da carga.  

A maior alteração das características da cava de tensão é provocada pelos transformadores, ou seja, 

verifica-se entre níveis de tensão. O impacto nos parâmetros das cavas de tensão pode ser 

caracterizado considerando os tipos de enrolamentos dos transformadores [15]: 
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 - Grupo 1: que não alteram os fasores de tensão, ou seja, as tensões no primário e secundário 

são iguais. O transformador ligado em estrela-estrela com ambos os enrolamentos ligados à terra é o 

único que permite manter as características da tensão após o transformador. 

 - Grupo 2: com alteração da componente homopolar da tensão. Um exemplo deste grupo de 

transformadores é o estrela-estrela se tiver no máximo um dos lados ligado à terra. Outro exemplo é o 

transformador ligado em triângulo-triângulo. 

 - Grupo 3: com influência nas componentes da tensão, no qual as tensões no secundário 

correspondem á diferença dos valores observados no primário, como ocorre para as ligações estrela-

triângulo. 

O estudo da influência dos enrolamentos do transformador permite estimar o tipo de cava observável 

num dado local resultante de um defeito com determinadas características noutro nível de tensão. 

 

2.3. Monitorização das cavas de tensão 

 

O RQS estabelece os planos de monitorização em Portugal para efeitos da garantia da qualidade de 

tensão e que permitam caracterizar o desempenho do sistema bem como verificar o cumprimento das 

características definidas para a onda de tensão. Os planos de monitorização são conduzidos pelos 

operadores de rede, sendo que a monitorização pode ser permanente ou periódica. 

A respeito da Rede Nacional de Transporte, a regulamentação indica que a monitorização da qualidade 

da energia elétrica, tanto em alta como em muito alta tensão, deve ser permanente e realizada na 

totalidade dos pontos de entrega [1]. A divulgação dos resultados da monitorização é realizada 

individualmente para cada uma das características da onda de tensão e para cada um dos pontos 

monitorizados, num determinado período temporal. 

A monitorização das cavas de tensão é apresentada conforme o quadro indicado para o efeito na NE 

50160. Para efeitos de divulgação deve ser considerada a agregação de medidas em diversas fases 

numa só cava e a agregação de eventos em intervalos de 1 e 10 minutos. A norma atribui a classificação 

das cavas de acordo com uma divisão em intervalos da duração e na tensão residual do evento. 

A Tabela 1 apresenta o quadro utilizado para efeitos de divulgação, cujos resultados podem referir o 

número de ocorrências, valores médios, máximos ou considerando 95% de probabilidade de 

ocorrência [1]. Deve ser para qualquer um dos casos indicado o período de monitorização. 
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Tabela 1: Reporte de cavas de tensão segundo a NE 50160 [2]. 

Tensão residual 

U [%] 

Duração ΔT [s] 

[0.01, 0.2] ]0.2, 0.5] ]0.5, 1] ]1, 5] ]5, 60] 

90 > 𝑈 ≥ 80 A1 A2 A3 A4 A5 

80 > 𝑈 ≥ 70 B1 B2 B3 B4 B5 

70 > 𝑈 ≥ 40 C1 C2 C3 C4 C5 

40 > 𝑈 ≥ 5 D1 D2 D3 D4 D5 

𝑈 < 5 X1 X2 X3 X4 X5 

 

O intervalo [0.01, 0.2] representa as cavas de tensão cujos defeitos elétricos foram corretamente 

eliminados pelos sistemas de proteção primários, enquanto que o intervalo ]0.2, 0.5] corresponde á 

eliminação pela atuação das proteções auxiliares. Os restantes intervalos, delimitados entre 0.5 a 

60 segundos, abrangem os eventos originados por defeitos que conduziram á utilização das proteções 

de tempo inverso ou que resultaram em falhas do sistema de proteções [3]. 

 

2.4. Caracterização do desempenho de equipamentos 

 

A sensibilidade dos equipamentos perante a ocorrência de uma perturbação varia com a utilização, 

tecnologia e fabricante, pelo que é necessário realizar testes e classificar cada equipamento 

relativamente à sua imunidade. O desempenho expectável face às cavas de tensão é obtido com 

recurso a gráficos de tolerância, nos quais as curvas de tolerância apresentam a imunidade de 

equipamentos face a cavas caracterizadas pela duração e tensão residual.  

 

2.4.1. Regulamentação 

 

Relativamente ao desempenho face a variações de tensão de alimentação utiliza-se como padrão a 

curva CBEMA (Computer Business Equipment Manufacturers Association), aplicável a computadores 

e outros equipamentos eletrónicos. A norma SEMI F47-0706 [19] aplica-se a semicondutores, 

fornecendo as características de imunidade a cavas de tesão. Refere, para uma determinada tensão 

residual, o número de ciclos mínimo para os quais se requer imunidade, ou seja, a capacidade de um 

dado equipamento suportar uma perturbação temporária. A Tabela 2 apresenta, conforme indicada na 

norma, a imunidade requerida face a cavas. 
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Tabela 2: Imunidade requisitada a cavas de tensão segundo a norma SEMI F47-0706 [19]. 

Tensão Residual Duração a 50 Hz Duração a 60 Hz 

50 % 10 ciclos 12 ciclos 

70 % 25 ciclos 30 ciclos 

80 % 50 ciclos 60 ciclos 

 

A avaliação do desempenho de equipamentos realiza-se através de testes de tolerância, tendo em 

conta as funções e aplicação requeridas. Para equipamentos de baixa tensão as normas 

CEI 61000-4-11 [20] e 61000-4-34 [21] definem os testes de imunidade a realizar face a interrupções, 

perturbações temporárias e desvios de tensão, sendo [20] aplicado a correntes nominais inferiores 

a 16 A, e a norma [21] para aparelhos com correntes nominais superiores. As normas referidas 

caracterizam os equipamentos por classes de tolerância a cavas de tensão. 

O grupo de trabalho CIGRE/CIRED/UIE [18] desenvolveu métodos de classificação de equipamentos 

por estudos dos parâmetros que influenciam o funcionamento normal dos equipamentos. Como 

resultado de [18] obteve-se uma descrição de equipamentos e processos por classes, representando 

níveis de imunidade face a cavas com o objetivo de se aplicar em futuras normas e facilitar a seleção 

do equipamento [14]. 

 

2.4.2. Classes de imunidade a cavas de tensão 

 

As normas [20] e [21] caraterizam a tolerância a cavas de tensão através das Classes 1, 2, 3 e X, porém 

sem especificar a gama de equipamentos aos quais se pode aplicar e apresentam os requerimentos 

mínimos de imunidade somente para as Classes 2 e 3. Para uma dada curva de tolerância, a Classe X 

é atribuída a equipamentos capazes de suportar cavas de tensão de acordo com o seguinte raciocínio: 

tolerância face a uma cava registada acima da curva e impacto negativo no funcionamento caso 

contrário.  

A Figura 5 apresenta um exemplo de uma curva de tolerância para um equipamento genérico que deve 

suportar as cavas indicadas a verde, e que não é imune a cavas abaixo da curva, identificadas a 

vermelho. 
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Figura 5: Exemplo de uma curva de tolerância a cavas de tensão (adaptado de [3]). 

 

O grupo de trabalho CIGRE/CIRED/UIE propõe a caracterização do desempenho conforme o raciocínio 

aplicado para a Classe X por definição de classes de imunidade denominadas de A a E, ordenadas por 

menor imunidade requerida aos equipamentos e excluindo a classe especial E. A categorização 

assenta em dois estudos [18]: (1) nível de imunidade requerida e (2) comportamento do equipamento 

durante e depois da cava. 

O estudo da imunidade dos equipamentos depende das características medidas em diversas etapas 

da perturbação. Antes do evento monitorizam-se os parâmetros associados à qualidade do 

fornecimento, tais como a tensão fornecida e distorção; posteriormente identificam-se o tipo de cava e 

os parâmetros do evento e por fim a reposição dos valores nominais do sistema. A caracterização da 

topologia da rede tal como a presença de outros equipamentos também deve ser tida em conta. As 

curvas de tolerância variam conforme a classe do equipamento, no entanto também diferenciam tendo 

em conta o tipo de cava: tipo I/II ou III. A descrição das classes apresentada em é dada por [18]: 

1. Classe A: corresponde à classe mais exigente, com a inclusão da imunidade face a 

interrupções temporárias até 1 segundo para cavas do tipo I/II e 200 milissegundos para o tipo 

III. 

2. Classe B: similarmente à Classe A caracteriza equipamentos com elevada imunidade a cavas, 

no entanto com redução nos tempos requeridos face a interrupções. 

3. Classe C: idêntica aos níveis de imunidade 2 e 3, presentes numa grande gama de 

equipamentos e definidos pelas normas em vigor anteriormente descritas. Distribui-se por duas 

classes, nas quais a imunidade a interrupções temporárias não é requerida. A Classe C1 

equivale às classes 2 e 3 das normas IEC 61000-4-11/34 para os tipos de cavas I/II e III, 

respetivamente. Por sua vez a Classe C2 diferencia-se pela especificação das cavas do tipo I/II, 

tendo em conta certos níveis de tensão presentes em determinados e é similar á imunidade de 
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equipamentos descrita em SEMI F47-0706, enquanto que os requisitos para cavas do tipo III é 

semelhante à classe C1. 

4. Classe D: classe que descreve os níveis mínimos de imunidade para os equipamentos comuns. 

5. Classe E: caracteriza qualquer equipamento cuja imunidade não esteja incluída nas classes 

anteriormente descritas, pelo que não tem definida nenhuma curva de tolerância.  

 

2.5. Índices associados a cavas de tensão 

 

Os dados obtidos provenientes da análise de cavas são incorporados em índices que descrevem a 

qualidade de tensão. Como descrito em [8], os indicadores devem ter em consideração: 

 

1. Representação do impacto real da perturbação; 

2. Manter um reduzido nível de complexidade; 

3. Avaliação simples e; 

4. Possibilitar a realização de estudos anuais de desempenho do sistema. 

 

A norma IEEE 1564-2014 [22] identifica os métodos para quantificar a severidade de cavas e 

desempenho dos elementos da rede elétrica, seja na transmissão, distribuição ou utilização. São 

introduzidas três classes de indicadores, diferenciados pela escala da rede que caracterizam e 

indicadores utilizados: (1) índices do evento, (2) índices locais e (3) índices do sistema. 

 

 

Índices do evento  

 

Os índices (1) descrevem a severidade de uma perturbação particular observada, caracterizada pelos 

parâmetros definidos nas normas. Em adição aos parâmetros que descrevem a cava de tensão é 

possível calcular a energia associada e a severidade da cava. A Equação 1 descreve a energia da cava, 

Ec, como o integral no intervalo de tempo [0;T] no qual Un é o valor da tensão nominal e Uef(t) é o valor 

eficaz da tensão durante o evento, pelo que o resultado da equação representa um tempo. Pode 

também ser interpretada como a duração da interrupção que resulta na mesma perda de energia [23]. 

Caso existam várias fases afetadas a energia corresponde à soma das energias das cavas observadas 

em cada fase. 

 

 𝐸𝑐 =  ∫ {1 −  (
𝑈(𝑡)

𝑈𝑛

)

2

} 𝑑𝑡
𝑇

0

 (1) 
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Índices locais 

 

Os índices locais são obtidos pelo conjunto de índices dos eventos extraídos para um dado local num 

dado período temporal. Se for necessário recorre-se aos métodos de agregação de cavas de tensão, 

para definir a cava equivalente. A informação analisada é transmitida sob forma de índices SARFI, 

System Average RMS Variation Frequency, que representam a taxa ocorrências. Tem a capacidade de 

ser escalável, podendo definir um só local, ou um sistema. O índice de qualidade de tensão distribui-

se em dois grupos: (1) SARFI-X ou (2) SARFI-Curve. 

 

SARFI-X corresponde à contagem das ocorrências de cavas de tensão abaixo de um certo valor X da 

tensão residual. Por exemplo, o SARFI-90 considera as cavas de tensão observadas abaixo de 90% 

da tensão de referência. O índice SARFI-X-T particulariza para cada limite X, o tipo T de cava tendo 

em conta o número de fases afetadas. As SARFI-Curve descrevem a compatibilidade com os 

equipamentos similarmente às curvas de tolerância. Os índices locais são utilizados para estudos de 

compatibilidade eletromagnética e permitem o desenvolvimento de soluções de mitigação. 

 

Índices do sistema 

 

Da monitorização dos diversos locais, e caracterização por índices locais, definem-se os índices do 

sistema, regularmente apresentados como médias ou percentis. Por sistema considera-se um conjunto 

de locais, a rede supervisionada por um determinado operador ou um nível de tensão. 

Analogamente aos índices locais, o indicador SARFI é utilizado na descrição do sistema de modo a 

quantificar a qualidade média de tensão. Para o limite máximo de tensão residual (em percentagem 

face à referência) U%, no qual Ni consumidores experienciam uma variação de tensão igual ou mais 

acentuada, entre NT total de consumidores, a formulação matemática do índice SARFI define-se 

por [23]: 

 

 𝑆𝐴𝑅𝐹𝐼𝑈%
=  

∑ 𝑁𝑖

𝑁𝑇

 (2) 
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3. Caracterização estocástica de eventos 

 

Introduzem-se neste capítulo as principais características do processo estocástico de Poisson e das 

distribuições probabilísticas que podem descrever a ocorrência de cavas de tensão. Apresentam-se 

também os métodos utilizados na validação dos resultados obtidos. 

 

3.1. Descrição probabilística da ocorrência de cavas de tensão 

 

Em virtude dos estudos desenvolvidos, e referidos no capítulo introdutório, pode-se afirmar que a 

ocorrência de cavas de tensão é um processo estocástico. Define-se como processo estocástico a 

atribuição de cada resultado ζ a uma função no tempo x(t, ζ), logo representa uma família de funções 

dependentes do parâmetro ζ [25]. A ocorrência de cavas de tensão no tempo é admissível de seguir 

um processo de Poisson através da consideração das seguintes hipóteses: 

1. A probabilidade de mais do que uma cava de tensão ocorrer num subintervalo de tempo é nula; 

2. A probabilidade de ocorrer uma cava de tensão num subintervalo de tempo é igual para todos 

os subintervalos e proporcional à divisão do subintervalo, e; 

3. A probabilidade de ocorrer uma cava de tensão num subintervalo é independente de outros 

subintervalos. 

A ocorrência de cavas de tensão poder ser descrita por um Processo de Poisson segundo o parâmetro 

de taxa de ocorrência de eventos λ (λ ϵ IR+), o que corresponde a admitir que o número de ocorrências 

num determinado intervalo de tempo segue uma distribuição de Poisson. A função de probabilidade da 

distribuição de Poisson descrita para a variável aleatória X, que designa o número de ocorrências num 

intervalo de tempo, e segundo o parâmetro λ: 

 𝑃(𝑋 = 𝑥) =   {
𝑒−𝜆

𝜆𝑥

𝑥!
 ,   𝑥 ∈ 𝐼𝑁+

0,   𝑐. 𝑐.

 (3) 

 

Na qual o parâmetro de taxa de ocorrências corresponde igualmente ao valor esperado e à variância 

da distribuição de Poisson: 

 𝐸[𝑋] =  𝑉[𝑋] =  𝜆 (4) 

 

Se a ocorrência de cavas de tensão segue um processo e Poisson, então o intervalo de tempo entre 

ocorrências é descrito pela distribuição exponencial. Para o parâmetro de taxa de ocorrências de cavas 



19 
 

de tensão λ, a função da distribuição exponencial segundo a variável aleatória t, que descreve a 

probabilidade da próxima cava ocorrer ao fim de um tempo definido, é dada por:  

 𝑓𝑋(𝑡) =  {
𝜆𝑒−𝜆𝑡  ,   𝑡 ≥ 0

0,   𝑐. 𝑐.
 (5) 

 

A expressão (5) fundamenta a avaliação da distribuição exponencial na descrição da ocorrência de 

cavas. Uma vez que o parâmetro λ é positivo, a função da distribuição exponencial atribui maior 

probabilidade da próxima cava ocorrer ao fim de menores valores de t. A distribuição exponencial pode 

ser parametrizada pelo parâmetro µ (µ ϵ IR+), correspondente ao intervalo de tempo médio entre cavas 

e inverso do parâmetro λ. As propriedades da distribuição: 

 𝐸[𝑋] =  µ =  
1

𝜆
 (6) 

 

 𝑉[𝑋] =  µ2  =  
1

𝜆2
 (7) 

 

Similarmente à distribuição exponencial, a gama é uma distribuição contínua que permite descrever o 

tempo entre eventos. No entanto a parametrização da distribuição gama utiliza dois dados, o que se 

traduz na necessidade de determinar os parâmetros por técnicas de otimização. Para descrever a 

distribuição considera-se a seguinte notação dos parâmetros: α designa o parâmetro de forma e β o 

parâmetro de escala (α, β ϵ IR+). A função que define a distribuição segundos os parâmetros referidos 

para a variável aleatória t: 

 𝑓𝑋(𝑡) =  {

𝛽𝛼

𝛤(𝛼)
𝑡𝛼−1𝑒−𝛽𝑡  ,   𝑡 ≥ 0

0,   𝑐. 𝑐.

 (8) 

 

Onde Γ(α) representa a função fatorial aplicada a números reais e imaginários, designada por função 

gama. As principais propriedades da distribuição são: 

 𝐸[𝑋] =  
𝛼

𝛽
 (9) 

 

 𝑉[𝑋] =  
𝛼

𝛽2
 (10) 
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A distribuição exponencial é um caso específico da distribuição gama, sendo a correspondência entre 

as funções dada por: 

1. A soma de n funções Exp(β) independentes designa uma função Gama(n, β); 

2. A função Gama(α=1, β) é equivalente a Exp(β). 

De notar que a correspondência entre as distribuições pode ser realizada a partir tanto da Poisson 

como da exponencial e gama, visto o processo de Poisson permitir o raciocínio inverso. Assim, uma 

vez caracterizado o intervalo entre cavas pela distribuição exponencial com taxa de ocorrências λ, o 

número de ocorrências em t unidades de tempo é dada por uma distribuição de Poisson de parâmetro 

λt: 

 𝑋 ~ 𝐸𝑥𝑝(λ) →  𝑁𝑋 ~ 𝑃𝑜𝑖(λt) (11) 

 

Onde X é a variável aleatória e NX o processo estocástico da variável. A expressão equivalente para a 

distribuição gama: 

 𝑋 ~ 𝐺𝑎𝑚𝑎(𝛼, 𝛽) →  𝑁𝑋 ~ 𝑃𝑜𝑖 (𝑡
𝛽⁄ ) (12) 

 

3.2. Análise estatística por métodos gráficos 

 

O ajuste das distribuições probabilísticas aos resultados da monitorização é feito com recurso a 

métodos de análise estatística. As metodologias utilizadas nesta dissertação permitem avaliar a 

adequação das distribuições probabilísticas e em simultâneo possibilitam suporte visual para interpretar 

os resultados. 

 

3.2.1. Descrição da distribuição empírica 

 

Os quantis designam frações do conjunto de dados estabelecidas a partir da função distribuição 

acumulada. O quantil 0.8, por exemplo, é o valor dentro do conjunto para o qual 80% dos dados 

observados são inferiores, e os restantes 20% superiores. A descrição estatística dos dados segundo 

os quantis pode ser observada através dos diagramas de caixa. A Figura 6 apresenta a localização dos 

quantis e dos limites para um diagrama de caixa genérico. 

A caixa representa o conjunto de observações entre os quantis Q1 e Q3 que designam as divisões do 

conjunto de dados pelas frações 0.25 e 0.75, respetivamente. A altura da caixa é definida por estes 

quantis e designa-se por amplitude interquartil, IQR: 

 𝐼𝑄𝑅 =  𝑄3 − 𝑄1 (13) 
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Os limites inferior e superior são proporcionais à amplitude interquartil e permitem observar dados que 

possivelmente não se ajustam à distribuição empírica do conjunto. Os valores dos limites correspondem 

a ±1.5IQR e os dados externos a estes limites designam-se por valores atípicos. 

 

Figura 6: Representação genérica de um diagrama de caixa com indicação das informações disponibilizadas 

pelo gráfico. 

 

O gráfico proporciona também a possibilidade de verificar a dispersão e a simetria da amostra. Uma 

vez que se supõe que os intervalos de tempo entre cavas sucessivas descrevem as distribuições 

exponencial ou gama é esperado que os diagramas de caixa sejam assimétricos, nos quais se observa 

maior proximidade de Q1 e Q2 – que corresponde à mediana – ao limite inferior. 

 

3.2.2. Métodos de caracterização probabilística 

 

Existem diversas metodologias possíveis para validar o ajuste de uma distribuição probabilística. O 

teste de hipóteses, por exemplo, testa uma solução válida recorrendo a níveis de significância e a um 

parâmetro da distribuição. No entanto não avalia o ajuste da distribuição empírica, que pode não 

verificar a hipótese testada em todo o intervalo de valores da amostra. 

Os gráficos quantil-quantil permitem avaliar graficamente se dois conjuntos de amostras seguem uma 

distribuição probabilística em comum. A comparação entre os conjuntos é realizada através dos quantis, 

cujos valores são calculados atendendo ao número de dados das amostras e representados por pontos 

no gráfico. Com recurso aos gráficos é possível verificar o ajuste de uma distribuição a um conjunto de 

dados, ao qual se dá o nome de gráfico quantil-quantil teórico. Para o conjunto de dados y(i), ordenados 

por ordem crescente e sendo i o índice associado a cada um dos valores (i=1:n), as frações p(i) 

calculadas para cada um dos dados [25]: 

 𝑝(𝑖)  =  
𝑖 − 0.5

𝑛
,  𝑝(𝑖) 𝜖 [0,1] (14) 

O
b
s
e

rv
a
ç
õ

e
s

Limite superior

Terceiro quartil,  Q

Segundo quartil,  Q

Primeiro quartil,  Q

Limite inferior

3

2

1

Valores atípicos
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Os quantis Q(p) associados a cada uma das frações p(i) são obtidos pela função acumulada F. Para a 

função distribuição acumulada da distribuição probabilística, o quantil p de F é o número de Q(p) que 

satisfaz [25]: 

 𝐹[𝑄(𝑝)] = 𝑝 → 𝑄(𝑝) =  𝐹−1(𝑝) (15) 

 

A construção dos gráficos depende dos parâmetros das distribuições testadas. A distribuição 

exponencial, por exemplo, define-se por um único parâmetro de escala λ que não altera as 

características do ajuste dos dados empíricos. Assim, a construção do gráfico quantil-quantil para a 

distribuição exponencial não necessita do parâmetro da função. No entanto para outras distribuições 

não é possível reproduzir o gráfico sem estimar um dos parâmetros, como é o caso da gama. A 

estimação de um dos parâmetros pode ser obtida por dois métodos [25]: 

1. Por métodos teóricos e testes de hipóteses; 

2. Pela obtenção dos parâmetros que permitem ajustar a distribuição, através dos gráficos 

quantil-quantil. 

A estimação pelos gráficos consiste na determinação dos parâmetros que melhor aproximam os dados 

empíricos aos quantis teóricos, ou seja, pelo ajuste de uma reta por regressão linear. A Tabela 3 

apresenta a relação entre os parâmetros da reta e os parâmetros das distribuições ajustadas [15]. Para 

a distribuição gama o parâmetro α é previamente determinado pelo método de máxima verosimilhança 

com 95% de intervalo de confiança. 

Tabela 3: Relação entre os parâmetros da reta e os parâmetros λ e β das distribuições exponential e gama, 

respetivamente. 

Distribuição Intersecção Declive 

Exponencial 0 λ 

Gama 0 β 

 

Os gráficos de quantil-quantil podem ser representados segundo transformações de escala que 

facilitem a interpretação dos resultados para os intervalos de tempos entre cavas que o gráfico sem 

transformação de escala não evidencia.  Na caracterização probabilística, posteriormente apresentada 

no capítulo 5, são consideradas 3 escalas: 

1. Sem transformação de escala; 

2. Escala logarítmica e; 

3. Exponenciação θ =  
1

3
. 

A transformação de escala segundo o parâmetro de potência θ (com θ no intervalo [0;1]) permite 

normalizar os dados e reduzir a dispersão [26], sendo a exponenciação de θ equivalente à raiz cúbica 

indicada como um valor de referência para o efeito pretendido.   
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As Tabelas 4 e 5 resumem os procedimentos de transformação de escala realizados para as 

observações dos intervalos de tempo entre cavas y(i) e para as distribuições probabilísticas, para as 

quais se apresentam as funções distribuição acumulada utilizadas na construção dos gráficos, sendo 

Gα
-1 a função inversa da acumulada da distribuição gama para o valor do parâmetro α estimado.  

Para cada uma das distribuições é indicada a relação dos seus parâmetros com os parâmetros da reta, 

completando a informação fornecida na Tabela 3. 

Tabela 4: Expressões utilizadas na construção dos gráficos de quantil-quantil para o conjunto de dados y(i) e a 

função distribuição exponencial com recurso aos valores p(i). 

Escala Observações Exponencial Intersecção Declive 

Sem transformação 𝑦(𝑖) − log𝑒(1 − 𝑝(𝑖)) 0 λ 

Logarítmica log10(𝑦(𝑖)) log10[− log𝑒(1 − 𝑝(𝑖))] 0 log10(𝜆) 

Raiz cúbica 𝑦(𝑖)
1 3⁄

 [− log𝑒(1 − 𝑝(𝑖))]1 3⁄  0 𝜆1 3⁄
 

 

Tabela 5: Expressões utilizadas na construção dos gráficos de quantil-quantil para o conjunto de dados y(i) e a 

função distribuição gama com recurso aos valores p(i). 

Escala Observações Gama Intersecção Declive 

Sem transformação 𝑦(𝑖) 𝐺𝛂
−1(𝑝(𝑖)) 0 β 

Logarítmica log10(𝑦(𝑖)) log10[𝐺𝛂
−1(𝑝(𝑖))] 0 log10(𝛽) 

Raiz cúbica 𝑦(𝑖)
1 3⁄

 [𝐺𝛂
−1(𝑝(𝑖))]1 3⁄  0 𝛽1 3⁄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4. Dados da monitorização e algoritmos 

 

O presente capítulo destina-se à caracterização das cavas de tensão monitorizadas em vários locais 

da RNT e nos pontos de entrega à RND. Após a descrição dos parâmetros monitorizados apresenta-

se o tratamento realizado aos dados segundo a NE 50160 [1] e o RQS [2]. Apresentam-se os algoritmos 

desenvolvidos e exemplos da aplicação dos programas. 

É realizada uma análise anual e para diferentes períodos do ano, destacando a natureza estocástica 

dos intervalos de tempo entre cavas de tensão. 

 

4.1. Dados monitorizados da RNT 

 

A monitorização das cavas de tensão é realizada de acordo com as normas estabelecidas pelo RQS e 

apresentadas no capítulo 2. Num determinado ponto da rede os equipamentos de monitorização são 

parametrizados para medir separadamente as três tensões simples. As características extraídas para 

cada evento são: (1) local da rede, (2) data da ocorrência, (3) fases afetadas, (4) duração e (5) tensão 

residual. Apresenta-se a definição de cada uma das características indicadas: 

 

1. Local da rede: sítio da rede onde se efetuou o registo da cava com indicação do nível de 

tensão, podendo ser de 60, 150, 220 ou 400 kV. 

2. Data da ocorrência: momento temporal para o qual se determinou o início da cava. 

3. Fases: indicação das fases perturbadas. 

4. Duração: intervalo temporal no qual se registou o evento, sendo os limites do intervalo obtidos 

tendo em conta o valor da tensão residual e de acordo com a NE 50160 [1]. 

5. Tensão residual: menor valor de tensão observado nas fases perturbadas durante o evento, 

apresentado como percentagem da tensão de referência. 

 

Na Tabela 6 apresentam-se dois exemplos de monitorização de cavas de tensão e as características 

dos eventos conforme os parâmetros anteriormente definidos. Apresenta-se a identificação dos locais 

no formato tipo de rede – nível de tensão – numeração.  O tipo de rede identifica a zona geográfica do 

local da rede que pode ser rural (R), semiurbana (S) ou urbana (U). Indica-se também o nível de tensão 

no local da rede e a numeração diferencia entre os sítios com o mesmo tipo de rede e nível de tensão. 

As cavas de tensão apresentadas na Tabela 6, por exemplo, foram monitorizadas no local U-60-1 logo 

trata-se de um sítio urbano com tensão nominal 60 kV. 
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Tabela 6: Exemplos de cavas de tensão monitorizadas na e suas características. 

Local da rede Data inicial Fases Duração [s] Tensão residual [%] 

U-60-1 2011-04-30 17:08:10.001 L3-N 0.05 88.432 

U-60-1 2011-05-08 08:17:39.576 L2-N 0.07 56.306 

 

 

4.2. Tratamento dos dados 

 

Os dados da monitorização das cavas de tensão inicialmente fornecidos não incluem as agregações 

de medidas e eventos indicadas no RQS. Para calcular as cavas equivalentes é necessário obter outras 

características dos eventos e que são auxiliares aos programas desenvolvidos: data final da ocorrência 

e severidade. Adicionalmente, caracteriza-se a cava de tensão pelo tipo para facilitar o cálculo das 

cavas equivalentes através dos programas desenvolvidos. 

 

1. Data final da ocorrência: corresponde à soma do momento temporal no qual a cava de tensão 

tem início com a duração do evento. 

2. Tipo de cava: caracterização do evento atendendo às fases afetadas. Caso seja monitorizada 

a tensão simples (L-N) atribui-se a classe I, e caso contrário (L-L) o tipo II. 

3. Severidade da cava: o RQS define a severidade como o produto da tensão com a duração da 

cava. Como os equipamentos da monitorização registam a tensão residual como percentagem 

da referência, U%, a severidade S tendo em conta a duração ΔT é dada por: 

 𝑆 = (1 −  𝑈%)𝛥𝑇 (16) 

 

Para os dados da monitorização apresentada na Tabela 6, a Tabela 7 mostra as mesmas cavas com a 

adição das características auxiliares aos programas de agregação desenvolvidos. 

Tabela 7: Características monitorizadas e auxiliares para os exemplos de cavas de tensão apresentados na 

Tabela 6. 

Local da 
rede 

Data inicial Fases Duração [s] 
Tensão 

residual [%] 
Data final Tipo Severidade 

U-60-1 
2011-04-30 

17:08:10.001 
L3-N 0.05 88.432 

2011-04-30 
17:08:10.051 

I 0.005784 

U-60-1 
2011-05-08 

08:17:39.576 
L2-N 0.07 56.306 

2011-05-08 
08:17:39.646 

I 0.0305858 
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4.2.1. Programa de agregação de medidas 

 

O programa desenvolvido é utilizado para obter as cavas equivalentes que caracterizam eventos que 

envolvam mais do que uma fase. Em resumo as condições da agregação de medidas são: 

1. Monitorização no mesmo local da rede e nível de tensão; 

2. Cavas monitorizadas em fases distintas; 

3. Períodos temporais das ocorrências coincidentes; 

O fluxograma apresentado na Figura 8 descreve a arquitetura geral. O programa desenvolvido parte 

do princípio que recebe os eventos tal como caracterizados na Tabela 7 sob o formato de uma lista 

sequencial das ocorrências, agrupadas pelo local da rede no qual foram registadas e dentro de cada 

sítio devem ser ordenadas por ordem temporal. Através deste formato o ciclo principal é percorrido uma 

vez por cada cava e analisa a hipótese de agregação no máximo com as duas cavas seguintes.  

Para facilitar a determinação das cavas equivalentes a primeira decisão do programa trata de escolher 

o ciclo interior através da indicação do tipo da cava I e II de modo a definir o número máximo de cavas 

que pode agregar: se for tipo I pode agregar até dois eventos, e apenas um se for inicialmente do tipo 

II. 

Identificado o número de cavas a agregar procede-se ao cálculo da cava equivalente. Para os eventos 

agregados a cava resultante deve ter a maior duração possível e a menor tensão residual. Após a 

determinação da duração e tensão residual é calculada a severidade da cava equivalente. 

A Figura 7 apresenta a legenda dos diagramas de blocos usados para os fluxogramas dos programas 

desenvolvidos. 

 

Figura 7: Legenda dos diagramas de blocos. 

 

O programa devolve as características das cavas equivalentes ou das cavas de tensão inicialmente 

introduzidas no programa, caso não haja condições para proceder à agregação. As Tabelas 8 e 9 

apresentam um conjunto de cavas - monitorizadas no mesmo local da rede - fornecidas ao programa e 

o resultado da agregação, respetivamente. 

Inserção / Devolução
de dados

Decisão
Ação ou resultado
de um processo
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Figura 8: Fluxograma do programa de agregação de medidas desenvolvido. 
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As cavas de tensão indicadas por A1 e A2 da Tabela 8 foram monitorizadas em fases distintas e 

coincidem temporalmente, portanto é calculada a cava equivalente. No entanto, uma vez que a cava 

A2 ocorreu dentro do período temporal de A1, a cava equivalente B1 da Tabela 9 tem as características 

de A1, com a diferença da classificação tipo II. A cava A3, apesar de ter sido monitorizado na restante 

fase, não coincide temporalmente com as cavas anteriores. Por fim, as cavas A4 e A5 representam 

uma situação similar das cavas A1 e A2, no entanto verifica-se que a cava A5 é a última a repor a 

tensão logo o programa calcula a duração, tensão residual e severidade da cava equivalente. 

Tabela 8: Exemplos de cavas de tensão monitorizadas e suas características. 

Nº 
evento 

Data inicial Fases 
Duração 

[s] 

Tensão 
residual 

[%] 
Data final Tipo Severidade 

A1 
2011-06-02 

01:26:59.622 
L3-N 0.09 67.157 

2011-06-02 
01:26:59.712 

I 0.0295587 

A2 
2011-06-02 

01:26:59.656 
L2-N 0.04 88.631 

2011-06-02 
01:26:59.696 

I 0.0045476 

A3 
2011-06-02 

01:27:01.969 
L1-N 0.08 70.229 

2011-06-02 
01:27:02.049 

I 0.0238168 

A4 
2011-08-31 

21:38:23.701 
L1-N 0.09 56.017 

2011-08-31 
21:38:23.791 

I 0.0395847 

A5 
2011-08-31 

21:38:23.706 
L2-N 0.09 59.114 

2011-08-31 
21:38:23 .796 

I 0.0367974 

 

Tabela 9: Resultado do programa de agregação de medidas às cavas de tensão da Tabela 8. 

Nº 
evento 

Data inicial Fases 
Duração 

[s] 

Tensão 
residual 

[%] 
Data final Tipo Severidade 

B1 
2011-06-02 

01:26:59.622 
L3-N, L2-N 0.09 67.157 

2011-06-02 
01:26:59.712 

II 0.0295587 

B2 
2011-06-02 

01:27:01.969 
L1-N 0.08 70.229 

2011-06-02 
01:27:02.049 

I 0.0238168 

B3 
2011-08-31 

21:38:23.701 
L1-N, L2-N 0.095 56.017 

2011-08-31 
21:38:23.796 

II 0.04178385 

 

4.2.2. Programa de agregação de eventos 

 

O programa desenvolvido agrega as cavas de tensão que ocorram dentro de num determinado período 

temporal de agregação pré-definido. O início do período de agregação começa com a ocorrência de 

uma cava e agrega todas as cavas dentro do período de monitorização. Porém, para cada uma das 

cavas de tensão incluídas no período de agregação, o programa procura os eventos considerando o 

instante temporal dessas cavas. Assim, o conceito geral do programa é a agregação de todos os 

eventos até encontrar a primeira cava de tensão com uma diferença temporal maior do que o período 

de agregação, em relação a todas as cavas já agregadas. 
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Tendo o conjunto total de cavas de tensão a agregar, a cava equivalente caracteriza-se pela maior 

severidade S entre as cavas. A Figura 9 apresenta a arquitetura do programa de agregação de eventos, 

que similarmente ao programa de agregação de medidas percorre o ciclo principal uma vez por cada 

cava. 

 

Figura 9: Fluxograma do programa de agregação de eventos desenvolvido. 
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A aplicação do programa de agregação de eventos é exemplificada nas Tabela 10 e 11. A Tabela 10 

apresenta quatro cavas monitorizadas num curto intervalo de tempo. A Tabela 11 apresenta o resultado 

do programa de agregação de eventos no período de 1 minuto. Tendo a ocorrência da cava de 

tensão C1 como o inicio do período de agregação, verifica-se que as cavas C2 e C3 ocorrem dentro do 

período. No entanto a cava C4 encontra-se dentro do período de agregação da cava C3, logo o 

programa determina o evento equivalente para as 4 cavas. O evento equivalente D1 tem as 

características da cava mais severa, C2. 

Tabela 10: Exemplos de cavas de tensão monitorizadas e com aplicação da agregação de medidas. 

Nº 
evento 

Data inicial Fases 
Duração 

[s] 

Tensão 
residual 

[%] 
Data final Tipo Severidade 

C1 
2011-06-12 

23:31:53.334 
L2-N 0.08 74.904 

2011-06-12 
23:31:53.414 

I 0.0200768 

C2 
2011-06-12 

23:31:53.744 
L2-N 0.17 73.263 

2011-06-12 
23:31:53.914 

I 0.0454529 

C3 
2011-06-12 

23:32:30.933 
L2-N, L1-N 0.1 57.038 

2011-06-12 
23:32:31.033 

II 0.042962 

C4 
2011-06-12 

23:33:29.007 
L2-N, L1-N 0.1 57.45 

2011-06-12 
23:33:29.107 

II 0.04255 

 

Tabela 11: Resultado do programa de agregação de eventos com período de 1 minuto às cavas de tensão da 

Tabela 10. 

Nº 
evento 

Data inicial Fases 
Duração 

[s] 

Tensão 
residual 

[%] 
Data final Tipo Severidade 

D1 
2011-06-12 

23:31:53.744 
L2-N 0.17 73.263 

2011-06-12 
23:31:53.914 

I 0.0454529 

 

4.3. Tipificação dos dados 

 

Pretende-se com este capítulo realizar uma análise geral aos dados monitorizados. Os estudos 

desenvolvidos nesta dissertação baseiam-se nos registos de cavas de tensão entre 2011 e 2015, 

inclusive, o que se traduz na análise a dados provenientes de um total de 5 anos dispersos pelos pontos 

de monitorização existentes em Portugal. No total foram contabilizados 89 locais repartidos pelos tipos 

de rede e níveis de tensão existentes na RNT.  

Para todas as análises apresentadas foi aplicada a agregação de medidas e de eventos num período 

de 2 segundos. A consideração de apenas 2 segundos – em vez de 1 e 10 minutos como refere o RQS 

para efeitos de divulgação – advém do tempo entre tentativas de reposição praticado em alta e muito 

alta tensão. Pretende-se com a agregação de 2 segundos eliminar as cavas com origem nas tentativas 

fracassadas de reposição.  
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Após a aplicação dos programas de agregação aos dados monitorizados são calculados os intervalos 

de tempo entre cavas de tensão para cada um dos locais da rede durante os 5 anos referidos. 

 

4.3.1. Dispersão anual dos dados monitorizados 

 

O capítulo 2.1 refere as principais origens das cavas de tensão, na qual se destacam o número de 

eventos provenientes de fenómenos atmosféricos ou incêndios florestais e em geral por razões 

imprevisíveis.  

Os gráficos de dispersão apresentado pelas Figuras 10 a 12 mostram esta variação entre os registos 

de cavas anuais, considerando todas as instalações monitorizadas e níveis de tensão. O eixo das 

abcissas indica os momentos das ocorrências ao longo do ano, e os traços verticais carregados 

correspondem a eventos que são observados em muitos dos locais da rede. Para cada uma das figuras 

apresenta-se o gráfico de dispersão anual dos dados da monitorização, com agregação de medidas e 

posteriormente com aplicação da agregação de eventos num período de 2 segundos, que permitem 

observar a redução do número de ocorrências após a aplicação das agregações. As figuras apresentam 

a dispersão para os anos de 2011, 2013 e 2015. 

A Figura 11 mostram o número elevado de ocorrências entre julho e outubro de 2013. O ano de 2013 

contrasta com a dispersão das cavas ocorridas em 2011 - Figura 10 -, que verificou um maior número 

de cavas durante os períodos de abril a junho, e de outubro a dezembro. Por fim, na Figura 12 

observa-se uma distribuição mais uniforme da ocorrência de cavas de tensão na RNT ao longo do ano 

de 2015. 

 

 

Figura 10: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2011. 
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Figura 11: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2013. 

 

 

Figura 12: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2015. 
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4.3.2. Intervalos de tempo entre cavas médios 

 

Os gráficos de dispersão anual sugerem que um maior número de ocorrências durante um curto período 

de tempo pode indicar mais incidentes e tentativas de reposição. Consequentemente, os intervalos de 

tempo entre cavas são menores durante esses períodos. Os intervalos de tempo entre cavas para os 

5 anos monitorizados são descritos pelas Tabelas 12 a 14, que apresentam os valores médios por tipo 

de rede e nível de tensão, e para quatro períodos temporais definidos pelos seguintes meses: 

 - Primeiro trimestre: janeiro, fevereiro e março; 

 - Segundo trimestre abril, maio e junho; 

 - Terceiro trimestre: julho, agosto e setembro; 

 - Quarto trimestre: outubro, novembro e dezembro; 

Os resultados são apresentados no formato de data dia, hora minuto segundo para permitir a leitura. A 

Tabela 12 indica, por exemplo, que o intervalo médio entre cavas para os locais da rede rurais de 60 

kV, entre 2011 e 2015, foi de aproximadamente 3 dias, 11 horas e 38 minutos.  

 

Tabela 12: Intervalos de tempo médios, anuais e trimestrais, para as cavas monitorizadas entre 2011 e 2015 

para os níveis de tensão existentes na rede rural. 

Nível de 
tensão 

Anual 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

60 kV 
03d, 

11h38m30s 
03d, 

05h44m56s 
04d, 

05h28m55s 
03d, 

08h34m54s 
04d, 

04h03m15s 

150 kV 
04d, 

03h32m38s 
03d, 

07h04m37s 
04d, 

22h15m25s 
04d, 

14h10m57s 
04d, 

07h09m09s 

220 kV 
04d, 

00h44m37s 
04d, 

06h14m40s 
05d, 

19h00m57s 
02d, 

07h06m29s 
06d, 

19h44m29s 

400 kV 
04d, 

02h23m28s 
02d, 

16h50m00s 
04d, 

22h37m17s 
04d, 

20h08m12s 
04d, 

19h16m55s 

 

Tabela 13: Intervalos de tempo médios, anuais e trimestrais, para as cavas monitorizadas entre 2011 e 2015 

para os níveis de tensão existentes na rede semiurbana. 

Nível de 
tensão 

Anual 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

60 kV 
03d, 

19h40m26s 
02d, 

22h11m53s 
04d, 

12h44m28s 
04d, 

06h56m00s 
04d, 

06h21m31s 

150 kV 
04d, 

01h04m38s 
03d, 

01h42m12s 
05d, 

09h07m35s 
04d, 

11h00m34s 
04d, 

15h10m20s 

220 kV 
03d, 

19h26m31s 
02d, 

16h07m20s 
04d, 

20h45m39s 
03d, 

21h42m53s 
05d, 

02h04m13s 

400 kV 
04d, 

03h16m15s 
02d, 

13h13m51s 
05d, 

10h28m37s 
04d, 

08h02m54s 
05d, 

03h45m09s 
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Tabela 14: Intervalos de tempo médios, anuais e trimestrais, para as cavas monitorizadas entre 2011 e 2015 

para os níveis de tensão existentes na rede urbana. 

Nível de 
tensão 

Anual 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

60 kV 
05d, 

02h12m49s 
04d, 

06h36m08s 
05d, 

11h23m12s 
05d, 

19h52m50s 
04d, 

19h28m18s 

220 kV 
04d, 

11h10m04s 
02d, 

23h03m03s 
05d, 

11h13m08s 
04d, 

23h41m57s 
05d, 

06h06m26s 

 

Os resultados demonstram que os valores médios anuais não variam significativamente entre os tipos 

de rede. Para a rede rural e semiurbana verifica-se que os locais de 60 kV apresentam menor intervalo 

de tempo entre cavas face aos outros níveis de tensão. Por fim, observa-se que durante o 1º e o 3º 

trimestre é expectável que as cavas ocorram distanciadas por menores intervalos de tempos. 

No entanto, pelos gráficos de dispersão das Figuras 10 a 12 e pelas Tabelas 12 a 14, conclui-se que 

não existe tipificação da ocorrência de cavas de tensão ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. Caracterização probabilística da ocorrência de cavas de tensão 

 

5.1. Considerações gerais 

  

Os dados analisados provêm da aplicação dos programas de agregação de medidas e eventos em 

períodos de 2 segundos, descritos no capítulo 4. As análises são realizadas individualmente para os 

dados monitorizados ao longo dos cinco anos em cada um dos locais da rede monitorizados. 

A Figura 13 apresenta a variação dos dados de quatro sítios, nos quais se verifica a existência de 

intervalos de tempo entre cavas superiores a 1 mês – valor limite representado pela linha horizontal, a 

preto. 

 

Figura 13: Diagramas de caixa para os intervalos de tempo entre cavas em 4 locais da rede e indicação dos 

intervalos superiores a 1 mês (limite indicado pela linha horizontal, a preto). 

 

A Figura 13 mostra a assimetria das distribuições empíricas pela proximidade do primeiro quartil Q1 e 

da mediana – segmento de reta no interior dos diagramas a vermelho – ao limite inferior do gráfico e 

pela observação de valores atípicos exteriores ao limite superior. Os intervalos de tempo superiores a 

1 mês não se enquadram na distribuição que caracteriza o conjunto dos dados e divergem dos valores 

médios apresentados no capítulo 4, pelo que a existência de valores atípicos sugere a remoção da 

análise dos dados superiores a 1 mês. 
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5.2. Ajuste às distribuições probabilísticas 

 

Pretende-se analisar a aproximação das distribuições empíricas dos intervalos de tempo pelas 

distribuições probabilísticas exponencial e gama. Apresentam-se neste capítulo os resultados de parte 

dos locais da rede monitorizados, sendo que a lista completa dos resultados é apresentada no 

anexo A2. 

Os intervalos de tempo entre cavas de tensão estão distribuídos num intervalo de 2 segundos a 1 mês 

– atendendo à agregação e ao valor limite estabelecido. Uma vez que as observações cobrem uma 

grande gama de valores comparativamente aos quantis teóricos, o ajuste das distribuições 

probabilísticas pelos gráficos de quantil-quantil é feito para as 3 escalas indicadas no capítulo 3.2. O 

parâmetro da distribuição exponencial, µ, corresponde ao valor médio dos intervalos de tempos entre 

cavas e os parâmetros α e β da gama são estimados por máxima verosimilhança com 95% de nível de 

confiança. Considera-se um mínimo de 20 dados por local da rede para construir os gráficos de q-q.  

As Figuras 14 a 17 apresentam os resultados do ajuste das distribuições exponencial e gama sem 

transformação de escala, com escala logarítmica e com exponenciação θ =  
1

3
 para 4 locais da rede. 

Através dos gráficos de quantil-quantil sem transformação de escala verifica-se que, à medida que os 

dados correspondem a maiores intervalos de tempo, a distribuição empírica da amostra distancia-se 

das distribuições probabilísticas, justificando a condição inicialmente imposta de rejeitar os dados 

superiores a 1 mês – que corresponde a aproximadamente 2.6×106 segundos – como era sugerido 

pelos diagramas de caixa apresentados na Figura 13. As transformações de escala para o logaritmo 

de base 10 e com exponenciação facilitam a interpretação do ajuste das distribuições pois evidenciam 

a dimensão do número de dados para os quais tanto a distribuição exponencial como a gama 

descrevem os intervalos de tempo entre cavas. Contudo, verifica-se nos gráficos com escala 

logarítmica o desajuste para os primeiros dados das amostras, correspondente a menores intervalos 

de tempo entre cavas, na ordem de poucos minutos, tanto para a distribuição exponencial como para 

a gama.  

Os resultados mostram que a transformação segundo o parâmetro θ é a escala mais indicada para 

avaliar o ajuste das distribuições. Através da normalização fornecida pela transformação de escala 

verifica-se que a distribuição exponencial não descreve a ocorrência de cavas de tensão para intervalos 

de tempo reduzidos, em contraste com a gama. No entanto ambas as distribuições não se adequam 

para as observações de maiores tempos entre cavas. 

 

A Tabela 15 apresenta os parâmetros das distribuições calculados e mostra a proximidade entre os 

valores obtidos. O intervalo médio de tempos entre cavas, correspondente ao parâmetro da distribuição 

exponencial µ, varia entre 4 e 5 dias para os locais da rede apresentados. O parâmetro α da distribuição 

gama é aproximadamente 0.3 e β varia entre 1×106 e 1.4×106. 
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(a.1) (b.1) 

 

  

(a.2) (b.2) 

 

  

(a.3) (b.3) 

 

Figura 14: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de tempo 

entre cavas em S-60-6. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica (2) e 

com exponenciação de θ=1/3 (3). 
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Figura 15: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de tempo 

entre cavas em R-150-10. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica (2) e 

com exponenciação de θ=1/3 (3). 
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(a.3) (b.3) 

 

Figura 16: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de tempo 

entre cavas em U-220-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica (2) e 

com exponenciação de θ=1/3 (3). 
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(a.3) (b.3) 

 

Figura 17: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de tempo 

entre cavas em R-400-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica (2) e 

com exponenciação de θ=1/3 (3). 



41 
 

Tabela 15: Parâmetros das distribuições exponencial e gama para os intervalos de tempo entre cavas em 

S-60-6, R-150-10, U-220-1 e R-400-3. 

Local da rede 

Distribuição de probabilidade 

Exponencial Gama 

µ ou λ-1 α (×𝟏𝟎−𝟏) β (×𝟏𝟎𝟔) 

S-60-6 05d, 06h19m37s 3.61547 1.25786 

R-150-10 04d, 09h38m56s 3.56909 1.06564 

U-220-1 04d, 11h10m04s 2.89665 1.33190 

R-400-3 04d, 11h33m59s 2.78996 1.38797 

 

 

5.3. Determinação dos parâmetros probabilísticos 

 

Analisado o ajuste dos intervalos de tempo entre cavas de tensão pelas distribuições exponencial e 

gama, pretende-se neste capítulo caracterizar a ocorrência de cavas de tensão na RNT através da 

determinação dos parâmetros probabilísticos. Os resultados da caracterização são apresentados por 

tipo de rede e nível de tensão. 

 

5.3.1. Metodologia da análise 

 

Contrariamente aos métodos de estimação utilizados no capítulo 5.2, com vista a determinar os 

parâmetros que caracterizam o conjunto de ocorrências utilizou-se o método dos mínimos quadrados 

para ambas as distribuições, que consiste na minimização do quadrado das diferenças entre as 

observações e o estimador. Corresponde a determinar as características da reta dos gráficos q-q que 

melhor aproxima os intervalos entre cavas, e que permite determinar os parâmetros das distribuições 

como indicado nas Tabelas 4 e 5 do capítulo 3. 

O conjunto de dados para os quais se determinam os parâmetros depende da distribuição. Como 

observado nos gráficos de quantil-quantil, a distribuição exponencial não se ajusta a intervalos 

reduzidos de tempo entre cavas, pelo que se excluí os intervalos inferiores a 1 hora na otimização do 

parâmetro µ, logo consideram-se os tempos entre cavas no intervalo [1 hora; 1 mês]. Para a distribuição 

gama apenas são excluídos os intervalos entre cavas superiores a 1 mês. Por fim, considerou-se a 

determinação dos parâmetros apenas para os locais da rede com mais de 50 dados atendendo aos 

intervalos referidos anteriormente. A exclusão dos locais com menos de 50 observações permite reduzir 

significativamente a dispersão estatística dos resultados apresentados. 
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5.3.2.  Valores dos parâmetros para as distribuições exponencial e gama 

 

No presente capítulo são apresentados os resultados para os mesmos locais da rede analisados 

anteriormente no capítulo 5.2, e os resultados completos encontram-se no anexo A3. Os gráficos de 

quantil-quantil obtidos pelo método dos mínimos quadrados são apresentados nas Figuras 18 a 21. 

Verifica-se que os parâmetros determinados para ambas as distribuições caraterizam os tempos entre 

cavas nos intervalos considerados. Os gráficos utilizam a transformação de escala correspondente a 

θ =  
1

3
 visto permitir a melhor visualização dos gráficos. 

 

  

Figura 18: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-6. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

  

Figura 19: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-10. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização 

do método dos mínimos quadrados. 
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Figura 20: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em U-220-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

  

Figura 21: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-400-3. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados.  

 

Os histogramas permitem comparar as distribuições probabilísticas com a representação gráfica dos 

dados. Para cada uma das instalações exemplificadas anteriormente, as Figuras 22 a 25 apresentam 

as funções densidade das distribuições exponencial e gama – a azul e a vermelho, respetivamente - e 

o histograma das observações do respetivo local. As figuras apresentam também o gráfico de dispersão 

dos dados, no qual estão identificados a vermelho os dados correspondentes a intervalos de tempo 

entre cavas inferiores a 1 hora. No entanto, visto o intervalo de exclusão ser de 1 hora os dados 

correspondentes concentram-se no extremo esquerdo do gráfico e fornecem apenas uma referência à 

dimensão de dados não considerados na determinação de µ. 

As colunas dos histogramas representam a densidade referente ao número de dados em cada intervalo, 

sendo os intervalos entre as barras iguais a 105  segundos, equivalente a um período de 

aproximadamente 1 dia e 4 horas. 
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Figura 22: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-6 e as funções densidade das distribuições 

exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Figura 23: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-10 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 
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Figura 24: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em U-220-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Figura 25: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-400-3 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 
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Da observação dos histogramas comprova-se o ajuste das distribuições probabilísticas para os 

intervalos considerados. A distribuição gama descreve a ocorrência de cavas de tensão para menores 

tempos entre cavas e a distribuição exponencial descreve a distribuição dos dados empíricos para 

intervalos de tempo maiores. 

Os parâmetros determinados são apresentados através da Tabela 16, que indica o valor do parâmetro 

µ no formato de data visto as propriedades da distribuição exponencial permitirem a correspondência. 

O parâmetro da distribuição gama β encontra-se na mesma ordem de grandeza dos parâmetros da 

Tabela 15, no entanto o parâmetro da distribuição exponencial é significativamente maior para todos 

os locais apresentados. O parâmetro α é sempre determinado pelo mesmo método. 

Tabela 16: Parâmetros das distribuições exponencial e gama determinados para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-6, R-150-10, U-220-1 e R-400-3 pelo método dos mínimos quadrados. 

Local da rede 

Distribuição de probabilidade 

Exponencial Gama 

µ ou λ-1 α (×𝟏𝟎−𝟏) β (×𝟏𝟎𝟔) 

S-60-6 10d, 02h15m40s 3.6155 1.1911 

R-150-10 07d, 21h42m00s 3.5691 0.99736 

U-220-1 09d, 09h44m40s 2.8967 1.3029 

R-400-3 13d, 05h13m20s 2.7900 1.4919 

 

5.3.3. Caracterização dos parâmetros por nível de tensão e tipo de rede 

 

Os parâmetros determinados para cada local monitorizado são agrupados por nível de tensão e tipo de 

rede. As Tabelas 17 a 25 apresentam os principais dados estatísticos que caracterizam os parâmetros 

obtidos: valor máximo, mínimo, mediana, média e desvio padrão. De notar que devido ao número 

reduzido de sítios da rede urbanos de alta e muito alta tensão, e considerando o critério de 50 dados 

mínimos, a caracterização urbana é reduzida a apenas um sítio de 60 e 220 kV, motivo pelo qual se 

apresenta apenas o valor do parâmetro determinado. As Figuras 26 a 28 apresentam a distribuição dos 

parâmetros por tipo de rede e nível de tensão através de histogramas. 

Tabela 17: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição exponencial µ para os níveis de 

tensão da rede rural. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎𝟓) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Mediana 8.04899 6.76501 8.92748 6.80912 

Média 8.08536 7.57084 9.38130 7.85654 

Desvio 1.83815 1.47285 1.48010 2.39274 

Máximo 10.9055 10.1481 12.1591 11.4174 

Mínimo 5.68442 6.41737 7.94957 6.39049 
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Tabela 18: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição exponencial µ para os níveis de 

tensão da rede semiurbana. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎𝟓) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Mediana 8.29843 6.79557 8.49940 7.71743 

Média 8.07205 7.44733 8.62418 7.71743 

Desvio 1.75560 1.96888 1.10016 0.41296 

Máximo 10.9144 11.3767 10.1297 8.00943 

Mínimo 4.99046 5.98442 7.50259 7.42542 

 

Tabela 19: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição exponencial µ para os níveis de 

tensão da rede urbana. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎𝟓) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Média 7.4362 - 8.1268 - 

 

 

Tabela 20: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição gama α para os níveis de tensão 

da rede rural. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎−𝟏) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Mediana 2.75293 3.11601 2.81605 2.93792 

Média 2.97015 3.08308 2.76954 2.93696 

Desvio 0.69584 0.56541 0.40312 0.13835 

Máximo 4.59830 3.79715 3.31224 3.08204 

Mínimo 2.24610 2.24850 2.20311 2.78996 

 

Tabela 21: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição gama α para os níveis de tensão 

da rede semiurbana. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎−𝟏) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Mediana 2.73204 3.01873 2.56145 2.75055 

Média 3.25599 3.61661 2.68970 2.75055 

Desvio 1.07466 1.24864 0.47305 0.06122 

Máximo 5.74925 5.35898 3.66845 2.79384 

Mínimo 2.39160 2.40359 0.22611 2.70726 
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Tabela 22: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição gama α para os níveis de tensão 

da rede urbana. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎−𝟏) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Média 3.9996 - 2.8967 - 

 

 

Tabela 23: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição gama β para os níveis de tensão 

da rede rural. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎𝟔) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Mediana 1.17248 1.13066 1.28777 1.18125 

Média 1.16438 1.11820 1.28768 1.22627 

Desvio 0.26878 0.15690 0.13068 0.18751 

Máximo 1.53688 1.30975 1.49550 1.49189 

Mínimo 0.76629 0.85411 1.08397 1.05069 

 

Tabela 24: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição gama β para os níveis de tensão 

da rede semiurbana. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎𝟔) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Mediana 1.19109 1.17960 1.36657 1.30061 

Média 1.16516 1.13408 1.29868 1.30061 

Desvio 0.22426 0.22971 0.15028 0.03871 

Máximo 1.49364 1.41772 1.43750 1.32798 

Mínimo 0.762096 0.890906 1.04853 1.27324 

 

Tabela 25: Dados estatísticos da caracterização do parâmetro da distribuição gama β para os níveis de tensão 

da rede urbana. 

Dados estatísticos 

(×𝟏𝟎𝟔) 

Nível de tensão 

60kV 150kV 220kV 400kV 

Média 1.0130 - 1.3029 - 
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(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

  

(a.4) (b.4) 

Figura 26: Distribuição do parâmetro µ para os locais da rede rural (a) e semiurbana (b) correspondentes ao 

nível de tensão de 60 (1), 150 (2), 220 (3) e 400 (4) kV. 
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Figura 27: Distribuição do parâmetro α para os locais da rede rural (a) e semiurbana (b) correspondentes ao 

nível de tensão de 60 (1), 150 (2), 220 (3) e 400 (4) kV. 
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Figura 28: Distribuição do parâmetro β para os locais da rede rural (a) e semiurbana (b) correspondentes ao 

nível de tensão de 60 (1), 150 (2), 220 (3) e 400 (4) kV. 
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5.3.4. Análise de resultados 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro da distribuição exponencial, apresentados nas Tabelas 17 a 

19, mostram que o parâmetro µ médio é maior para o nível de tensão 220 kV da rede rural e semiurbana. 

Os histogramas (a.3) e (b.3) da Figura 26 sustentam esta conclusão visto não terem sido identificados 

locais da rede de 220 kV na primeira barra dos histogramas, correspondente a menores valores de µ 

determinados. Excluindo a rede rural de 400 kV, os valores mínimos observados tendem a aumentar 

com o nível de tensão, indicando que os locais de 60 kV apresentam menores intervalos de tempo 

entre cavas. 

Uma vez que a distribuição gama é parametrizada por 2 valores, os parâmetros α e β determinados 

apresentam menor variação comparativamente ao parâmetro único da distribuição exponencial. O 

parâmetro de forma α mínimo é da ordem dos 0.2 para todos os tipos de rede e níveis de tensão, com 

exceção da rede urbana 60 kV. O valor máximo diminui quanto maior o nível de tensão, como verificado 

pelos histogramas da Figura 27 que mostram a ausência de locais na rede com o parâmetro α nos 

intervalos [0.4; 0.5] e [0.5; 0.6] para 220 e 400 kV. 

O valor mínimo de β tende a aumentar com o nível de tensão para todos os tipos de rede, enquanto 

que o valor máximo não apresenta variação significativa apesar do maior valor determinado ser 

observado na rede rural e semiurbana de 60 kV. 
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6. Conclusões e trabalhos futuros 

 

6.1. Conclusões 

 

A presente dissertação propôs-se a verificar a descrição da ocorrência de cavas de tensão através de 

um modelo estocástico. O estudo baseou-se na análise de dados de monitorização e considerou 

métodos de agregação de cavas. 

O trabalho desenvolvido sugere que a ocorrência de cavas de tensão segue um processo de Poisson. 

As características do processo permitem a sua aplicação e os resultados foram mostrados através do 

ajuste das distribuições probabilísticas exponencial e gama aos intervalos de tempo entre cavas de 

cada um dos locais da rede monitorizados. Analogamente, a distribuição de Poisson descreve o número 

de ocorrências num determinado intervalo de tempo. 

A análise de resultados provenientes de um extenso período de monitorização e de 89 locais da Rede 

Nacional de Transporte permitiu considerar a variação anual da ocorrência de cavas de tensão e 

concluir que não se verifica tipificação da ocorrência de cavas ao longo do ano. A natureza estocástica 

das cavas foi observada através dos gráficos de dispersão, que demonstram a imprevisibilidade do 

número de ocorrências ao longo dos anos, proveniente da aleatoriedade dos fenómenos que originam 

a maioria das cavas de tensão. 

A descrição pelo processo estocástico de Poisson assume que os eventos são independentes. Como 

tal é considerada a determinação das cavas equivalentes para caracterizar eventos que envolvam mais 

do que uma fase. Por sua vez, a agregação de eventos para um período de 2 segundos permite reduzir 

o número de cavas provenientes de um único incidente. Os gráficos de dispersão anuais também 

demonstram a redução do número de cavas monitorizadas após a aplicação dos programas de 

agregação desenvolvidos para o efeito. 

A partir da análise por métodos analíticos e gráficos, e apresentados através de gráficos de 

quantil-quantil, concluiu-se que as distribuições gama e exponencial descrevem os intervalos de tempo 

entre cavas. Os diagramas de caixa permitiram observar a existência de valores atípicos nos conjuntos 

de dados por sítio e que resultou na remoção da análise dos tempos superiores a 1 mês entre cavas.  

A avaliação do ajuste das distribuições probabilísticas a 81 dos locais da rede – atendendo à 

consideração de no mínimo 20 dados por sítio – foi concretizada para várias transformações de escala 

dos gráficos de quantil-quantil, sendo que a exponenciação das observações e dos quantis segundo o 

parâmetro θ=1/3 mostrou ser a transformação mais adequada na validação e na interpretação do ajuste 

das distribuições. A escala reduz a dispersão das observações, o que permitiu verificar que ambas as 

distribuições não descrevem os maiores tempos entre cavas e a distribuição exponencial também não 

se adequa para os menores valores. Assim, sugere-se que a distribuição exponencial não descreve os 

intervalos de tempo entre cavas inferiores a 1 horas, e que ambas as distribuições também não se 

adequam a intervalos superiores a 1 mês. 
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Por fim, determinou-se os parâmetros das distribuições que descrevem a ocorrência de cavas de 

tensão pelo processo de Poisson na Rede Nacional de Transporte para os locais da rede com mais do 

que 50 dados, de modo a reduzir a dispersão estatística dos parâmetros médios por tipo de rede e nível 

de tensão, e que correspondeu a um total de 60 sítios da rede analisados. Os resultados obtidos por 

tipo de rede e nível de tensão mostram que o parâmero da distribuição exponencial µ médio varia entre 

7.4×105  e 9.4×105 , o parâmetro de forma da distribuição gama α entre 2.7×10−1  e 4×10−1 , e o 

parâmetro de escala β varia entre 1×106 e 1.3×106. Os resultados obtidos permitem a utilização do 

processo de Poisson em estudos de previsão de cavas.  

 

6.2. Propostas de trabalhos futuros 

 

Como perspetiva de trabalhos futuros são sugeridos alguns pontos nos quais se considera existir 

possibilidade de desenvolvimento. 

As redes elétricas variam em dimensão, sistemas de proteção e equipamentos utilizados. Propõe-se a 

elaboração de um estudo de caracterização estocástica da ocorrência de cavas de tensão a outras 

redes de modo a verificar se as conclusões obtidas na presente dissertação são aplicáveis a outros 

sistemas elétricos. 

Sugere-se também o estudo da aplicação da distribuição gama nos modelos de previsão de cavas de 

tensão. A taxa de falha das linhas é dada pelo parâmetro λ, que corresponde ao número de defeitos 

por ano na linha e é igualmente o parâmetro da distribuição de Poisson. Porém a distribuição gama é 

descrita por dois parâmetros e a sua aplicação nos estudos de previsão de cavas poderá não ser 

realizada do mesmo modo. 
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Anexos 

 

Anexo A1. Gráficos de dispersão anual 

Neste anexo apresentam-se os gráficos de dispersão anual das cavas monitorizadas na RNT entre 

2011 e 2015. Cada uma das figuras mostra também os gráficos de dispersão após a agregação de 

medidas e de eventos – com 2 segundos de período temporal de agregação –, que permitem visualizar 

a redução do número de cavas após a aplicação dos programas referidos no capítulo 4. 

 

Figura A1.29: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2011. 

 

Figura A1.30: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2012. 
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Figura A1.31: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2013. 

 

 

Figura A1.32: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2014. 
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Figura A1.33: Gráficos de dispersão dos dados monitorizados, com agregação de medidas e com agregação de 

eventos com período de 2 segundos para o ano de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A2. Resultados do ajuste às distribuições probabilísticas 

O estudo do ajuste das distribuições exponencial e gama apresentado no capítulo 5.2 foi igualmente 

realizado para a totalidade dos locais da rede. Os resultados obtidos são apresentados sob forma dos 

gráficos quantil-quantil – sem transformação de escala, com escala logarítmica e exponenciação 𝜃 =  
1

3
 

– e dos parâmetros das distribuições probabilísticas por cada um dos locais. 
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R-60-1 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.34: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.26: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-1. 

µ α β 

04d, 08h12m28s 4.15890E-01 9.02036E+05 

 



A.5 
 

R-60-2 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.35: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.27: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-2. 

µ α β 

06d, 06h56m49s 3.03625E-01 1.78974E+06 
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R-60-3 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.36: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.28: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-3. 

µ α β 

04d, 10h51m37s 3.32146E-01 1.15822E+06 
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R-60-4 
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Figura A2.37: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-4. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.29: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-4. 

µ α β 

01d, 14h16m56s 5.26011E-01 2.62002E+05 

 



A.8 
 

R-60-5 
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Figura A2.38: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-5. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.30: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-5. 

µ α β 

03d, 20h04m29s 3.71809E-01 8.91504E+05 
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R-60-6 
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Figura A2.39: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-6. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.31: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-6. 

µ α β 

03d, 11h34m42s 2.51070E-01 1.19840E+06 
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R-60-7 
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Figura A2.40: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-7. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.32: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-7. 

µ α β 

05d, 00h06m29s 2.85843E-01 1.51268E+06 
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R-60-8 
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Figura A2.41: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-8. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.33: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-8. 

µ α β 

07d, 16h43m00s 3.82111E-01 1.74028E+06 

 



A.12 
 

R-60-9 
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Figura A2.42: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-9. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.34: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-9. 

µ α β 

02d, 19h03m08s 1.98149E-01 1.21821E+06 
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R-60-10 
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Figura A2.43: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-10. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.35: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-10. 

µ α β 

03d, 15h45m10s 2.54515E-01 1.24122E+06 
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Figura A2.44: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-11. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.36: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-11. 

µ α β 

03d, 00h56m03s 2.49038E-01 1.05431E+06 
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Figura A2.45: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-12. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.37: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-12. 

µ α β 

04d, 23h24m32s 4.36617E-01 9.84551E+05 
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Figura A2.46: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-13. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.38: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-13. 

µ α β 

05d, 17h09m52s 3.60053E-01 1.37144E+06 
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Figura A2.47: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-14. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.39: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-14. 

µ α β 

03d, 05h30m57s 3.58510E-01 7.78380E+05 
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Figura A2.48: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-15. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.40: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-15. 

µ α β 

03d, 04h15m22s 2.24880E-01 1.22075E+06 
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Figura A2.49: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-16. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.41: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-16. 

µ α β 

03d, 03h48m28s 3.21529E-01 8.48782E+05 
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Figura A2.50: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-17. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.42: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-17. 

µ α β 

03d, 21h34m57s 2.49843E-01 1.34844E+06 
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Figura A2.51: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-18. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.43: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-18. 

µ α β 

05d, 09h48m05s 2.45623E-01 1.90245E+06 
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Figura A2.52: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-19. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.44: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-19. 

µ α β 

03d, 22h47m11s 2.93903E-01 1.16103E+06 
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Figura A2.53: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-20. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.45: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-20. 

µ α β 

04d, 12h47m15s 2.75293E-01 1.42261E+06 
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Figura A2.54: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-21. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.46: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-21. 

µ α β 

03d, 16h40m32s 3.78983E-01 8.42339E+05 
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Figura A2.55: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-22. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.47: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-22. 

µ α β 

03d, 01h09m31s 1.72347E-01 1.52814E+06 
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Figura A2.56: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-23. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.48: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-23. 

µ α β 

04d, 06h15m38s 4.59830E-01 8.00595E+05 
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Figura A2.57: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-24. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.49: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-24. 

µ α β 

03d, 21h25m02s 2.63613E-01 1.27574E+06 
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Figura A2.58: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-25. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.50: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-25. 

µ α β 

02d, 16h32m10s 2.24610E-01 1.03437E+06 
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Figura A2.59: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-26. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.51: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-26. 

µ α β 

04d, 23h01m23s 2.15525E-01 1.98809E+06 
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Figura A2.60: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-27. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.52: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-27. 

µ α β 

04d, 20h13m34s 2.09634E-01 1.99593E+06 
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Figura A2.61: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-60-28. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.53: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-60-28. 

µ α β 

06d, 02h51m46s 2.97284E-01 1.77846E+06 
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Figura A2.62: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.54: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-1. 

µ α β 

03d, 07h30m51s 4.6995E-01 6.09103E+05 
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Figura A2.63: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.55: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-2. 

µ α β 

04d, 14h49m31s 5.16072E-01 7.73091E+05 
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Figura A2.64: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.56: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-3. 

µ α β 

03d, 21h39m30s 2.70405E-01 1.24691E+06 
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Figura A2.65: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-4. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.57: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-4. 

µ α β 

04d, 14h59m50s 3.62587E-01 1.10205E+06 
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Figura A2.66: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-5. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.58: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-5. 

µ α β 

04d, 17h27m05s 3.13328E-01 1.30351E+06 
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Figura A2.67: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-6. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.59: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-6. 

µ α β 

02d, 22h45m26s 2.48800E-01 1.02382E+06 
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Figura A2.68: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-7. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.60: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-7. 

µ α β 

04d, 05h33m05s 3.09874E-01 1.17979E+06 
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Figura A2.69: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-8. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.61: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-8. 

µ α β 

03d, 01h21m56s 2.24850E-01 1.17463E+06 
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Figura A2.70: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-9. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.62: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-9. 

µ α β 

07d, 05h23m09s 2.94520E-01 2.11934E+06 

 



A.41 
 

R-150-10 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.71: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-10. Representação sem transformação de escala (1), com transformação 

logarítmica (2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.63: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-10. 

µ α β 

04d, 09h38m56s 3.56909E-01 1.06564E+06 

 



A.42 
 

R-150-11 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.72: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-150-11. Representação sem transformação de escala (1), com transformação 

logarítmica (2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.64: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-150-11. 

µ α β 

03d, 20h14m56s 3.79715E-01 8.74592E+05 
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Figura A2.73: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.65: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-1. 

µ α β 

04d, 12h59m51s 3.12686E-01 1.25491E+06 
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Figura A2.74: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.66: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-2. 

µ α β 

03d, 00h08m24s 2.23711E-01 1.16089E+06 
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Figura A2.75: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.67: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-3. 

µ α β 

04d, 08h35m27s 3.04725E-01 1.23563E+06 
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Figura A2.76: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-4. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.68: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-4. 

µ α β 

04d, 03h49m26s 3.31224E-01 1.08497E+06 
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Figura A2.77: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-5. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.69: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-5. 

µ α β 

04d, 05h17m26s 2.81180E-01 1.29684E+06 
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Figura A2.78: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-6. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.70: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-6. 

µ α β 

04d, 12h03m54s 2.82030E-01 1.37941E+06 
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Figura A2.79: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-7. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.71: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-7. 

µ α β 

03d, 22h47m13s 2.19206E-01 1.55667E+06 

 



A.50 
 

R-220-8 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.80: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-8. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.72: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-8. 

µ α β 

03d, 16h53m47s 2.59769E-01 1.23197E+06 

 



A.51 
 

R-220-9 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.81: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-220-9. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.73: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-220-9. 

µ α β 

02d, 15h17m23s 2.20311E-01 1.03419E+06 
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Figura A2.82: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-400-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.74: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-400-1. 

µ α β 

04d, 08h27m14s 3.02385E-01 1.24356E+06 
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Figura A2.83: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-400-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.75: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-400-2. 

µ α β 

03d, 09h09m47s 2.85200E-01 1.02450E+06 
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Figura A2.84: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-400-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.76: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-400-3. 

µ α β 

04d, 11h33m59s 2.78996E-01 1.38797E+06 
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Figura A2.85: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em R-400-4. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.77: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de R-400-4. 

µ α β 

04d, 13h33m25s 3.08204E-01 1.27969E+06 
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Figura A2.86: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.78: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-1. 

µ α β 

03d, 21h02m21s 2.73204E-01 1.22597E+06 
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Figura A2.87: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.79: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-2. 

µ α β 

03d, 07h48m54s 1.68111E-01 1.70919E+06 
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Figura A2.88: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.80: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-3. 

µ α β 

03d, 07h08m05s 2.40451E-01 1.18480E+06 
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Figura A2.89: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-4. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.81: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-4. 

µ α β 

03d, 11h07m13s 3.35744E-01 8.91252E+05 
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Figura A2.90: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-5. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.82: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-5. 

µ α β 

05d, 18h52m15s 5.74925E-01 8.69565E+05 

 



A.61 
 

S-60-6 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.91: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-6. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.83: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-6. 

µ α β 

05d, 06h19m37s 3.61547E-01 1.25786E+06 
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Figura A2.92: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-7. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.84: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-7. 

µ α β 

03d, 22h40m15s 2.69821E-01 1.26312E+06 
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Figura A2.93: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-8. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.85: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-8. 

µ α β 

03d, 01h52m37s 2.54003E-01 1.04706E+06 
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Figura A2.94: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-9. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.86: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-9. 

µ α β 

05d, 07h17m01s 3.81534E-01 1.20100E+06 
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Figura A2.95: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-60-10. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.87: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-60-10. 

µ α β 

03d, 19h32m52s 2.39160E-01 1.37804E+06 
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Figura A2.96: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.88: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-1. 

µ α β 

06d, 08h55m55s 5.35898E-01 1.02735E+06 
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Figura A2.97: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.89: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-2. 

µ α β 

04d, 06h17m18s 3.01873E-01 1.21985E+06 
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Figura A2.98: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.90: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-3. 

µ α β 

04d, 10h41m53s 2.82890E-01 1.35782E+06 
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Figura A2.99: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-4. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.91: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-4. 

µ α β 

04d, 01h14m30s 3.64304E-01 9.60929E+05 
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Figura A2.100: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-5. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.92: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-5. 

µ α β 

06d, 08h55m55s 5.35898E-01 1.02735E+06 
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Figura A2.101: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-6. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.93: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-6. 

µ α β 

06d, 02h08m39s 3.41177E-01 1.54207E+06 
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Figura A2.102: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-7. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.94: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-7. 

µ α β 

03d, 13h29m57s 2.40359E-01 1.28057E+06 

 



A.73 
 

S-150-8 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.103: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-150-8. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.95: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-150-8. 

µ α β 

03d, 21h39m30s 2.70405E-01 1.24691E+06 
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Figura A2.104: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-220-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.96: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-220-1. 

µ α β 

03d, 19h43m40s 2.41770E-01 1.36584E+06 
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Figura A2.105: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-220-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.97: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-220-2. 

µ α β 

03d, 04h57m40s 2.26111E-01 1.22533E+06 
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Figura A2.106: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-220-3. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.98: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-220-3. 

µ α β 

04d, 16h54m46s 3.66845E-01 1.10806E+06 
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Figura A2.107: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-220-4. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.99: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-220-4. 

µ α β 

03d, 10h17m50s 2.63516E-01 1.12430E+06 
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Figura A2.108: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-220-5. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.100: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-220-5. 

µ α β 

03d, 23h59m05s 2.86899E-01 1.20441E+06 
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Figura A2.109: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-220-6. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.101: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-220-6. 

µ α β 

03d, 22h01m20s 2.56145E-01 1.32144E+06 
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Figura A2.110: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-220-7. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.102: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-220-7. 

µ α β 

03d, 18h43m51s 2.41502E-01 1.35250E+06 

 



A.81 
 

S-400-1 

  

(a.1) (b.1) 

  

(a.2) (b.2) 

  

(a.3) (b.3) 

Figura A2.111: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-400-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.103: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-400-1. 

µ α β 

04d, 00h07m48s 2.70726E-01 1.27830E+06 
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Figura A2.112: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em S-400-2. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.104: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de S-400-2. 

µ α β 

04d, 06h24m42s 2.79384E-01 1.31963E+06 
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Figura A2.113: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em U-60-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.105: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de U-60-1. 

µ α β 

05d, 02h12m49s 3.99962E-01 1.10003E+06 
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Figura A2.114: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (a) e gama (b) dos intervalos de 

tempo entre cavas em U-220-1. Representação sem transformação de escala (1), com transformação logarítmica 

(2) e com exponenciação de θ=1/3 (3). 

Tabela A2.106: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) para os intervalos de tempo entre 

cavas de U-220-1. 

µ α β 

04d, 11h10m04s 2.89665E-01 1.33190E+06 

 



A.85 
 

Anexo A3. Determinação dos parâmetros probabilísticos por local da rede 

Apresentam-se os resultados da determinação dos parâmetros das distribuições probabilísticas pelos 

gráficos q-q e a comparação com as distribuições empíricas através dos histogramas. 

R-60-5 

  
Figura A3.115: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-5. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 
Figura A3.116: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-5 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

Tabela A3.107: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-5 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

06d, 13h54m00s 3.7181E-01 8.3223E+05 
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Figura A3.117: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-6. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.118: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-6 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.108: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-6 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 00h21m50s 2.5107E-01 1.2612E+06 
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Figura A3.119: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-7. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.120: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-7 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.109: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-7 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 21h57m00s 2.9679E-01 1.5369E+06 
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Figura A3.121: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-11. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.122: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-11 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.110: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-11 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

10d, 19h24m00s 2.4904E-01 1.1725E+06 



A.89 
 

R-60-15 

  

Figura A3.123: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-15. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.124: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-15 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.111: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-15 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

12d, 14h56m40s 2.2488E-01 1.3565E+06 
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Figura A3.125: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-16. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.126: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-16 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.112: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-16 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

06d, 14h22m10s 3.2153E-01 8.4112E+05 
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Figura A3.127: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-17. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.128: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-17 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.113: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-17 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

12d, 04h35m00s 2.4984E-01 1.4599E+06 
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Figura A3.129: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-19. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.130: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-19 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.114: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-19 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

08d, 12h12m40s 2.9390E-01 1.1598E+06 
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Figura A3.131: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-20. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.132: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-20 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.115: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-20 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 07h35m00s 2.7529E-01 1.4051E+06 
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Figura A3.133: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-21. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.134: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-21 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.116: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-21 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

06d, 23h51m10s 3.7898E-01 8.1619E+05 



A.95 
 

R-60-23 

  

Figura A3.135: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-23. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.136: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-23 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.117: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-23 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 01h23m50s 4.5983E-01 7.6629E+05 
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Figura A3.137: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-24. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.138: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-24 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.118: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-24 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

11d, 13h51m40s 2.6361E-01 1.3692E+06 
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Figura A3.139: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-60-25. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.140: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-60-25 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.119: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-60-25 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

10d, 11h18m30s 2.2461E-01 1.1599E+06 
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Figura A3.141: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-3. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.142: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-3 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.120: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-3 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 10h15m40s 2.7041E-01 1.2448E+06 
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Figura A3.143: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-4. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.144: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-4 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.121: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-4 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 18h08m00s 3.6259E-01 1.0092E+06 
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Figura A3.145: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-5. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.146: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-5 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.122: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-5 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 11h01m50s 3.1333E-01 1.2691E+06 
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Figura A3.147: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-6. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.148: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-6 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.123: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-6 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

10d, 19h33m20s 2.4880E-01 1.1425E+06 
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Figura A3.149: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-7. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.150: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-7 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.124: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-7 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 10h20m20s 3.0987E-01 1.1188E+06 



A.103 
 

R-150-8 

  

Figura A3.151: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-8. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.152: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-8 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.125: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-8 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

11d, 17h53m20s 2.2485E-01 1.3098E+06 
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Figura A3.153: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-10. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização 

do método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.154: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-10 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.126: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-10 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 21h42m00s 3.5691E-01 9.9736E+05 
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Figura A3.155: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-150-11. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização 

do método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.156: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-150-11 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.127: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-150-11 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 13h30m00s 3.7971E-01 8.5411E+05 
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Figura A3.157: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.158: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.128: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 14h04m00s 3.1269E-01 1.2859E+06 
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Figura A3.159: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-2. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.160: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-2 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.129: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-2 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 12h28m10s 2.2371E-01 1.2897E+06 
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Figura A3.161: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-3. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.162: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-3 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.130: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-3 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 22h25m30s 3.0473E-01 1.2555E+06 
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Figura A3.163: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-4. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.164: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-4 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.131: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-4 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 04h49m20s 3.3122E-01 1.0840E+06 
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Figura A3.165: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-5. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.166: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-5 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.132: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-5 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

12d, 14h33m20s 2.8118E-01 1.4034E+06 
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Figura A3.167: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-6. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.168: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-6 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.133: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-6 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

14d, 01h45m00s 2.8203E-01 1.4955E+06 
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Figura A3.169: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-8. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.170: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-8 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.134: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-8 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

11d, 05h06m20s 2.5977E-01 1.3347E+06 
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Figura A3.171: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-220-9. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.172: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-220-9 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.135: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-220-9 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

10d, 17h32m50s 2.2031E-01 1.1528E+06 
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R-400-1 

  

Figura A3.173: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-400-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.174: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-400-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.136: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-400-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

08d, 04h48m20s 3.0238E-01 1.1862E+06 
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R-400-2 

  

Figura A3.175: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-400-2. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.176: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-400-2 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.137: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-400-2 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 13h28m20s 2.8520E-01 1.0507E+06 
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R-400-3 

  

Figura A3.177: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-400-3. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.178: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-400-3 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.138: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-400-3 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

13d, 05h13m20s 2.7900E-01 1.4919E+06 
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Figura A3.179: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em R-400-4. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.180: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em R-400-4 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.139: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de R-400-4 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 09h30m00s 3.0820E-01 1.1763E+06 
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Figura A3.181: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.182: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.140: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 01h05m30s 2.7320E-01 1.2422E+06 
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S-60-3 

  

Figura A3.183: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-3. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.184: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-3 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.141: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-3 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

11d, 05h49m30s 2.4045E-01 1.3141E+06 
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S-60-4 

  

Figura A3.185: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-4. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.186: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-4 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.142: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-4 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 03h00m50s 3.3574E-01 8.8519E+05 



A.121 
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Figura A3.187: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-5. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.188: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-5 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.143: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-5 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

05d, 18h37m30s 5.7493E-01 7.6210E+05 
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S-60-6 

  

Figura A3.189: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-6. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.190: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-6 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.144: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-6 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

10d, 02h15m40s 3.6155E-01 1.1911E+06 
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Figura A3.191: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-7. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.192: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-7 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.145: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-7 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 14h55m30s 2.6982E-01 1.3178E+06 
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Figura A3.193: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-8. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.194: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-8 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.146: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-8 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

08d, 22h34m50s 2.5400E-01 1.1295E+06 
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Figura A3.195: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-9. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.196: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-9 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.147: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-9 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 14h30m40s 3.8153E-01 1.1507E+06 
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Figura A3.197: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-60-10. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.198: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-60-10 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.148: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-60-10 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

12d, 15h10m00s 2.3916E-01 1.4936E+06 
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Figura A3.199: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-150-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.200: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-150-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.149: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-150-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

06d, 22h14m00s 5.3590E-01 8.9091E+05 
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Figura A3.201: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-150-2. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.202: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-150-2 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.150: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-150-2 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 20h46m00s 3.0187E-01 1.1796E+06 
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Figura A3.203: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-150-3. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.204: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-150-3 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.151: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-150-3 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

10d, 02h48m40s 2.8289E-01 1.3836E+06 
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Figura A3.205: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-150-4. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.206: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-150-4 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.152: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-150-4 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 21h46m00s 3.6430E-01 9.3097E+05 
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Figura A3.207: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-150-5. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.208: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-150-5 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.153: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-150-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

06d, 22h14m00s 5.3590E-01 8.9091E+05 
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Figura A3.209: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-150-7. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.210: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-150-7 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.154: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-150-7 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

13d, 04h01m40s 2.4036E-01 1.4177E+06 
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Figura A3.211: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-150-8. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.212: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-150-8 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.155: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-150-8 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

07d, 10h15m40s 2.7041E-01 1.2448E+06 
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Figura A3.213: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-220-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.214: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-220-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.156: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-220-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

10d, 03h25m30s 2.4177E-01 1.4375E+06 
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Figura A3.215: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-220-2. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.216: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-220-2 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.157: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-220-2 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

11d, 17h23m20s 2.2611E-01 1.3666E+06 
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Figura A3.217: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-220-3. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.218: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-220-3 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.158: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-220-3 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

08d, 16h41m30s 3.6685E-01 1.0485E+06 
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Figura A3.219: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-220-4. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.220: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-220-4 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.159: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-220-4 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 04h14m20s 2.6352E-01 1.1897E+06 
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Figura A3.221: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-220-5. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.222: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-220-5 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.160: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-220-5 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

08d, 16h24m20s 2.8690E-01 1.2095E+06 
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Figura A3.223: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-220-6. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.224: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-220-6 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.161: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-220-6 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

11d, 14h41m40s 2.5615E-01 1.4228E+06 
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Figura A3.225: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-220-7. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.226: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-220-7 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.162: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-220-7 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 20h05m40s 2.4150E-01 1.4162E+06 
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Figura A3.227: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-400-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.228: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-400-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.163: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-400-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

08d, 14h15m40s 2.7073E-01 1.2732E+06 
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Figura A3.229: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em S-400-2. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.230: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em S-400-2 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.164: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de S-400-2 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 06h29m00s 2.7938E-01 1.3280E+06 
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Figura A3.231: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em U-60-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.232: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em U-60-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

 

Tabela A3.165: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de U-60-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

08d, 14h33m40s 3.9996E-01 1.0130E+06 



A.144 
 

U-220-1 

  

Figura A3.233: Gráficos de quantil-quantil para as distribuições exponencial (esquerda) e gama (direita) dos 

intervalos de tempo entre cavas em U-220-1. Representação com transformação de escala θ=1/3 e utilização do 

método dos mínimos quadrados. 

 

Figura A3.234: Histograma dos intervalos de tempo entre cavas em U-220-1 e as funções densidade das 

distribuições exponencial (a azul) e gama (a vermelho), e o gráfico de dispersão dos dados. 

Tabela A3.166: Parâmetros das distribuições exponencial (µ) e gama (α e β) determinados para os intervalos de 

tempo entre cavas de U-220-1 pelo método dos mínimos quadrados. 

µ α β 

09d, 09h44m40s 2.8967E-01 1.3029E+06 

 


