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Abstract-- The capacitance of the transmission lines arises a 
current, which appears mainly due to the increase of the voltage 
and the size of the lines. The problem is that being non-physical 
cannot be measured and estimation methods are needed to 
compensate it in protection systems. This work intends to 
compare some methods that exist to calculate and to compensate 
the effect of the capacitance of the Ultra High Voltage lines in the 
line differential protections. This comparison is performed in the 
alpha plane, which presents significant advantages compared to 
the traditional differential plane. These algorithms are evaluated 
in a system with two and three terminals, under different 
operating conditions that can be presented in the network as 
internal, external faults and energizations. The results showed 
that the four analyzed methods presented adequate responses to 
the conditions evaluated, and the best method was that based on 
the product of the capacitance by the voltage at the terminals of 
the line. 

Index Terms-- Alpha plane, charging current, line differential 
protection, UHV transmission Lines 

I.  INTRODUÇÃO 

S linhas de transmissão são destinadas a transmitir energia 
elétrica de um ponto a outro e interligar sistemas 

elétricos. Cada vez mais as linhas de transmissão precisam 
percorrer distâncias elevadas. Para transmitir grandes 
potências a longas distâncias com o mínimo de perdas entre 
sistemas, é necessário aumentar a tensão de operação da linha. 
Para atender estes objetivos, e com os avanços na tecnologia 
foi possível desenvolver os sistemas de Ultra Alta Tensão 
(Ultra High Voltage – UHV) [1].  
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Como ferramentas de proteção de linhas transmissão 
existem varias funções, como a sobrecorrente direcional, a 
proteção de distância e a proteção diferencial Esta última é 
considerada a mais precisa para a proteção contra curtos-
circuitos [2]. Seu principio de operação oferece características 
muito importantes para o sistema de proteção, tais como 
sensibilidade (capacidade de operar inclusive para baixos 
valores de corrente) e segurança (não operar para condições 
que não sejam consideradas faltas na zona de proteção, como 
faltas externas). Além disso, esta proteção é simples de ajustar, 
não sendo necessário um estudo de curto-circuito, 
coordenação ou a necessidade de vários ajustes para dar forma 
a sua característica [2]. 

No entanto, na medida em que o nível de tensão e o 
comprimento da linha de transmissão aumentam, o efeito da 
corrente capacitiva que flui pelas suas capacitâncias shunt 
passa a ser importante. Este fenômeno, além de ter efeitos 
sobre o sistema, oferece um desafio importante para os 
sistemas de proteção, já que não pode ser medido. 

Neste contexto, este artigo visa analisar o desempenho de 
diversos métodos de estimação e compensação da corrente 
capacitiva sobre a proteção diferencial de uma linha longa de 
1000 kV de dois e três terminais. As simulações foram 
realizadas utilizando o software EMTP-ATP e a avaliação dos 
métodos foi realizada no Matlab. 

II.  CAPACITÂNCIA DA LINHA DE TRANSMISSÃO 

A capacitância é aquela propriedade de um sistema de 
condutores e dielétricos que permite o armazenamento de 
cargas, separadas eletricamente, quando existe diferença de 
potencial entre os condutores. A capacitância das linhas de 
transmissão é um parâmetro importante, pois esta é 
responsável por armazenar e fornecer potência reativa às 
solicitações do sistema [4].  

Assumindo dois condutores em paralelo, separados por uma 
distância d, cada um com raio r e energizados por uma fonte 
com tensão V. Derivado da lei de Gauss, a diferença de 
potencial entre os dois condutores é calculada por:  

r

dq
V ln


   (1) 

onde q é a carga transportada pelos condutores e ε é a 
permitividade do dielétrico entre os condutores. 
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De (1) e por definição, a capacitância C entre dois 
condutores é dada de forma geral por: 

r

dV

q
C

ln

 


  
(2) 

Dependendo da geometria da torre, do tipo de cabo, os 
parâmetros d e r variam. Mas a equação (2) mostra que a 
capacitância de uma linha aérea depende do tamanho do 
condutor, o espaçamento (entre condutores e entre o entre o 
condutor e a terra) e o comprimento da linha [5]. 

Então, a corrente capacitiva de uma linha pode ser 
calculada de acordo (3): 

3
2 LL

C

V
fCjI    (3) 

onde VL-L é a tensão de linha e f é a frequência do sistema. 
Em [6] são apresentadas as características de varias linhas 

de transmissão construídas em diferentes níveis de tensão, 
configurações de torres, corrente nominal, tipo de cabo, entre 
outros. De acordo com estes dados, na Tabela I é realizada 
uma comparação entre algumas destas linhas de transmissão 
para níveis de tensão e configurações típicas. Utilizado o 
modelo PI para linhas de transmissão no software EMTP-ATP, 
foi obtida a capacitância por quilômetro para cada caso. Na 
mesma tabela é apresentada a corrente capacitiva e a 
percentagem que esta representa da corrente nominal da linha. 

TABELA I 
CORRENTE CAPACITIVA PARA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES E TENSÕES 

Tensão 
(kV) 

Tipo 
Corrente 
nominal 

(A) 

Comprim. 
(km) 

B 
(µΩ-1//km) 

Corrente 
Capacitiva 

(A) 
% In 

345 3H7 1000 160 3,18 163,14 16,31 

345 3L3 2140 253 2,41 195,60 9,14 

345 3H1 3000 36.4 3,37 39,29 1,31 

500 5L4 500 300 3,19 445,22 89,04 

500 5L9 2400 1083 3,05 1533,37 63,89 

500 5L2 4350 17,3 3,66 29,43 0,68 

765 7P1 4000 1300 3,65 3371,92 84,30 

765 7H1 5160 84 3,45 205,72 3,99 

765 7L2 4900 1140 3,54 2871,33 58,60 

 

Conforme observado na Tabela I e também analisando (3), 
a capacitância por quilômetro não varia notavelmente, mas a 
corrente capacitiva se faz representativa a medida em que o 
comprimento da linha e o nível de tensão aumentam.  

III.  PROTEÇÃO DIFERENCIAL 

A proteção diferencial é aquela que opera quando a 
diferença vetorial entre duas ou mais grandezas elétricas 
ultrapassam um valor previamente determinado. A proteção 
diferencial de sobrecorrente se baseia na lei de correntes de 
Kirchhoff [7]. 

Considerando um sistema com n terminais de entrada e m 
terminais de saída, a corrente diferencial e a corrente de 
restrição, Idif e Ires, respectivamente, podem ser definidas em 

termos das correntes de entrada e saída como: 
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SEdif III


  (6) 

SEres IIkI


  (7) 

onde Ie é a corrente fasorial de cada um dos n elementos de 
entrada e Is é a corrente de cada um dos m elementos de saída. 
IE e IS são as somatórias dos n e m elementos de entrada e 
saída respectivamente. 

A partir destes valores, é obtida a caraterística de operação 
da proteção diferencial tradicional, nos eixos de corrente 
diferencial é de restrição, sendo ajustada como uma corrente 
mínima (Ipu) e um slope (k) que separa a zona de operação da 
zona de não operação ou restrição conforme mostrado na Fig. 
1. 

Dado que as expressões (4) e (5) são valores complexos, a 
maneira mais compreensiva para representar a característica é 
usar um plano complexo definido como a relação entre os 
sinais de entrada e saída da zona de proteção [8]. Igualmente, 
como no caso da proteção distância e as direcionais foi 
introduzido por Warrington em [9] um plano que transforma 
as correntes da proteção diferencial em valores imaginários e 
reais, conhecido como o plano alfa. O conceito que desenvolve 
este plano parte da relação entre (4) e (5), de acordo com (8).  

Zona de 
Operação

I Dif

I Rest

Zona de 
Restrição

Ipu

Slope k

 
Fig. 1.  Característica da proteção diferencial tradicional. 
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Das equações (6), (7) e (8): 

SESE IIkII


  (9) 
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Esta é a equação de uma circunferência, que descreve a 
zona de restrição do relé, com raio definido por (11) e seu 
centro localizado de acordo com (12) e que variam 
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dependendo do valor do slope (k) ajustado na proteção 
diferencial tradicional. A Fig. 2 mostra a relação que existe 
entre o slope ajustado na função diferencial e a característica 
no plano alfa.  
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Fig. 2.  Característica diferencial e alfa para diferentes valores de slope. 

 
A partir desta característica, foi desenhada uma nova 

proteção diferencial onde a zona de restrição é a área entre os 
arcos de duas circunferências, delimitadas por um ângulo α 
Esta proteção requer somente dois ajustes, o valor do raio R e 
o ângulo da característica, conforme é mostrado na Fig. 3. 

 

 
Fig. 3.  Parâmetros de ajuste da proteção diferencial no plano alfa. 

IV.  MÉTODOS DE COMPENSAÇÃO DA CORRENTE CAPACITIVA 

Para analisar o efeito da corrente capacitiva na proteção 
diferencial, serão apresentados alguns métodos que existem 
para seu cálculo ou compensação. Os métodos visam calcular 
a corrente para incluí-la como corrente de saída nas expressões 
(5), (6) e (7) ou minimizar o seu efeito sem calculá-la. A 
avaliação do desempenho de cada método será feita utilizando 
o plano alfa. Devido ao efeito da corrente capacitiva no 
funcionamento da proteção, alguns autores propõem mudar os 
ajustes da proteção, como a corrente de pick-up e o slope. No 

entanto a sensibilidade da proteção é reduzida. Como o 
objetivo do artigo é avaliar os métodos de cálculo da corrente 
capacitiva, a opção de reajustar a proteção não foi utilizada. 

A.  Método 1 

Proposto em [10], e de acordo às equações da linha de 
transmissão, o método compara as correntes num ponto 
comum e aleatório da linha. Para uma linha uniformemente 
distribuída, as relações entre as tensões e correntes para uma 
seção infinitesimal da linha estão dadas por (13) e (14). 

t
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onde r0 é a resistência serie (Ω/km), l0 a indutância serie 
(H/km), g0 a condutância shunt (S/km), e c0 a capacitância 
shunt (F/km). 

A solução para estas equações diferenciais no domínio da 
frequência, para um ponto p do interior da linha, é obtida 
como (15) e (16). 
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onde Imp e Inp são as correntes calculadas no ponto p com base 
nas medidas dos extremos m e n respectivamente. Zc é a 
impedância característica da linha, γ é a constante de 
propagação, e lmp e lnp são as distâncias desde p até os 
terminais m e n respectivamente. O símbolo # indica que pode 
ser utilizado tanto para sequências de fase como para cada 
fase. 

 
Fig. 4.  Tensões e correntes nos extremos da linha. 

Deste jeito, o cálculo da corrente diferencial é limitado à 
diferença entre as correntes calculadas no ponto p. Da mesma 
forma, a corrente de restrição se calcula como a soma de 
ambos os valores, como mostrado em (17) e (18). 

## npmpdif III   (17) 

## npmpres III   (18) 

Como as expressões (15) e (16), são calculadas com base 
nas equações de parâmetros distribuídos da linha, as 
expressões (17) e (18) levam em conta o efeito da capacitância 
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da linha, ou seja, que os valores calculados no ponto k já estão 
compensados pelo método.  

B.  Método 2 

Este método, apresentado em [11], parte da equação de 
quatro terminais, mas com uma variação importante. É suposto 
que a capacitância da linha é desconhecida e são utilizadas as 
medidas de ambos os extremos da linha para aproximar o valor 
de esta. 

A partir do modelo dos quadripolos da linha de transmissão 
e as medidas do terminal n, da Fig. 4, a corrente e tensão no 
extremo m da linha pode ser calculado de acordo com as 
equações (19) e (20). 

nCn
CC

m IZU
YZ

U  )
2

1(  (19) 

n
CC

nC
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m I
YZ

UY
YZ

I )
2
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1(   (20) 

onde ZC e YC são as impedâncias e admitância totais da linha. 
Separando as anteriores relações como uma parte real e 

uma parte imaginaria e supondo que a parte real e a imaginaria 
são iguais respetivamente, pode-se obter que: 
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Por tanto, a corrente capacitiva, no modelo da Fig. 4, pode 
ser calculado como (22) e (23). 
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C.  Método 3 

Alguns fabricantes de equipamentos de proteção oferecem 
duas opções de compensação, uma fixa [12] e outra 
variável [13]. A primeira calcula uma única corrente 
capacitiva como o produto da capacitância da linha de 
transmissão com a tensão nominal do sistema, ou seja, o 
cálculo é realizado para um tempo fixo. A outra alternativa 
calcula a corrente capacitiva para cada instante do tempo, 
conforme o relé obtém a medida de tensão para cada um dos 
terminais da linha.  

Com o objetivo de analisar as vantagens e o comportamento 
de cada uma destas opções, são realizadas as simulações com 
ambos os métodos, distinguidos como 3F para o método de 
valor fixo e 3V para aquele que varia no tempo. Este último 
corresponde a principal técnica para o cálculo da corrente 
capacitiva utilizado por alguns fabricantes de relés de 
proteção, devido a sua simplicidade e precisão. 

Utilizando o modelo PI de parâmetros concentrados da 
linha de transmissão, a corrente capacitiva é calculada como o 
produto entre a capacitância da linha e a variação no tempo da 
tensão de acordo com (24).  

dt

dv
CIC   (24) 

Como no modelo PI, a capacitância está concentrada em 
duas partes equivalentes a metade da capacitância total. O 
cálculo da corrente capacitiva é realizado como a tensão 
multiplicada por esta capacitância, como mostrado na Fig. 5. 
 

 
Fig. 5.  Esquema de compensação dos relés. 

D.  Método 4 

No método apresentado em [14], considera-se que em 
condições normais a diferença entre as correntes de entrada e 
saída é a corrente capacitiva, então o método armazena esta 
diferença por alguns ciclos e a média deste valor será a 
corrente capacitiva. Se uma condição anormal é detectada, o 
valor mantém fixo e reestabelecido o cálculo após o sistema 
normalizar. A vantagem deste método é que não requer o 
conhecimento dos parâmetros da linha nem medidas da tensão. 
Isso aumenta a precisão do método, podendo-se acrescentar a 
sensibilidade do relé para condições de carga ou falhas 
internas. Por outro lado, em condições de energização da LT, 
o método não oferece nenhuma compensação, simplesmente 
porque não existe nenhuma corrente previa a este evento. 

V.  RESULTADOS DOS TESTES 

A.  Descrição do sistema 

Para verificar o funcionamento de cada algoritmo, será 
utilizado o sistema descrito em [10], que corresponde a uma 
linha de transmissão de 1000 kV construída na China, com 8 
condutores por fase e circuito simples, a qual parte desde 
Jingdongham (Terminal 1), até Jingmen (Terminal 2), para um 
total de 645 km. Devido ao efeito capacitivo da linha, são 
instalados reatores em ambos os extremos da linha e outros 
dois adicionais na estação de compensação (EC), instalada a 
363 km de Jingdongnan, conforme apresentado na Fig. 6.  

  
Fig. 6.  Sistema teste. 

 
Utilizou-se o software de simulação de transitórios EMTP-

ATP para obter os parâmetros da linha e se modelou o sistema 
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para obter as medidas que são utilizadas para programar os 
algoritmos. A programação dos algoritmos e a obtenção dos 
fasores foram feitas utilizando o software Matlab. 

Foram simulados eventos internos e externos à zona de 
proteção para avaliar o trip e bloqueio de cada algoritmo. Para 
avaliar a disponibilidade dos métodos foram simulados curtos-
circuitos internos. Para a segurança foram testados curtos-
circuitos externos, condições normais de carga, energizações e 
sincronismos. 

Além do sistema teste original apresentado na Fig. 6, 
analisou-se a configuração na qual uma linha em derivação 
interna foi adicionada para simular um sistema de três 
terminais (conexão “T”). Os parâmetros utilizados, como 
comprimento, equivalente de curto-circuito e impedância dos 
reatores por fase e de neutro são presentados na Tabela II. Esta 
variação foi sugerida para avaliar a adaptabilidade dos 
algoritmos diante desta situação. 
 

TABELA II 
PARÂMETROS DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TERMINAL 3 

Comprimento km 240 
Impedância Reator Ω/fase 1818,2 

Impedância Reator neutro Ω 500 
Impedância curto seq 0 Ω 13,99 
Impedância curto seq + Ω 12,27 

 
Os algoritmos de proteção foram implementados para uma 

frequência de amostragem de 1200 Hz. Supõe-se um sistema 
de comunicação por fibra ótica com a capacidade de 
intercâmbio de dados sincronizada entre os extremos.  

B.  Linha de dois terminais 

De acordo com a convenção adoptada em (6) e (7), em 
condições ideais de corrente passante (fluxo de potência ou 
faltas externas), as magnitudes da corrente total de entrada e 
da corrente total de saída são iguais e seus ângulos estão 
desfasados 180°, pelo que a relação apresentada em (8) 
corresponde no plano alfa ao ponto -1+j0 [2]. Nesta condição, 
a precisão do algoritmo pode ser avaliada pelo grau de 
aproximação a este ponto. 

Na Tabela III apresenta-se um resumo com os eventos 
simulados na rede para avaliar a resposta de trip (T) ou não 
trip (NT) de cada um dos algoritmos. 

 
TABELA III 

RESPOSTA  DOS  ALGORITMOS A  EVENTOS NOS SISTEMA DE DOIS TERMINAIS  

NO PLANO ALFA. 

Evento 
Ponto 
falta* 

Método 
NC 1 2 3V 3F 4 

Fluxo máximo - NT NT NT NT NT NT 
Fluxo mínimo - NT NT NT NT NT NT 
Energização - - NT NT NT NT - 
Ener. em falta - - T T T T - 
Sincronização - NT NT NT NT NT NT 
CC 3φ máx. Externo NT NT NT NT NT NT 
CC 3φ min Externo NT NT NT NT NT NT 
CC 2φ máx. Externo NT NT NT NT NT NT 
CC 2φ min Externo NT NT NT NT NT NT 
CC 2φ-g máx. Externo NT NT NT NT NT NT 
CC 2φ-g min Externo NT NT NT NT NT NT 

Evento 
Ponto 
falta* 

Método 
NC 1 2 3V 3F 4 

CC 1φ-g máx. Externo NT NT NT NT NT NT 
CC 1φ-g min Externo NT NT NT NT NT NT 
CC 3φ máx. T1 T T T T T T 
CC 3φ min T1 T T T T T T 
CC 2φ máx. T1 T T T T T T 
CC 2φ min T1 T T T T T T 
CC 2φ-g max T1 T T T NT T T 
CC 2φ-g min T1 T T T T T T 
CC 1φ-g max T1 T T T T T T 
CC 1φ-g min T1 T T T T T T 
CC 3φ max EC T T T T T T 
CC 3φ min EC T T T T T T 
CC 2φ max EC T T T T T T 
CC 2φ min EC T T T T T T 
CC 2φ-g max EC T T T T T T 
CC 2φ-g min EC T T T T T T 
CC 1φ-g max EC T T T T T T 
CC 1φ-g min EC T T T T T T 
CC 3φ max T2 T T T T T T 
CC 3φ min T2 T T T T T T 
CC 2φ max T2 T T T T T T 
CC 2φ min T2 T T T T T T 
CC 2φ-g max T2 T T T T T T 
CC 2φ-g min T2 T T T T T T 
CC 1φ-g max T2 T T T T T T 
CC 1φ-g min T2 T T T T T T 

* Quando a falta é interna, é feita 1% dentro da zona de proteção partindo do 
ponto indicado. 

 
A Tabela III mostra que a maioria dos métodos 

apresentados tem uma resposta adequada para cada uma das 
simulações realizadas, isto acontece graças às vantagens que 
oferece o plano alfa sobre o plano tradicional, já que cria uma 
característica de acordo às condições da linha. 

A primeira verificação foi realizada para fluxo de potência 
com carga mínima, onde a corrente de carga é mínima e a 
corrente capacitiva é máxima. Neste caso se têm em 
funcionamento todos os reatores da linha. Na Fig. 7 mostra-se 
o cálculo da corrente capacitiva no tempo, de acordo com cada 
algoritmo. Neste caso, o método 4 demora o tempo mínimo em 
estabilizar o sinal e este é equivalente ao inverso da corrente 
capacitiva que, neste caso, seria a corrente residual. Além 
disso, pode ser observado que em virtude dos reatores, a 
tensão no sistema se mantem perto do valor nominal, razão 
pela qual a corrente dos métodos 3F e 3V tem um valor 
similar. 

As simulações realizadas mostraram que em condições de 
regime permanente, o maior desafio para os algoritmos se 
presenta em condições de baixo carregamento. Isto se deve a 
vários fatores, como a estimação do valor da corrente 
capacitiva e à corrente dos reatores que é adicionada no 
cálculo da corrente diferencial.  

Para a situação de máximo carregamento, todos os métodos 
apresentaram um comportamento apropriado e próximo ao 
ponto de estabilidade (-1+j0), sendo os métodos 1 e 3V os 
mais estáveis. Além disso, observa-se que o sistema sem 
compensação tem o mesmo comportamento nos primeiros 
pontos do método 4, conforme é apresentado na Fig. 8. 
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Fig. 7.  Corrente capacitiva calculada pelos métodos de compensação para 
mínima carga. 
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Fig. 8.  Resposta dos métodos de compensação para fluxo máximo. 

 
Em casos de energização, alguns fabricantes estabelecem 

um tempo de 5 ciclos de bloqueio da função diferencial 
enquanto acontece este transitório [13]. O plano alfa tem a 
propriedade de acrescentar o alcance da proteção sem diminuir 
a sensibilidade, desta forma, esse tempo proposto poderia ser 
reduzido. Igualmente, esta simulação revelou a importância da 
implementação de algum algoritmo para compensar a corrente 
capacitiva, já que foi constatado que o sistema sem 
compensação, assim como o método 4, teriam um 
comportamento atípico, já que a locação no plano de cada 
ponto de medida depende da relação entre a corrente total de 
entrada e a corrente total de saída, como se indica em (8). Para 
esta situação, a corrente de saída seria zero, o que resulta em 
uma indeterminação no plano alfa, enquanto os algoritmos 
com compensação ficaram na zona de restrição do plano. 

 Durante a energização com uma falta na linha, o algoritmo 
4 foi simulado na sua condição básica, isto é, não operando 

com outra proteção de backup. Isto mostra que, em condições 
de regime permanente, este método é o mais preciso para 
estimação e compensação da corrente capacitiva. Porém, em 
condições de falta, poderia chegar até a compensá-la, 
funcionando como um espelho da corrente para que a corrente 
diferencial seja zero. Além disso, pelo descrito no caso de 
energização, quando não se tem compensação prévia, inclusive 
em condições de falta, existe a indeterminação, enquanto que 
os outros algoritmos apresentaram uma resposta adequada, 
gerando trip diretamente ao detectar a falta.  

Foram simuladas outras condições de bloqueio da proteção 
como o sincronismo da linha com a rede e faltas externas. 
Como foi dito anteriormente, por falta de corrente de saída, o 
algoritmo está numa indeterminação. Neste caso, quando 
ocorre o sincronismo com a rede, há corrente de saída e os 
algoritmos não compensado e 4 voltam de uma relação infinita 
até chegar no plano alfa, conforme o Fig. 9. 
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Fig. 9.  Resposta dos métodos de compensação para o sincronismo do 
terminal 2 

 
Nos casos em que a proteção deve operar para faltas 

internas, obteve-se em geral que os algoritmos operam de 
forma correta, ou seja, para qualquer tipo de falta, nos pontos 
avaliados e mostrados na Tabela III, obteve-se trip, com 
exceção de uma falta bifásica para terra localizada a 1% do 
terminal T1. Neste caso, a pesar do método 3V seguir a mesma 
trajetória dos outros algoritmos no plano, o método não 
conseguiu sair da zona de restrição, afetando a confiabilidade 
da proteção.  

C.  Linha de três terminais 

Como foi indicado na descrição do sistema, adicionou-se 
um terminal de carga no sistema original com parâmetros 
similares aos atuais para verificar a flexibilidade e 
adaptabilidade dos algoritmos a esta variação. Nesta 
configuração, verificou-se que os algoritmos 1, 3 e 4 podem se 
adaptar a condição, enquanto que o algoritmo 2 não. Neste, a 
capacitância é calculada através da relação entre a parte real e 
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imaginaria das correntes e tensões nos dois terminais, então, 
ao se acrescentar um novo terminal, não pode-se adaptar este 
algoritmo de uma maneira simples. 

Na Tabela IV são resumidos os resultados encontrados para 
as simulações feitas sobre este novo sistema, incluindo as 
mesmas faltas no terminal inserido. Inicialmente, as 
simulações de fluxo tanto de máxima como de mínima carga 
no sistema mostraram resposta apropriada por parte dos quatro 
algoritmos avaliados, já que se localizaram perto do ponto 
ideal. Na situação de mínima carga, na qual a corrente 
capacitiva é máxima, o algoritmo sem compensação foi o mais 
afastado do ponto, evidenciando que em geral, qualquer um 
dos métodos é aceitável ante estas condições. 

TABELA IV 
RESPOSTA DOS ALGORITMOS A EVENTOS NO SISTEMA DE TRÊS TERMINAIS NO 

PLANO ALFA. 

Evento Ponto 
Método 

NC 1 3V 3F 4 

Fluxo máximo - NT NT NT NT NT 

Fluxo mínimo - NT NT NT NT NT 

Energização - - T NT NT - 

Ener. em falta - - T T T - 

S1** - NT NT NT NT NT 

S2** - NT NT NT NT NT 

S3** - NT NT NT NT NT 

S4** - NT NT NT NT NT 

CC 3φ max Externo NT NT NT NT NT 

CC 3φ min Externo NT NT NT NT NT 

CC 2φ max Externo NT NT NT NT NT 

CC 2φ min Externo NT NT NT NT NT 

CC 2φ-g max Externo NT NT NT NT NT 

CC 2φ-g min Externo NT NT NT NT NT 

CC 1φ-g max Externo NT NT NT NT NT 

CC 1φ-g min Externo NT NT NT NT NT 

CC 3φ max T1 T T T T NT 

CC 3φ min T1 T T T T NT 

CC 2φ max T1 T T T T NT 

CC 2φ min T1 T T T T NT 

CC 2φ-g max T1 T T T T NT 

CC 2φ-g min T1 T T T T NT 

CC 1φ-g max T1 T T T T NT 

CC 1φ-g min T1 T T T T NT 

CC 3φ max SC T T T T NT 

CC 3φ min SC T T T T NT 

CC 2φ max SC T T T T NT 

CC 2φ min SC T T T T NT 

CC 2φ-g max SC T T T T NT 

CC 2φ-g min SC T T T T NT 

CC 1φ-g max SC T T T T NT 

CC 1φ-g min SC T T T T NT 

CC 3φ max T2 T T T T NT 

CC 3φ min T2 T T T T NT 

CC 2φ max T2 T T T T NT 

CC 2φ min T2 T T T T NT 

CC 2φ-g max T2 T T T T NT 

Evento Ponto 
Método 

NC 1 3V 3F 4 

CC 2φ-g min T2 T T T T NT 

CC 1φ-g max T2 T T T T NT 

CC 1φ-g min T2 NT T NT T NT 

CC 3φ max T3 T T T T NT 

CC 3φ min T3 T T T T NT 

CC 2φ max T3 T T T T NT 

CC 2φ min T3 T T T T NT 

CC 2φ-g max T3 T T T T NT 

CC 2φ-g min T3 T T T T NT 

CC 1φ-g máx. T3 T T T T NT 

CC 1φ-g min. T3 T T T T NT 

* Quando a falta é interna, é feita 1% dentro da zona de proteção partindo do 
ponto indicado. 
** S1: Sincronização do Terminal 2 com Terminal 3 aberto. 
  S2: Sincronização do Terminal 2 com Terminal 3 fechado. 
  S3: Sincronização do Terminal 3 com Terminal 2 aberto. 
  S4: Sincronização do Terminal 3 com Terminal 2 aberto.  

 
Similarmente, como aconteceu na energização da linha de 

dois terminais, quando não se tem nenhum método de 
estimação ou compensação da corrente capacitiva ativo no 
momento do evento, como no caso do método 4 ou sem 
compensação, a relação entre as correntes de entrada e saída 
resultam numa indeterminação. Por outro lado, o algoritmo 1, 
a pesar de ter ingressado na característica, seu ponto de 
estabilidade estava fora, enquanto os outros métodos se 
localizaram na zona de restrição, atuando corretamente. Para o 
caso onde se apresenta a energização da linha com falta, os 
métodos 3V e 3F atuaram corretamente. Já o método 4, por 
sua concepção para a estimação da corrente capacitiva até a 
estabilidade do sinal, a qual finalmente compensou, levando a 
falta até a zona de restrição, como mostrado na Fig. 10. 
Igualmente, o sistema sem compensação não tem uma corrente 
de saída para completar a formulação do plano alfa, pelo que a 
relação entre corrente de entrada e saída da como resultado 
uma indeterminação, o que significa que nenhum ponto 
aparecerá no plano alfa 

Com este sistema de transmissão, foi simulada a 
sincronização de cada terminal, considerando também as 
possíveis configurações com dois terminais desligados ou 
somente um. Em todas as simulações notou-se que o 
transitório não gera trip para nenhum dos métodos, mas mostra 
uma melhor resposta dos algoritmos 3 e 4. 

Em condições de faltas fora da zona de proteção, notou-se 
que os métodos não geram trip. Por exemplo, na Fig. 11 é 
simulada uma falta monofásica mostrando que mesmo para 
faltas desbalanceadas, esta característica de proteção oferece 
confiabilidade. Enquanto que para faltas internas, os 
algoritmos em geral operam, exceto no caso de falta 
monofásica para terra localizada ao 1% do terminal T2, onde 
os algoritmos 3V e não compensado, a pesar de seguir 
trajetória de falta não conseguiram sair da zona de restrição, 
omitindo o trip da proteção. 
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Fig. 10.  Resposta dos métodos de compensação para uma energização com 
falta no sistema. 
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Fig. 11.  Resposta dos métodos de compensação para uma falta externa 
monofásica para terra. 

VI.  CONCLUSÃO 

A pesar da flexibilidade do plano alfa, já que permite que o 
sistema sem nenhuma compensação esteja dentro da 
característica de restrição em condições de não operação, 
mostrou-se que quando um terminal está aberto, a corrente de 
entrada ou saída pode ser zero, o que pode gerar uma condição 
de operação ou indeterminação de acordo com a programação 
do relé. Por isto, os fabricantes sugerem ativar no mínimo um 
método de compensação. Neste sentido, encontrou-se que o 
algoritmo 4, a pesar de ser o mais próximo na estimação da 
corrente capacitiva, apresenta as mesmas falhas de um sistema 
sem compensação. 

Nota-se que o método 1 oferece para a maioria dos casos 
simulados respostas corretas, variando os cálculos para cada 
caso e se adaptando para diferentes condições. No entanto, o 
método envolve diversos cálculos, principalmente na presença 

de reatores no sistema, tornando sua aplicação complexa. 
Além disso, constatou-se que o método 2 não oferece 

adaptabilidade para um sistema de três terminais, além de não 
ter sido tão preciso na estimação da corrente capacitiva, a 
pesar da vantagem de não precisar de parâmetros para sua 
estimação.  

Por meio das simulações realizadas, pode-se concluir que o 
método 3, com corrente capacitiva fixa, pode ser uma opção 
adequada para a compensação, já que a pesar de não ser 
variável e se adaptar a cada situação, é simples e oferece 
segurança para as condições simuladas. De igual maneira, o 
método 3 de cálculo variável se apresenta como uma boa 
alternativa de estimação, dando como resultado valores muito 
próximos ao ponto ideal no plano alfa. Desta maneira, pode-se 
concluir que estes dois métodos podem ser considerados os 
mais viáveis para desempenhar a função de cálculo da corrente 
capacitiva na proteção diferencial de linha. 
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