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RESUMO  

Atualmente, a operação do sistema de transmissão de energia elétrica é 

sobrecarregada pela grande quantidade de informações oriundas dos mais diversos sistemas de 

monitoração, que devem analisar estas informações para manter o sistema em condições de 

operação aceitáveis de acordo com a normas do Setor Elétrico Brasileiro. Nesse contexto, este 

trabalho propõe um sistema de diagnóstico de falhas on-line em linhas de transmissão baseado 

na análise da monitoração da corrente de fuga para múltiplas falhas incipientes, que é composto 

de módulos que se adaptam de modo autônomo às melhorias que são executadas na LT. O 

trabalho desenvolvido aborda especificamente o módulo diagnóstico, no qual são extraídas as 

características do espectro harmônico da corrente de fuga com falha, e posteriormente, 

identifica a falha mais proeminente em um cenário multi eventos. Para extrair as características 

dos sinais de corrente de fuga com falhas foi utilizada a redundância analítica, que a partir de 

dados obtidos em laboratório e em campo, serviu para determinar o comportamento normal da 

LT, elaborar o modelo da LT em funcionamento normal e com a anomalia. De posse da corrente 

de fuga de funcionamento normal e com falha realiza-se a caracterização destes sinais, que 

empregam algoritmos adequados nas características levantadas no estado da arte sobre o tema 

e nos dados obtidos em campo e em laboratório. Após escolher o algoritmo de extração que 

possui melhor desempenho para múltiplas falhas, são propostos classificadores para determinar 

qual a falhas mais proeminente na LT. O projeto do classificador levou em consideração que o 

sistema precisa se adaptar às mudanças ocorridas na LT, incorporando o conhecimento sobre o 

sistema, uma vez que este é bastante dinâmico. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Diagnóstico de Falhas, Linhas de Transmissão, Corrente 

de Fuga, Múltiplas Falhas, Análise Qualitativa de Tendências, Naive Bayes 
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ABSTRACT 

Currently, the transmission system operation is overwhelmed by the large amount of 

information coming from the most different monitoring systems, which must analyzing this 

information to keep the system in acceptable operating conditions, according with Brazilian 

rules for power sector. In this sense, this present thesis proposes an on-line system for the 

diagnosis of faults in transmission lines. Such a method is predicated on the monitoring and 

analysis of the transmission line’s leakage current. More specifically, the system is composed 

of modules capable of self-adapting to scheduled improvements. The developed methodology 

specifically addresses the diagnostic module, which the characteristics of the faulty harmonic 

spectrum of the leakage current are extracted, and thereafter identifies the most prominent fault 

in a multi-event scenario. To extract leakage current signals characteristics, the analytical 

redundancy was used, which, from laboratory and field data, to determine the normal behavior 

of the LT, to elaborate the LT model in normal operation and with the anomalies. With normal 

and faulty leakage current is accomplished the feature extraction, which uses suitable 

algorithms based on features obtained from state of art and data from laboratory. After choosing 

the extraction algorithm that has the best performance for multiple faults, are proposed 

classifiers to determine the most prominent fault in the transmission line. The classifier design 

took into account that the system needs to adapt to the changes occurred in the transmission 

line, emboding the knowledge about the system, since this is very dynamic 

 

KEYWORDS: Fault Diagnosis, Transmission Lines, Leakage Current, Multiple 

Faults, Qualitative Trend Analysis, Naïve Bayes. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Descrição do Problema 

Atualmente, a operação do sistema de transmissão de energia elétrica é 

sobrecarregada pela grande quantidade de informações oriundas dos mais diversos sistemas de 

monitoração, que devem analisar estas informações para manter o sistema em condições de 

operação aceitáveis de acordo com a normas do Setor Elétrico Brasileiro. Assim, quando um 

evento ocorre com base nos alarmes fornecidos pelos sistemas de monitoração e pelos 

elementos com defeito, o operador tenta fazer o diagnóstico aproximado do estado atual do 

sistema, com o objetivo de restaurá-lo o mais rápido possível, que dependendo do número de 

elementos com defeito torna-se muito complexo. 

Diante deste cenário, durante as duas últimas décadas têm se buscado desenvolver 

sistemas inteligentes para diagnosticar defeitos nos mais diversos componentes do sistema de 

transmissão. Dentre as áreas de estudo sobre o assunto podemos citar os trabalhos 

desenvolvidos por Downes et al. (2004) para monitoração de condutores, Sparling (1999) para 

o diagnóstico de transformadores, Cai-Xin (2005) para diagnóstico de elementos como 

espaçadores (JIN et al., 2013), isoladores (GUBANSKI et al., 2007), elementos em subestações 

(LEE et al., 2000), etc.  

Como uma das grandes vantagens de um sistema de diagnóstico inteligente no 

sistema de transmissão é melhorar os procedimentos operacionais, as metodologias para 

diagnosticar defeitos em tempo real são de grande importância para as empresas do setor 

elétrico. Especialmente, metodologias que sejam de baixo custo utilizando os parâmetros 

elétricos, que já são medidos rotineiramente, como: tensão, corrente, distorção harmônica, 

potência, etc, pois acredita-se que nestes sinais (medições reais) existam características que 

possam, de forma reconhecível indicar alterações no comportamento do sistema 

(GURUSINGHE . et al., 2016; SILVA et al., 2012, KHAWAJA et al., 2017). 

Um significativo número de pesquisas tem se dedicado ao desenvolvimento de 

metodologias que usem os sinais medidos na linha de transmissão (LT). Vale ressaltar que, a 

precisão dos parâmetros monitorados na LT é essencial para o estudo da operação, 

especialmente para estimação de estado (detecção), diagnóstico e localização de defeitos, e que 

estes são afetados por condições ambientais e pela variação da carga. Portanto, a variável de 

monitoração, isto é, a variável que será caracterizada para o sistema de diagnóstico, deve ser 

escolhida cuidadosamente. 
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A escolha da variável de monitoração dependerá do componente a ser monitorado 

elétrico (LEWIN et. al., 2013), pois refletirá em vários aspectos do sistema de diagnóstico, 

como por exemplo se o sistema de monitoração, será por inspeção em tempo real ou em 

contínuo, ou se este será baseado em dados ou baseados em modelos. 

Em pesquisas realizadas na área de linhas de transmissão, os sistemas de 

diagnóstico inteligente têm feito o uso de modelos matemáticos (QIN et al., 2016), modelos 

físicos (KANG et al., 2015), abordagens estatísticas (GUPTA et al., 2015), e de inteligência 

artificial (FERREIRA et al., 2016), utilizando diversas características, uma vez que as medições 

puras de tensão e corrente da linha de transmissão, apresentam dificuldades para serem 

utilizadas em metodologias de detecção ou diagnóstico. Segundo Chen et al. (2016) pode-se 

citar: 

• Parâmetros distribuídos; 

• Correntes de falta; 

• Transformações modais (Transformações de Clarke); 

• Frequências características em situações de falta; 

• Medições de fasoriais; 

• Faltas de alta impedância; 

• Ondas viajantes; 

• Corrente de fuga; 

Um dos parâmetros de monitoração utilizados para monitorar a isolação é a corrente 

de fuga. A corrente de fuga pode ser utilizada para diagnosticar falhas incipientes, isto é, uma 

falha que não provoca o desligamento da LT. Nos sistemas elétricos falhas incipientes podem 

se manifestar por meio de deterioração gradual do isolamento (KIM et al, 1999). A análise da 

corrente de fuga tem sido aplicada geralmente na monitoração de cabos, transformadores, para 

os quais foram publicadas algumas metodologias para detectar e diagnosticar faltas 

(FATHABADI, 2016), para o diagnóstico de isoladores (PYLARINOS et al., 2015). Contudo, 

a maioria desses estudos é realizado no componente desconectado do sistema, em ambiente 

controlado e considerando apenas uma classe (modo) de falha. 

Além disso, alguns estudos sobre sinal da corrente de fuga medida em linhas de 

transmissão, indicam que além de falhas de isolação, poderão existir características de outras 

falhas (SILVA et al., 2017). Portanto, a corrente de fuga tem potencial para caracterizar 

múltiplas falhas na LT. 
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A caracterização de múltiplas falhas é um tema consolidado para no diagnóstico de 

defeitos em circuitos analógicos e digitais (WANG et al., 2006, ISSURY, et al., 2013, 

KHANLARI et al., 2017), bem como na área de máquinas rotativas utilizando técnicas, onde 

por exemplo, podemos citar técnicas como Análise de Resposta ao Choque (Shock Response 

Spectrum), Análise de Transitórios de Segunda Ordem, Análise de Componentes Principais 

(PCA) e PCA kernel (HUSSAIN, 2013). Outros trabalhos usam algumas variações de wavelets 

para identificar falhas em rolamentos e em rotores (KANG et al., 2016). Ainda podem ser 

citadas as técnicas baseadas em decomposições de sinais usando Funções de Modo Intrínseco 

(IMF) e técnicas baseada em Decomposição de Modos Empíricos (EMD) (SAUCEDO-

DORANTES, et al., 2017). 

Metodologias qualitativas também são propostas usando modelos estruturais, os 

quais tem o efeito de reduzir o impacto das falhas mascaradas no desacoplamento de falhas nos 

resíduos, melhorando o desempenho do diagnóstico e da localização (DAIGLE et al., 2016). 

Também são utilizados métodos de diagnóstico baseados em consistência (Consistency-Based 

Diagnosis – CBD) usando gráficos de ligação (Bond Graph) (CHATTI et al., 2014) que 

comparam os resultados, com o objetivo de eliminar conflitos que são inconsistentes ou não 

são fisicamente possíveis, mesmo que estes pareçam lógicos do ponto de vista qualitativo.  

Na área estatística são encontradas técnicas probabilísticas envolvendo lógica 

Fuzzy (RAMOS et al., 2016) e classificadores probabilísticos (KORAZ et al., 2017) para extrair 

quais as falhas que impactam mais no sistema, e assim auxiliar o operador na tomada de decisão. 

O trabalho desenvolvido por Ariakia et al. (2017) propõe uma metodologia para 

localizar duas faltas ocorrendo simultaneaneamente utilizando uma função objetivo. O tempo 

eletromagnético reverso (Electromagnetic Time Reversal - TR) é aplicado por Orlandi (2018) 

utilizando funções de transferência para localizar uma falta, e estendendo o caso para duas ou 

mais faltas. O TR utiliza a análise qualitativa dos diferentes transitórios na LT, como 

características que são combinadas em um algoritmo de classificação baseado em medidas de 

multi-informação para localizar faltas. 

1.2 Objetivo da Tese 

Objetivos Geral 

Propor um sistema de diagnóstico de falhas incipientes on-line em linhas de 

transmissão. 

Objetivos Específicos 
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Para atingir o objetivo geral é necessário a execução dos seguintes objetivos 

específicos: 

• Escolher uma (ou mais) variável de monitoração para ser usada no sistema de 

diagnóstico, para definição das falhas (defeitos) que serão diagnosticadas pelo sistema 

proposto; 

• Desenvolver uma metodologia de caracterização de falhas simples; 

• Desenvolver uma metodologia de caracterização para múltiplas falhas; 

• Propor um sistema de diagnóstico on-line; 

• Desenvolver um sistema de inferência, capaz de diagnosticar falhas incipientes simples 

e múltiplas; 

 

1.3 Contribuições da Tese 

Após a breve revisão bibliográfica apresentada anteriormente, pode-se constatar 

que muitos trabalhos voltados ao desenvolvimento de sistemas de monitoração e diagnóstico 

em LTs, dedicam-se à localização e a classificação de faltas, mas nem sempre em um cenário 

de múltiplas falhas, o qual é bastante complexo. 

Assim, as contribuições da tese são: 

1. Proposta de metodologia para o diagnóstico do isolamento de LTs, considerando a 

coexistência de múltiplas falhas, usando o resíduo do espectro harmônico da corrente de fuga, 

como parâmetro para diagnosticar o estado operativo da LT; 

2. Desenvolvimento de metodologia para extrair as características da corrente de fuga de 

isoladores poluídos, considerando a presença de múltiplas falhas; 

3. Desenvolvimento de um classificador capaz de adaptar-se às mudanças na dinâmica de 

funcionamento da LT, de baixo custo computacional para informar o diagnóstico ao operador 

e distinguir falhas em um cenário de múltiplas falhas. 

1.4 Justificativa 

O diagnóstico de falhas é um campo de pesquisa extenso com recentes e 

importantes contribuições em termos de métodos e ferramentas capazes de serem empregadas 

em situações reais. Ainda assim, existem aplicações, como é o caso das linhas de transmissão 

(LT), em que novos paradigmas e tecnologias, passam a exigir dos sistemas de diagnóstico 

melhor precisão ao informar o estado operativo de uma LT. Os novos paradigmas e que 

norteiam e justificam esta tese podem ser elencados como: 
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• Linhas de transmissão são sistemas híbridos que apresentam diferentes comportamentos 

contínuos em vários pontos de operação (denominados modos), e uma dinâmica discreta 

representada por um conjunto de dados discretos e seus estados de transição, e, portanto, 

algumas estratégias devem ser propostas para mesclar estas duas características, a fim de 

permitir uma rápida detecção, uma robusta isolação da falha e uma efetiva predição do 

componente sob falha; 

• A detecção de falhas em LT é usualmente extremamente demorada, pois a análise de 

dados não consegue acompanhar a sua coleta. Consequentemente, uma rápida metodologia de 

detecção e diagnóstico online é essencial, para discriminar diferentes condições operacionais 

em uma LT real. 

• As metodologias tradicionais para extrair e selecionar características baseadas nas 

condições de monitoração, têm uma limitação inerente quando é necessário fazer o diagnóstico 

de várias falhas simultaneamente, pois o efeito das múltiplas falhas se sobrepõe em variáveis 

medidas, as quais podem ser muito diferentes se comparadas com falhas simples. Em outras 

palavras, os métodos existentes para falhas simples não podem ser aplicados e/ou adaptados às 

múltiplas falhas em LT com sucesso. 

• Apesar de existirem inúmeros trabalhos para diagnosticar e discriminar falhas em um 

cenário de múltiplas falhas, a classificação necessita de uma série de dados, descritos por 

múltiplos atributos ou características mais compactas possível, que seja capaz de melhorar o 

desempenho do diagnóstico. 

• Atualmente as técnicas de classificação agrupam as múltiplas falhas considerando 

características similares. Contudo, esta estratégia de classificação é complicada, por ter um ou 

mais espaços de falhas com todas as suas relações causa e efeito descritas de forma muito 

semelhante. 

1.5 Metodologia 

O sistema proposto é composto de módulos que se adaptam de modo autônomo às 

melhorias que são executadas na LT, isto é, seus limiares de alarme mudam conforme a 

dinâmica do sistema muda, quer seja por manutenções programadas ou por atualização em seus 

componentes. A estruturação do sistema em módulos permite que o processo de diagnóstico 

seja claro e lógico para o operador, de modo que após o processo de inferência, se estabeleçam 

estratégias e logísticas adequadas para a solução das falhas diagnosticadas. Dessa forma, o 

diagnóstico é facilmente assimilado pelo operador, que poderá então usar a sua expertise no 

processo. 
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O desenvolvimento do sistema de diagnóstico de falhas em LTs, proposta nesta tese 

para diagnosticar múltiplas falhas, utiliza o resíduo do espectro harmônico da corrente de fuga 

(CF). Este resíduo é obtido a partir da diferença entre os espectros harmônicos da corrente de 

fuga sem e com falha de um trecho de LT. Para obtenção destes dados (sinais) sem falha foi 

utilizado o Sistema de Monitoração Online de Linhas de Transmissão (MOLLTs) desenvolvido 

em trabalhos anteriores pelo Grupo de Tecnologia da Automação da UFPA. O sistema de 

monitoração desenvolvido em (DA SILVA et al., 2012) utiliza como variável de monitoração 

a corrente de fuga, que é obtida indiretamente pela diferença entre a corrente de entrada e a 

corrente de saída do trecho de transmissão. O sinal proveniente da monitoração é considerado 

de funcionamento normal, e por esta razão, será utilizado para o desenvolvimento de um modelo 

matemático da LT, que reproduza este mesmo comportamento. Ao sinal deste modelo será 

acrescentado sinal que represente falha na LT para simular a operação da LT com falha. Os 

sinais dos modos de falhas são inicialmente obtidos experimentalmente através de ensaios em 

laboratório. As características das formas de onda de corrente de fuga obtidas nestes ensaios 

são utilizadas para construir modelos que são validados comparando as formas de onda com as 

apresentadas pela literatura. Os sinais de CF com falhas obtidos por modelos matemáticos a 

partir de sinais obtidos experimentalmente serão extrapolados em vários níveis de criticidade e 

combinados para a construção de falhas múltiplas, formando um banco de dados. A criação das 

falhas múltiplas é realizada a partir da seleção aleatória das falhas simples no banco de dados. 

Os sinais de falha são empregados para validar os métodos de diagnósticos a serem 

desenvolvidos e não representam com precisão as diversas criticidades que podem ser 

observadas na monitoração de sinais de modos de falhas reais. 

De posse dos sinais da corrente de fuga com funcionamento normal e anormal (com 

falha) da LT é necessário o tratamento de dados antes da etapa de extração de características. 

O tratamento de dados pretende oferecer sinais que melhorem a nitidez dos fenômenos a ser 

observados após a extração das características, e portanto, permitam melhorar o desempenho 

dos classificadores projetados para executar o diagnóstico. Os dados serão tratados de maneira 

a produzir sinais chamados de Gerador Residual (GR), Vetor Capacitância (VC) e a geração 

residual (GR) combinada à Análise Qualitativa de Tendências (QTA – Qualitative Trend 

Analysis). De cada um destes sinais tratados são extraídas características que serão avaliadas 

tanto para falhas simples quanto múltiplas. 

Após o tratamento dos dados e extração das características é desenvolvido o projeto 

do classificador, inicialmente usando sinais de falhas simples e depois para sinais com falhas 

múltiplas. Os critérios para o projeto do classificador consideram que o sistema precisa se 
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adaptar às mudanças ocorridas na LT, incorporando o conhecimento sobre o sistema, uma vez 

que este é bastante dinâmico. Para validar o desempenho obtido pela metodologia desenvolvida 

para diagnóstico é realizada uma comparação com outras metodologias de diagnóstico 

empregadas em LT. 

1.6 Organização do Trabalho 

Esta tese é dividida em duas partes. Na primeira parte são descritos o estado da arte 

da monitoração, da técnica de detecção empregada (capítulo 2), dos modos de falhas em LT 

(capítulo 3) e os métodos de diagnóstico selecionados para o desenvolvimento do sistema 

proposto (capítulo 4). Na segunda parte são desenvolvidas a extração de características 

(capítulo 4), utilizando modelos analíticos da LT e os cenários de falha (simples e múltiplas). 

Com os dados obtidos pelos modelos analíticos são desenvolvidas estratégias de caracterização 

com diferentes metodologias, sendo selecionada aquela que apresentar melhor desempenho aos 

dados. Após a caracterização são projetados classificadores para o diagnóstico de falhas 

incipientes em LT (capítulo 5). Estes capítulos são descritos separadamente a seguir: 

• Capítulo 2 – Monitoração e Detecção de Falhas de Linhas de Transmissão: neste 

capítulo de revisão bibliográfica, são apresentadas as técnicas de monitoração em linhas de 

transmissão, as falhas que podem ser caracterizadas pela corrente de fuga e suas principais 

características, como formas de onda e decomposição harmônica, especialmente para averiguar 

o efeito da poluição em isoladores; 

• Capítulo 3 – Métodos de Diagnóstico: são apresentados os principais métodos para 

diagnóstico presentes na literatura e a comparação entre eles. Além disso, são detalhados os 

métodos que serão utilizados neste trabalho e as principais técnicas empregadas para 

desenvolver o sistema de diagnóstico proposto. 

• Capítulo 4 – Modelo de Funcionamento Normal, Modelos de Falhas e Extração de 

Características para o Diagnóstico: é destinado à descrição da aquisição dos dados de campo 

e obtidos em laboratório e de como estes são tratados e para extração de características. O 

capítulo apresenta modelo matemático que reproduz o comportamento sem falha da LT obtido 

de medições de campo. Utiliza modelos em circuito equivalente que caracterizam o 

comportamento com falha, verificado em laboratório. Por fim, o desenvolvimento do 

tratamento de dados para extração de características para diagnóstico. 

• Capitulo 5 – Classificador para o Sistema de Diagnóstico Proposto: são 

apresentados os aspectos intrínsecos do sistema de diagnóstico, como seus módulos foram 

desenvolvidos e as principais técnicas utilizadas. Especialmente o projeto dos classificadores 
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avaliados para o módulo de diagnóstico, o qual foi realizado em duas etapas, isto é, para falhas 

simples e múltiplas. Os classificadores projetados foram comparados e avaliados neste capítulo, 

no tocante aos seus desempenhos e limitações. 

 

Além deste capítulo introdutório (capítulo 1), dos capítulos de 2 a 5 já descritos, um 

capítulo final de conclusão (capítulo 6) é apresentado, com as contribuições da tese, publicações 

obtidas durante o seu desenvolvimento e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 MONITORAÇÃO E DETECÇÃO DE FALHAS DE LINHAS 

DE TRANSMISSÃO 

Para o desenvolvimento de sistemas de diagnóstico de falhas incipientes on-line em 

linhas de transmissão é necessária a monitoração em contínuo de variáveis que caracterizam o 

comportamento normal e anormal da linha de transmissão. Neste capítulo serão apresentados, 

de forma detalhada, os principais aspectos da monitoração de linhas de transmissão voltados 

para manutenção, os eventos que podem produzir falhas levando a linha de transmissão a um 

comportamento anormal, e, a monitoração das variáveis que caracterizam comportamento 

anormal.  

2.1 Monitoração para Manutenção de Linhas de Transmissão 

Os sistemas de monitoração podem ser diferenciados conforme a aplicação. Em 

outras palavras, existem sistemas que são utilizados pela manutenção e outros pela operação. 

A monitoração em tempo real foi inicialmente utilizada pela operação como uma 

técnica de gerenciamento de informações sobre como a energia estava sendo usada, para 

verificar perdas, localizar e classificar faltas, reduzir e controlar os níveis de corrente e melhorar 

os procedimentos operacionais das concessionárias de energia. Ou seja, o sistema de 

monitoração dedicava-se ao levantamento dos dados do sistema de transmissão para tomada de 

decisão, pois devido a extensão geográfica das LTs e os elevados custos envolvidos no emprego 

das manutenções corretivas e preventivas, é necessário que, em caso da probabilidade de uma 

falta, o sistema seja restaurado o mais rápido possível. 

Em seguida foi impulsionado o desenvolvimento de sistemas de monitoração em 

contínuo (on-line) para detectar e identificar falhas, isto é, defeitos que se manifestam antes da 

ocorrência da falta, portanto atendendo a manutenção. As primeiras propostas para monitoração 

em contínuo de LT foram apresentadas nos entre as décadas de 80 e 90, e eram aplicados à 

monitoração da altura do condutor-solo (HU & LIU, 2017). Atualmente, os tipos de 

monitoração que atendem a manutenção são por inspeção em tempo real ou em contínuo e 

podem ser aplicados à diversos componentes do sistema elétrico. Para o caso do sistema de 

transmissão pode-se monitorar desde as fundações das torres até os espaçadores (LEWIN et. 

al., 2013, ZHANG et. al., 2014), conforme está resumido na Tabela 2.1. A escolha do tipo de 

monitoração é decorrente da relação custo benefício das consequências da falha. 
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Tabela 2.1 - Itens que podem ser monitorados em uma linha de transmissão (LEWIN et. al., 2013, 

ZHANG et. al., 2014). 

Componentes Falhas  Método 

Torres 

Inclinação, deformação falta de 

componentes, perda de parafusos e 

corrosão 

Inspeções visuais 

Condutores 

Corrosão, fios quebrados, danos, 

queima por descargas, altura do 

condutor-solo e jumpers 

Fibra óptica 

Descargas parciais 

Detecção acústica de 

descargas parciais 

Isoladores Contaminação e defeitos 

Inspeções visuais (RF, UV, 

Infravermelho, Raio X, 

Termografia) 

Medição de campo elétrico 

Corrente de fuga 

Descargas parciais 

Fundações 

Deslocamento da fundação, 

estabilidade, proteção de encostas e 

controle de inundações 

Inspeções visuais 

Acessórios 
Deslocamento, corrosão, deformação 

e danos devido ao uso 

Inspeções visuais  

Descargas parciais 

Aterramento 

Condição dos dispositivos de 

aterramento e resistência de 

aterramento 

Inspeções visuais  

Medições de parâmetros 

elétricos 

Instalações auxiliares 
Danos em para-raios e prevenção 

contra animais 
Inspeções visuais  

Arredores 
Distância de segurança de vãos, 

distância da vegetação, queimadas 

Inspeções visuais 

Sensoriamento remoto 

 

Na Tabela 2.1 estão listados os componentes monitorados e respectivos métodos de 

monitoração. É possível perceber que boa parte dos componentes são monitorados por inspeção 

visual ou utilizando equipamentos. Ainda na Tabela 2.1 é possível notar que alguns métodos de 

monitoração em contínuo podem ser aplicados a isoladores, acessórios e condutores. As 

tecnologias empregadas para a monitoração em contínuo dependem do componente a ser 

monitorado e da variável observada. Como por exemplo, para os condutores são utilizadas 

fibras óticas para monitorar temperatura e descargas parciais. As descargas parciais podem 

identificar falhas em terminações ou acessórios dos condutores (LEWIN et. al., 2013). 

Para os isoladores, principal área de pesquisa em linhas de transmissão desde os 

anos 80 (YANG et. al., 2016), a monitoração em contínuo objetiva diagnosticar de forma 

precoce qualquer probabilidade de falha, e assim realizar medidas preventivas oportunamente. 

De acordo com a literatura para este objetivo são empregadas as descargas parciais (CAPELINI, 

2011; CAPELINI, 2015) e a corrente de fuga (CF) (TERRAB et. al., 2015, BANIK et. al., 2015, 

PALANGAR et. al., 2015, WERNECK et. al., 2015, CHANDRASHEKHAR et. al. 2016, 

SAID, 2018, FAUZIAH et. al. 2017, HU et. al. 2017, RACHMAWATI et. al. 2017, GHOSH 

et. al. 2018, ALOK et. al. 2017), utilizando sensores instalados no isolador. As descargas 
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parciais caracterizam altas frequências para diagnosticar falhas em isoladores. A medição da 

corrente de fuga observa a forma de onda em todas as frequências. Tanto na medição das 

descargas parciais, quanto nas medições de corrente de fuga, nos sinais medidos buscam-se 

padrões que possam caracterizar uma determinada falha. Obtido o padrão, a falha é identificada 

e uma notificação de alarme e origem (localização) é enviada ao operador do sistema. 

Sistemas de alarme com o propósito informar ao operador sobre a evolução dos 

limiares de falhas têm sido desenvolvidos por vários grupos de pesquisa em parceria com 

empresas de energia (BARBATO et. al., 2012, DA SILVA et. al., 2018, FERREIRA et. al., 

2018, CAO, et. al., 2011). Um exemplo é o Sistema de Monitoração On-line de Linhas de 

Transmissão (MOLLTs) desenvolvido pela Universidade Federal do Pará juntamente com a 

ELETRONORTE. No MOLLTs, cujo esquema ilustrativo é apresentado na Figura 2.1, é 

proposta uma monitoração aplicada em manutenção preditiva sem o uso de sensores dedicados, 

utilizando a corrente de fuga como variável observável (SILVA et. al., 2012). O arranjo de 

medição é composto por dois analisadores de energia, sincronizados por GPS, instalados em 

terminais (subestações) do trecho de transmissão a ser monitorado. Os analisadores medem 

tensão, corrente, potências ativas e reativas e a decomposição harmônica da tensão e da 

corrente. 

 

Figura 2.1 – Esquema físico da Monitoração On-line de Linhas de Transmissão (NEGRÃO, 2015). 

Com as medições do sistema MOLLTs, a corrente de fuga (IFuga) vista na Figura 

2.1 é obtida pela diferença entre a corrente de entrada (ISE-Guamá) e a corrente de saída (ISE-Utinga) 

do trecho de transmissão monitorado, que está ilustrado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Cálculo da corrente de fuga obtida pelo sistema MOLLTs. 

Além de servir como indicador do estado operativo da LT a corrente de fuga, pode 

ser usada para detecção de falhas em LT, conforme pode ser visto na Figura 2.3. Esta figura 

descreve em diagrama de blocos um sistema de detecção de falhas proposto por Negrão (2015) 

desenvolvido usando o MOLLTs. A detecção de falhas proposto inicia pelo módulo 

MEDIÇÃO, no qual são obtidas as tensões e correntes de entrada e saída de um trecho de LT. 

Após a etapa de medição, no módulo TRATAMENTO DO SINAL, são obtidas as correntes de 

fuga calculada, a corrente de fuga medida da LT e as decomposições harmônicas de ambos os 

sinais. Outra informação inclusa é o padrão de decomposição harmônica considerada normal 

(modo normal) para a LT, a qual pode ser alterada devido a dinâmica de envelhecimento dos 

componentes da LT ou por distúrbios. A forma de onda da corrente de fuga calculada (obtida 

por modelo matemático) é ajustada pela corrente de fuga obtida pela medição. Este ajuste é 

realizado comparando harmônico por harmônico e variando a capacitância da LT de cada 

circuito para cada harmônico. O conjunto de valores de capacitância para ajustar a corrente de 

fuga calculada é colocado na forma de vetor e denominado de Vetor Capacitância (NEGRÃO, 

2015). 

 

 

Figura 2.3 - Diagrama de blocos da metodologia de detecção (NEGRÃO, 2015). 
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Os Vetores Capacitância no módulo DETECÇÃO são comparados e classificados 

utilizando uma rede neuronal, que informa ao sistema se os valores comparados representam 

uma falha ou não. A RNA utilizada para detecção foi uma Feedforward (FFNN), de duas 

camadas, sendo uma camada escondida com 10 neurônios e uma camada de saída. 

A metodologia de detecção apresentada na Figura 2.3, é capaz de identificar 

potenciais falhas, com uma taxa de erro de aproximadamente 10%, que é aceitável se 

comparada à metodologias similares, isto é, que utilizaram redes neuronais (realizadas em 

campo ou em laboratório). A taxa de erro destas metodologias similares variou entre 2,45% a 

20,8% (JAMIL et al., 2015, ASLAN & YAĞAN, 2017, KRISHNANAND et al., 2015, HE et 

al., 2014, ROY & BHATTACHARYA, 2015). Vale ressaltar, que nenhuma das metodologias 

usadas na comparação são preditivas ou adaptativas. 

A monitoração da linha de transmissão empregando o MOLLTs permite um melhor 

planejamento da manutenção, sem a necessidade de tantas inspeções visuais na LT. Portanto, 

pode ser considerada de baixo custo, isto também porque utiliza as medições e equipamentos 

existentes nas subestações. Os dados podem ser utilizados em simuladores para compor um 

banco de dados, contendo registros de falhas previamente ocorridas e classificadas. Além disso, 

como corrente de fuga medida é de todo o trecho de transmissão, nesta poderão haver 

características de diversas falhas presente na LT, além de falhas em isoladores se pode 

identificar, como por exemplo, a proximidade de vegetação, queimadas, altura da flecha, como 

será descrito no item 2.2. 

2.2 Mecanismos de Falhas em Linhas de Transmissão Detectados pela 

Monitoração da Corrente de Fuga 

Segundo HU et. al. (2017) o desligamento de uma LT pode ocorrer de duas formas: 

por curto-circuito (falta) ou por falhas. As falhas que não produzem uma interrupção imediata 

do fornecimento de energia, como por exemplo, queimadas, vegetação em contato com a LT, 

cadeias de isoladores danificadas ou poluídas; emendas e espaçadores frouxos e condutores 

danificados, são possíveis de serem monitoradas pela corrente de fuga, já que a evolução para 

a falta não é imediata (PU et. al. 2015, WU et. al. 2015, TERRAB et. al., 2015, BANIK et. al., 

2015, PALANGAR et. al., 2015, ANJUM et. al. 2017; CAPELINI, 2015, ZUO et. al., 2017, 

SUNITHA et. al., 2015, MAVRIKAKIS et. al., 2015). 

Falhas intermitentes (ESCOBET et al., 2014, CAI et. al., 2016, CHEN, et. al., 

2015), cujas suas consequências se manifestam por meio de efeitos eletromagnéticos, térmicos 

e sonoros, dos quais os mais comuns são o efeito corona, o intervalo de centelha (spark gap) e 
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a descarga disruptiva (flashover), cuja evolução é gradual e podem ser monitoradas, são de 

interesse de estudo, pois permitem prever a falha. Para tanto, é necessário conhecer como a 

falha evolui, isto é, o modo de falha. 

As queimadas podem causar desligamento por falta fase-terra ou fase-fase, pela 

ionização do ar, devido ao aumento de temperatura e a fuligem que alteram as características 

isolantes do ar e aceleram a deterioração de isoladores e condutores. Os estudos sobre os efeitos 

das queimadas em linhas de transmissão são realizados sob vários aspectos, visto que são 

analisados diferentes efeitos elétricos e físicos. Os trabalhos mais completos estão em PU et. 

al. (2015) e WU et. al. (2015), nos quais são analisados os mecanismos de ruptura, a 

condutividade, forma da chama e as características da forma de onda da corrente de fuga 

ilustrada na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Forma de onda da corrente de fuga para uma linha CC em (PU et al., 2015). 

A corrente de fuga ilustrada na Figura 2.4 foi obtida em uma linha CC sobre o efeito 

de uma queimada, onde o comportamento da forma de onda da corrente de fuga é diferente para 

a tensão aplicada no condutor positiva da tensão aplicada negativa. Quando a tensão é positiva 

a corrente de fuga possui vários spikes, o que indica que durante a queimada a descarga ocorrida 

foi instável. No caso de uma tensão negativa, a forma de onda oscila com regularidade, próximo 

da ruptura do dielétrico, com uma frequência de 4.3 Hz. 

Os isoladores são componentes de uma linha de transmissão que, pelo fato de 

estarem em ambiente aberto estão sempre sujos. O termo poluição empregado nesta tese refere-

se a um grau de sujeira que provoca descargas intermitentes podendo evoluir para uma falta. A 

poluição em isoladores é uma falha intermitente que pode durar dias ou até mesmo meses, e, 

portanto, possível ser monitoração pela corrente de fuga. (TERRAB et. al., 2015, BANIK et. 

al., 2015, PALANGAR et. al., 2015, WERNECK et. al., 2015, CHANDRASHEKHAR et. al. 
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2016, SAID, 2018, FAUZIAH et. al. 2017, HU et. al. 2017, RACHMAWATI et. al. 2017, 

GHOSH et. al. 2018, ALOK et. al. 2017). A poluição nos isoladores é ocasionada por diversos 

poluentes, que estão relacionados com região onde os isoladores estão instalados, que pode ser 

uma área industrial (poluição industrial), área costeira (poluição salina), áreas de mata densa 

(poluição biológica), área desérticas, etc. A corrente de fuga tem o valor de poucos miliampéres, 

porém quando multiplicada pelo número total de isoladores em um trecho de transmissão, o seu 

valor global pode se tornar elevado e acionar os dispositivos de proteção, levando a interrupção 

da LT e assim afetando a estabilidade e confiabilidade do sistema de energia. 

O acúmulo de poluentes gera agentes agressores que degradam os isoladores, e o 

processo contínuo de deposição de poluentes, em especial quando a umidade relativa do ar (UR) 

é alta o suficiente, diminui a capacidade dielétrica dos isoladores, aumentando a corrente de 

fuga, e consequentemente provocando a ocorrência de descargas parciais. Descargas parciais 

podem levam à ocorrência de uma descarga fase-terra (flashover), que acionará os dispositivos 

de proteção da LT. Quando o flashover ocorre há a carbonização visível da superfície do 

isolador, sem necessariamente afetar o desempenho da isolação (ZHANG et. al., 2014). 

Outro tipo de falha em isoladores que pode ser monitorada pela corrente de fuga 

são danos produzidos por vandalismos, quebras parciais e perfurações para isoladores de vidro 

e cerâmicos, erosão, envelhecimento, perda de hidrofobicidade e tracking para isoladores 

poliméricos (AL-GHEILANI et. al., 2017, RAMIREZ-VAZQUEZ et. al., 2016, HUANG et. 

al., 2016, FAUZIAH et. al., 2017, ALFIADI et. al., 2017, SALUSTIANO et. al., 2017). 

A proximidade de vegetação à uma LT pode ser caracterizada como, uma falha 

intermitente, pois vegetação muito densa e árvores muito altas podem entrar em contato, 

ocasionalmente ou repetidamente, com condutores durante períodos de ventania. Ainda, pela 

dilatação térmica, a flecha de um vão entre torres pode entrar em contato com a vegetação, que 

evolui para um curto-circuito que produz danos nos condutores da LT. Para os dois casos, em 

se tratando de vegetação, monitora-se o valor RMS da corrente, considerando o carregamento 

normal da linha, a fim de descartar outras anomalias. Além disso, as medições de corrente são 

correlacionadas com as variáveis ambientais, nos intervalos de tempo da medição (NGUYEN 

et. al., 2018). 

2.3 Caracterização de Defeitos em Isoladores pela Corrente de Fuga 

A análise do comportamento da forma de onda da corrente de fuga é bastante usada 

para avaliar o desempenho de isoladores de alta tensão, uma vez que as informações obtidas na 

análise da corrente de fuga (CF) podem indicar o nível de poluição, envelhecimento e defeitos 
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em isoladores, além de serem utilizadas para a predição de descargas disruptivas (flashover) 

em sistemas de monitoração ((MAVRIKAKIS et. al., 2015, THALASSINAKIS & 

KARAGIANNOPOULOS, 2003). 

As mudanças típicas no espectro harmônico da corrente de fuga, até o flashover, é 

o resultado de uma complexa interação entre o isolador (material e projeto) e seu ambiente 

operacional, isto é, depende das condições ambientais (tipo de contaminante), temperatura e 

nível de umidade (THALASSINAKIS & KARAGIANNOPOULOS, 2003). A literatura 

tradicionalmente destaca a poluição salina e a industrial, contudo, atualmente existem trabalhos 

relacionados à poluição desértica e microbiológica (fungos) (ROJAS et al., 2015, XIA et al., 

2016, YANG et al., 2017). 

A análise comumente realizada na forma de onda CF, tem por objetivo extrair 

informações baseada nos sinais de baixa frequência (até o 10º harmônico) (ABIDIN et al., 2013, 

HARID et al., 2016, PALANGAR & MIRZAIE, 2016, PYLARINOS et al., 2012). A extração 

de informações a partir dos valores os valores de pico da CF nas baixas frequências, são usados 

para caracterizar o nível de poluição nas cadeias de isoladores, cujo o nível de concentração do 

poluente está associado aos harmônicos de ordem ímpar da CF. 

Metodologias analisando os sinais de alta frequência da CF, também, foram 

propostas por Song & Choi (2005) and Du & Liu (2008), as quais se mostraram eficientes em 

ambientes com alta umidade, alta salinidade e baixa temperatura. Contudo, nas duas 

metodologias não há característica proeminente, se comparado a metodologia em baixas 

frequências. 

Independente do poluente e do nível de umidade no isolador, a evolução da corrente 

de fuga pode observada através de medição de: número de pulsos, valor de pico, valor eficaz, 

ângulo de fase, acúmulo de carga, decomposição harmônica e separação da corrente de fuga 

em componentes (capacitiva, resistiva e de descarga), dentre outras (PALANGAR & 

MIRZAIE, 2016, PYLARINOS et al., 2012, GOSH et al., 2018). A partir da evolução destes 

indicadores pode-se diferenciar o tipo de poluente, o nível de poluição (ver Figura 2.5), avaliar 

a condutividade na superfície do isolador, e assim caracterizar a corrente de fuga. 

A forma de onda da corrente de fuga em um isolador poluído apresenta diferentes 

estágios até o flashover, como pode ser visto na Figura 2.4, para as quais o valor máximo da 

corrente de fuga para fins de alarme é de 40 mA (YANG et al., 2017, ZHAO et al., 2013). 
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Figura 2.5 – Forma de onda característica da corrente de fuga em um isolador sob vários níveis de 

poluição. (a) leve, (b) média, (c) alta e (d) muito alta (BANIK et al., 2015). 

De acordo com a  literatura, para caracterizar a corrente de fuga as ferramentas mais 

empregadas são as Transformada de Fourier, Short Time Fourier Transform (STFT) e a 

Transformada Wavelet (DHABI-MEGRICHE & BEROUAL, 2015, RAJARAMAN et al., 

2016, SHAIK et al., 2015, VYAS & MAHESHWARI, 2014, JIA et al., 2014, WERNECK et 

al., 2015, ZHAO et al., 2013, SARAVANABABU et al., 2013, GUILLEN et al., 2015, 

KRISHNANAND et al., 2015, DAS et al., 2017). Nestas referências constata-se que a corrente 

de fuga detecta anomalias no isolador, de maneira mais proeminente, observando o 

comportamento dos harmônicos impares. Assim, por exemplo, quando um isolador está 

próximo ao flashover, em especial o 3º harmônico aumenta significativamente. Além de 

detectar anomalias, a caracterização pode ser utilizada para a predição, empregando técnicas 

como redes neuronais (NEGRÃO et al., 2013), máquinas de vetores de suporte (SVM) (BANIK 

et al., 2015), Gráficos Recorrentes (Recurrent Plot) (CHAOU et al., 2014) e Algoritmos 

Genéticos (PYLARINOS et al., 2014). 

2.4 Considerações Gerais do Capítulo 

A monitoração de LTs é apenas o primeiro passo para a detecção de falhas e a 

obtenção do diagnóstico. Ao monitorar um sistema de transmissão busca-se verificar o impacto 

de cada componente sobre as condições de funcionamento da LT, uma vez que inúmeros 

cenários de falhas são possíveis. Sob esse contexto, é importante escolher um conjunto mínimo 

de informações para extrair o conhecimento sobre como os eventos ocorrem na LT.  
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A escolha da variável de monitoração para o diagnóstico, mesmo que cuidadosa, 

em geral leva em conta a presença de mais de um tipo de falha, o que pode causar incertezas 

em outras etapas do diagnóstico, como por exemplo a localização. Além disso, pode tornar o 

sistema de diagnóstico de difícil interpretação pela presença de diversos subsistemas em sua 

estrutura. 

Assim como forma de solucionar em parte a desvantagem citada, esta tese de 

doutorado procura desenvolver uma metodologia de diagnóstico de falhas em LTs, tendo como 

ponto forte a monitoração da corrente de fuga desenvolvida pelo sistema MOLLTs, visto que 

este sinal possui características que podem indicar a evolução de algumas falhas, conforme 

descrito no item 2.2. Esta metodologia será apresentada no Capítulo 5. 
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3 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

O desenvolvimento de sistemas de diagnóstico tem ganho importância em muitos 

sistemas e processos, para aumentar a segurança e confiabilidade, além de garantir melhorias 

econômicas e ambientais. Para determinar o tipo, amplitude, localização e tempo de falha 

muitos métodos são propostos por vários autores como Isermann (2006), Gertler (2015), Patton 

& Chen (2002), Ding (2008), que incluem características como robustez, rápida detecção e 

localização. O objetivo deste capítulo é apresentar a fundamentação teórica sobre os métodos e 

ferramentas de diagnóstico que serão aplicados às linhas de transmissão. O capítulo é 

estruturado em 3 partes. Na primeira parte são apresentadas as definições básicas que compõem 

a área de detecção e diagnóstico e como o conhecimento é representado para ser aplicado aos 

métodos de diagnóstico. A segunda parte é destinada a apresentação dos métodos de 

diagnóstico, cujas as ferramentas computacionais, utilizadas neste trabalho, são apresentadas 

na terceira parte. 

3.1 Definições Básicas 

Um sistema FDI/FDD (Fault Diagnosis Isolation/Fault Detection and Diagnosis) 

tem o propósito de converter observações de um processo (ou sistema), em algumas medidas 

(sintomas) que indiquem anomalias em seu comportamento, assim ajudando a operação a 

determinar o estado de funcionamento do sistema. As anomalias em um processo são as 

mudanças incomuns nas características de um processo a partir de valores nominais ou normais.  

Para identificar as anomalias em um processo o sistema FDD deve possuir 3 etapas 

básicas como descritas em Vale (2014). A primeira etapa refere-se as informações do processo 

quando ocorre a falha, cuja responsabilidade é do sistema de supervisão (monitoração), que 

auxilia a operação do processo indicando, as condições de funcionamento (estados) indesejados 

ou não permitidos, para que sejam tomadas às ações de correção apropriadas. Como os estados 

de funcionamento indicam desvios no comportamento normal do processo, que resultam em 

falhas e erros, a segunda etapa do sistema FDD é localizar (isolamento) onde ocorreram as 

falhas. A terceira etapa em um processo assistido ou supervisionado é o diagnóstico, que 

fornece informações sobre a classificação da falha e a sua amplitude. 

De forma mais detalhada os elementos para a realização do diagnóstico estão 

apresentados na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Monitoração de processo em malha de controle considerando ação da manutenção e 

distúrbios. 

O primeiro elemento é a aquisição de dados por um sistema de monitoração, que 

em conjunto com um modelo do processo em funcionamento normal, possibilitam a geração de 

resíduos para detecção de falhas. Detectada a existência de falhas seus sintomas são analisados 

para realização do diagnóstico, comparando-se os sintomas com dados do histórico de eventos 

do processo armazenados no Banco de Dados. Além disso, para que o sistema atenda os bons 

requisitos de funcionamento, é necessário ainda, a ação de controle e da manutenção, para 

predição e prognóstico de seu funcionamento objetivando a redução das paradas e maior 

produtividade. 

Apesar de não pertencerem ao diagnóstico, as ações de controle e manutenção, são 

ações de gerenciamento da falha que devem ser consideradas, pois podem interferir na 

confiabilidade do processo. Como exemplos, uma ação de controle pode mascarar uma falha 

ou introduzir novas falhas, assim como uma ação de manutenção pode alterar a referência 

considerada normal para o processo. 

De forma resumida o diagnóstico de falhas consiste na determinação do tipo de 

falha com o mínimo de detalhes possíveis, tais como tamanho, localização e tempo de falha. O 

procedimento de diagnóstico é baseado na observação analítica e em sintomas heurísticos 

(ISERMANN, 2006). 
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Para entendimento dos métodos de diagnóstico é necessário entender a terminologia 

técnica, que possibilita a correta interpretação dos conceitos que serão apresentados neste 

capítulo.  

Os conceitos estão listados nas Tabelas 3.1(a), (b) e (c), e podem ser agrupados em 

três grupos conforme sugere (ISERMANN, 2006). O primeiro grupo, Tabelas 3.1(a), trata dos 

eventos básicos, como anomalia, colapso, falha incipiente, degradação, mau funcionamento, 

modo de falha e múltiplas falhas. Os termos encontrados ou usados para o diagnóstico de falha 

formam o segundo grupo, como resíduo, detecção de falha, localização (isolamento) de falha e 

correção de falha (fault accomodation), mostrados na Tabela 3.1(b). Por fim, na Tabela 3.1(c), 

o terceiro grupo pode ser constituído de termos empregados na estrutura de controle que integra 

o sistema de diagnóstico, como robustez, adaptabilidade, redundância e FDI/FDD, os quais não 

serão aprofundados neste trabalho. 

Tabela 3.1 (a) – Terminologia utilizada em eventos básicos. 

EVENTOS BÁSICOS 

Terminologia Descrição 

Anomalia (fault) 

Anomalia, falta ou falha é definida como uma condição anormal ou defeito de 

um componente, equipamento ou subsistema de realizar um serviço de sua tarefa 

ou missão. Uma anomalia pode causar um colapso (failure) (ISO/CD 10303-

226). De acordo com a Federal Standard 1073C dos estados Unidos, em sistemas 

de energia elétrica, uma falta (fault) é um curto-circuito. Por outro lado, um 

curto circuito pode ser considerado um defeito catastrófico, pois resulta em 

retirada de serviço (failure). Neste trabalho será empregado somente o termo 

falha (failure) para evitar se confundir com falta (fault) (SELAK et al.,2014). 

Colapso (failure) 

É o insucesso de um serviço, tarefa ou missão. É a condição ou estado 

caracterizado pela incapacidade do material, da estrutura ou do sistema em 

atender plenamente seus propósitos (tarefas ou missão), resultando na retirada 

de serviços. A falha que leva ao colapso todos os serviços é denominada uma 

falha catastrófica (XU et al.,2017) 

Falha Incipiente (fault incipient) 

É quando uma falha não é catastrófica, ou seja, quando um sistema, subsistema 

ou equipamento se mantém em serviço apesar da ocorrência de uma falha de um 

de seus componentes. Uma falha é incipiente quando esta se manifesta antes que 

o colapso ocorra e produza um processo irreversível de degradação do 

funcionamento do sistema (ISERMANN, 2006). 

Degradação (degradation) 

É um evento que prejudica ou deteriora a capacidade de desempenho de uma 

determinada tarefa ou missão, inclusive comandos inadequados e meio ambiente 

(BLANKE et al.,2016). 

Mau Funcionamento 

(malfunction) 

É a incapacidade de operar de maneira normal ou de alcançar um determinado 

nível de desempenho (BLANKE et al.,2016). 

Modo de falha (fault mode) 

É uma maneira particular no qual um evento esperado não acontece (ou 

desempenho de uma tarefa). É dito incipiente quando a não ocorrência do evento 

esperado não provoca por si só ou em curto prazo um colapso no sistema 

(ISERMANN, 2006). 

Múltiplas Falhas 

São falhas que estão enquadradas em quatro categorias de fenômenos (KE et 

al.,2015): 

i) Ocorrem quando diferentes falhas são produzidas ao mesmo tempo no 

sistema; 

ii) Ocorrem quando falhas sequências são produzidas em componentes 

do sistema; 

iii) Referem-se a falhas de diferentes sistemas de mesma engenharia, 

como por exemplo, falhas acopladas entre atuadores e observadores; 

iv) Ocorrem quando falhas com características espaciais e temporais são 

acopladas ao mesmo tempo. 
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Tabela 3.2 (b) – Terminologia utilizada em sistemas de detecção e diagnóstico. 

Terminologia Descrição 

Resíduo 
Sinal proveniente da comparação entre os dados de referência do sistema com 

dados provenientes da monitoração (ISERMANN, 2006). 

Detecção de Falha (fault 

detection) 

Determina a presença de falhas nos componentes que integram o sistema 

(ISERMANN, 2006, GERTLER,2015). 

Localização ou Identificação de 

Falha (fault location) 

Designa o material, estrutura, componente ou subsistema onde tem ocorrido a 

falha (KWONG et al.,2015). O termo identificação da falha (fault identify) 

também é usado no sentido da localização da falha. 

Isolamento de Falhas (fault 

isolation): 

Determina o conjunto de componentes do sistema que está afetado pelas falhas 

detectadas (KWONG et al.,2015). 

Correção de falhas incipientes 

(fault accomodation) 

Atua corrigindo as falhas incipientes diagnosticadas. Quando esta tarefa é 

realizada através de ação do sistema de controle do processo, é dito que a 

correção é automática (LAFONT et al.,2015). 

 

Tabela 3.3 (c) – Terminologia utilizada em controle de sistemas de diagnóstico. 

Terminologia Descrição 

Detecção e Isolação de Falhas 

(Fault Detection Isolation - FDI) 
Capacidade de detectar, identificar e isolar uma falha. 

Robustez 

Um sistema é dito robusto quando é insensível a ruídos e a possíveis valores 

pontuais e atípicos nas medidas de modo que não se produza falsos alarmes 

(FERNANDEZ, 2004). Pode-se dizer também que um sistema é robusto quando 

mantém um desempenho satisfatório na presença de variações do modelo, sem 

mudar sua estrutura ou seus parâmetros (STENGEL, 1991). 

Adaptabilidade 
Avalia o nível de dificuldade de adaptação do sistema em relação à mudanças 

no seu comportamento (CORRÊA et al., 2008). 

Redundância (redundance) 
Habilidade para superar capacidade perdida usando os recursos remanescentes 

(STENGEL, 1991). 

 

Uma das abordagens do diagnóstico de falhas que tem um bom desempenho é a 

geração residual, a qual será utilizada nesta tese. Os resíduos são sinais artificiais empregados 

para a extração de características (indicadores). Se os resíduos forem desprezíveis (para 

sistemas reais, o resíduo nunca é nulo) o funcionamento é normal. Se os resíduos forem 

significativos pode-se afirmar que o sistema tem um mau funcionamento, que pode ser 

diagnosticado como uma falha ou não (em alguns casos pode ocorrer variações nos parâmetros, 

devido a ação de um comando indevido). Os resíduos, portanto, poderão ser utilizados para 

identificar o modo de falha, e portanto, diagnosticar o estado do sistema. 

3.2 Representação do Conhecimento Para o Diagnóstico 

A primeira tarefa no projeto de um sistema de diagnóstico é a representação do 

conhecimento, pois até a tomada de decisão final no processo de diagnóstico, o conhecimento 

obtido das medições e observações passa por uma série de transformações ou mapeamentos 

(VENKATASUBRAMANIAN et al, 2003), conforme pode ser visto na Figura 3.2. 

Os valores medidos ou gerados pelos modelos do processo são as características 

(calculadas e observadas) que descrevem o seu status, e podem ser representadas por 

parâmetros, variáveis de estados, erros de equações de paridade ou resíduos. As mudanças 
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detectadas nessas características são as entradas para o sistema de diagnóstico, denominadas de 

sintomas (si) (ISERMANN, 2006). 

Os sintomas são todos os fatos e conhecimento relevante disponíveis como sobre 

como as falhas ocorrem, e podem ser de dois tipos, analíticos (sai) ou heurísticos (shi), conforme 

ilustrado na Figura 3.2. Os sintomas analíticos (sai) são resultados da verificação de limiares 

dos sinais medidos, e são obtidos pelos métodos de detecção.  

 

 

Figura 3.2 – Esquema geral para detecção e diagnóstico de falhas com conhecimento analítico e heurístico 

(ISERMANN, 2006). 

 

Os sintomas heurísticos shi são as observações da operação na forma de ruídos, 

oscilações ou impressões ópticas (mudança de coloração, fumaça, etc.) obtidas por inspeção. 

Além disso são considerados sintomas heurísticos, o histórico do processo que inclui 

informações anteriores sobre tempo de funcionamento, medições de carga, última manutenção 

ou reparo. Caso existam estatísticas de falhas (controle estatístico do processo), as quais 

descrevem a frequência de certas falhas, estas podem ser usadas como sintomas analíticos ou 

heurísticos, dependendo da confiabilidade com que foram realizadas as medidas. Como 

normalmente são informações vagas, em geral, o conhecimento heurístico é representado sob a 

forma de expressões linguísticas como “ALTO”, “MÉDIO” ou “BAIXO”, conforme está 

ilustrado na Figura 3.3. 



24 

 

 

Figura 3.3 – Representação linguística de sintomas heurísticos (ISERMANN, 2006). 

Uma vez estabelecidos os sintomas si presentes em um processo é vantajoso 

representá-los de forma unificada. A primeira possibilidade é apresentar os sintomas heurísticos 

e analíticos por intervalos de confiança 0  c(si)  1, e tratá-los utilizando probabilidades (Teoria 

da Confiabilidade). A segunda possibilidade é representá-los por funções de pertinência 0  

µ(si)  1 das séries Fuzzy. Independente da estratégia de integração, os sintomas unificados 

passam a ser as entradas do sistema de diagnóstico que incluindo o conhecimento prévio do 

processo definirá o método de diagnóstico a ser utilizado. 

3.3 Métodos de Diagnóstico 

A tarefa de diagnosticar consiste em obter um conjunto de sintomas si e falhas 

genéricas Fj, como pode ser visto nas equações (3.1) e (3.2), separadas e combinadas 

vetorialmente em F e s, conforme descrito pelas equações (3.3) e (3.4). 

𝐹𝑗 , 𝑗 ∈ {1, … , 𝑛𝑓}                                                                                                                        (3.1) 

𝑠𝑖, 𝑖 ∈ {1, … , 𝑛𝑠}                                                                                                                        (3.2) 

𝐅 = [𝐹1 𝐹2 …𝐹𝑛𝑓
]                                                                                                                     (3.3) 

𝐬 = [𝑠1 𝑠2 …𝑠𝑛𝑠
]    𝑇                                                                                                                  (3.4) 

Quase todos os métodos de diagnóstico calculam a falha medida fj para cada classe 

de falha Fj. A decisão sobre a falha mais provável é então dada para o fj que possuir o maior 

valor. Na realidade, fj terá o maior valor ou é a mais relevante, caso haja situações obscuras ou 

medições com ruídos, as quais podem criar valores elevados de múltiplas falhas medidas fj, 

resultando em decisões incertas. Mesmo assim, todos os valores de fj são importantes para as 

afirmações do sistema de diagnóstico. 
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Os métodos de diagnóstico podem ser classificados de diversas formas. Em 

Venkatasubramanian et al. (2003) os métodos são classificados em quantitativos, qualitativos 

e baseados no histórico do processo, conforme ilustrado na Figura 3.4. Os métodos quantitativos 

são empregados quando há um entendimento básico do processo, expresso por meio de relações 

matemáticas entre suas entradas e saídas, como por exemplo os observadores de estado. Já os 

métodos qualitativos as relações entre falhas e sintomas são obtidas por modelos causais ou 

abstrações hierárquicas, e geralmente são utilizadas técnicas baseadas em grafos (árvores) para 

o diagnóstico. Por fim, os métodos baseados no histórico do processo, necessitam de uma 

grande quantidade de dados, os quais são transformados e apresentados como conhecimento 

prévio do sistema (extração de características). 

 

 

Figura 3.4 – Classificação dos métodos de diagnóstico (VENKATASUBRAMANIAN et al, 2003). 

 

Na classificação proposta por Isermann (2006), na Figura 3.5, os métodos são 

dividos em Métodos de Classificação ou Métodos de Inferência, que se subdividem em outras 

categorias. 
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Figura 3.5 - Métodos de diagnóstico de falhas (ISERMANN, 2006). 

Os métodos de classificação em geral são usados quando não há informação 

disponível sobre as relações falhas-sintomas, visto que a base de conhecimento não é 

estruturada. Se a causalidade entre falhas e sintomas pode ser feita por regras SE-ENTÃO 

regras de raciocínio ou métodos de inferência são utilizados. 

Atualmente, os sistemas industriais são mais complexos e caros, demandando que 

os sistemas de diagnóstico sejam em tempo real e tolerante à falhas. Diante destes requisitos, 

em Gao et al. (2015) as técnicas de diagnóstico são classificadas em: baseada em modelos, 

baseadas em sinais, baseada em conhecimento e métodos híbridos, isto é, que combinam um 

ou mais métodos de diagnóstico. Para os métodos baseados em modelos, o modelo do processo 

está disponível ao projetista, e, portanto, são empregados algoritmos para a monitoração e 

diagnóstico em tempo real usando os dados de entrada e saída.  

Para os modelos baseados em sinais, um sinal padrão para um sistema em operação 

normal é conhecido pelo projetista. O diagnóstico é realizado pela comparação entre o padrão 

normal e o sinal (padrão ou característica) medida em tempo real usando uma variedade de 

técnicas de processamento de sinal. 
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Uma grande quantidade de dados históricos do processo deve estar disponível ao 

projetista, para utilizar o método baseado em conhecimento. A partir desta base de 

conhecimento, é possível relacionar as variáveis do sistema aos eventos históricos pelo 

treinamento ou análise estatística. Neste método o diagnóstico é realizado por meio da 

verificação entre a base de conhecimento e a característica extraída em tempo real, usando 

análise de dados online e técnicas de aprendizado com auxílio de inteligência computacional. 

Todas as categorias de métodos de diagnóstico apresentados por Gao et al. (2015) 

são baseada em dados, porém somente o método baseado em conhecimento necessita de uma 

grande quantidade de dados, é chamado de método orientado à dados (data-driven), conforme 

a classificação feita por Xu et al. (2017) e ilustrado na Figura 3.6. 

Além do método orientado à dados, Xu et al. (2017) apresenta mais duas categorias 

de métodos de diagnóstico, o método orientado ao conhecimento e o método orientado à 

valores, descritos a seguir: 

1. Método orientado ao conhecimento: é baseado em princípios mecânicos ou 

experiência artificial, com foco em relações causais. É aplicado a situações em que há poucos 

dados de entrada ou saída, onde o processo/sistema é fácil de modelar, e o conhecimento da 

operação é obtido facilmente. Entretanto, uma vez estabelecido o modelo, este método realiza 

o diagnóstico (em tempo real) para específicos modos de falha. 

2. Método orientado a valores: é baseado em dois princípios, o processamento de dados 

e métodos analíticos para grandes volumes de dados (ver Figura 3.6). O processamento de 

grandes volumes de dados tem foco no processamento em lote de dados históricos de 

monitoração offline e em tempo real em fluxo contínuo. A análise dos dados é realizada por 

meio de métodos que permitam um aprendizado profundo do processo, para obter uma 

representação hierárquica das características das falhas. Além disso, é necessário integrar uma 

metodologia e ter uma técnica de fusão de dados, para obter uma confiável e compreensiva 

informação de diagnóstico. 

Em todas as formas de classificação apresentadas nas figuras 3.4, 3,5 e 3.6 dois 

componentes importantes são considerados, o conhecimento prévio e a técnica de busca, o que 

pode causar uma inevitável sobreposição de ferramentas, como por exemplo, pode-se citar as 

redes neuronais que se enquadram em métodos orientados à dados, em métodos de classificação 

e em métodos de inferência, conforme pode ser visto nas Figuras 3.5 e 3.6. 

Para adquirir o conhecimento necessário para elaborar o sistema de diagnóstico 

proposto neste trabalho, adotou-se a classificação estabelecida por Venkatasubramanian et al. 

(2003). A classificação escolhida serve de base para elaboração de vários trabalhos na área de 
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diagnóstico, tanto de falhas simples, quanto múltiplas (OLIVER-MAGET ET AL., 2009, 

KANG et al., 2015, GENG et al., 2015, KE et al., 2015, KRISHNAMOORTHY et al., 2015, 

LAZZARETTI et al., 2016, YU et al., 2017, KORAZ et al., 2017) . 

 

Figura 3.6 – Classificação do diagnóstico de falhas (XU et al., 2017). 

Neste trabalho as técnicas de diagnóstico serão descritas conforme a classificação 

estabelecida por Venkatasubramanian et al. (2003). 

3.3.1 Métodos de Diagnóstico Quantitativos 

O desenvolvimento de sistemas FDI usando métodos quantitativos utiliza o 

conceito de redundância analítica. Em Wang et al. (2015), a redundância analítica emprega 

modelos matemáticos do sistema, ao invés da redundância fisica utiliza um sistema ou processo 

igual ao monitorado. Em outras palavras, a redundância analítica usa as relações analiticas 

através de modelos que relacionam as entradas e saídas do sistema (monitorado e projetado) 

para gerar os resíduos, sem o uso de hardware extra. 

A abordagem é exemplificada na Figura 3.7, e também, é chamada de método 

baseado em modelos (ISERMANN, 2006), é largamente utilizado em vários sistemas (GAO et 

al. 2015). 



29 

 

Diagnóstico

x

y

y

e Lógica de Detecção 
e Identificação

Parâmetro ou 
Processo

Gerador de 
Resíduos

Modelos de 
Funcionamento Normal

 

Figura 3.7 – Esquema geral do método baseados em redundância analítica. 

A essência da redundância analítica no diagnóstico de falhas é verificar o 

comportamento atual do sistema em relação ao modelo projetado, através do gerador de 

resíduos. Qualquer inconsistência identificada como resíduo, pode ser usada para fins de 

detecção ou isolação. Quando os resíduos são próximos à zero indicam que não há falhas no 

sistema. Porém, se possuírem valores significativos indicam mudanças no sistema. 

Um diagnóstico baseado em geração residual requer um modelo matemático 

explícito do sistema, quer seja por primeiros princípios ou caixa-preta, o qual é obtido 

empiricamente. 

Além das relações entrada/saída (WANG et al. 2015, LUNZE, 2017, GAO et al. 

2015) os métodos quantitativos usam modelos em espaço de estados (GUPTA et al. 2016). 

Contudo, uma grande variedade de modelos quantitativos pode ser empregada no diagnóstico 

de falhas, como por exemplo, primeiros princípios, resposta em frequência, etc 

(VENKATASUBRAMANIAN et al., 2003). 

a) Observadores de Estado 

Um observador é um sistema dinâmico utilizado para estimar o estado ou alguns 

estados de um sistema, cuja a forma completa é utilizada para estimar todos os estados de um 

sistema, e pode ser projetado tanto para sistemas contínuos quanto discretos. O propósito de um 

observador é gerar uma estimativa de estado 𝑥(𝑡) baseado nas medições de saída 𝑦(𝑡) do 

sistema e de entrada 𝑢(𝑡). Vale ressaltar que, os sinais de entrada e saída são assumidos como 

mensuráveis, sem ruídos ou interferências (GERTLER, 2015). 

Para fins de detecção e diagnóstico de falhas, os observadores de estado são 

utilizados para reconstruir variáveis de estado não mensuradas a partir das entradas e saídas 

medidas. Portanto, considerando um sistema linear ilustrado na Figura 3.8, é possível construir 

um sistema artificial dinâmico de mesma ordem apresentado na equação (3.5), que estimará as 

variáveis de estado do sistema. 
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�̇�(𝒕) = 𝑨𝒙(𝒕) + 𝑩𝒖(𝒕)           
𝒚(𝒕) = 𝑪𝒙(𝒕)                                                                                                                                       (𝟑. 𝟓) 
 

 

Figura 3.8 - Observadores de estado aplicados ao diagnóstico. 

A diferença entre a saída do sistema medido e o sistema estimado na equação (3.6) 

define o sinal de erro, que pode ser usado como um sinal de realimentação para observar como 

o estado de erro 𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡) − C�̂�(𝑡) é reduzido 

 

𝑦(𝑡) − �̂�(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) − 𝐶�̂�(𝑡) = 𝐶𝑒(𝑡)                                                                                         (3.6) 

 

O método consiste em determinar uma matriz H que representa a variação da 

entrada produzida pela perturbação no sistema. Desta maneira, obtém-se a partir da matriz H a 

característica da perturbação. Assim, 𝑒(𝑡) age através da matriz H na equação (3.7), sobre a 

derivada das variáveis de entrada estimadas �̂̇�(𝑡) = 𝑨�̂�(𝑡) + 𝑩𝑢(𝑡) + 𝑯𝑒(𝑡), desde que o 

sistema seja observável (GERTLER, 2015). A implementação do observador na equação 3.7 é 

obtida a partir da inserção do erro 𝑒(𝑡) nas variáveis de estados estimadas �̂̇�(𝑡). 

 

�̂̇�(𝑡) = [𝑨 − 𝑯𝑪]�̂�(𝑡) + 𝑩𝑢(𝑡) + 𝑯𝑦(𝑡)       (3.7) 

 

O observador é implementado utilizando a equação (3.7), onde a matriz H é o ganho 

do observador, o qual é escolhido de modo que a observação do erro tenda a zero, conforme o 

tempo aumenta. Essa dinâmica é observada a partir do estado de erro nas equações (3.8) e (3.9), 

considerando que as matrizes de estado A, B e C, sejam as mesmas. 

 

�̃̇�(𝑡) = �̇�(𝑡) − �̂̇�(𝑡)          (3.8) 
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�̃̇�(𝑡) = [𝐴 − 𝐻𝐶]�̃�(𝑡)          (3.9) 

 

O modelo de processo descritos pelas equações (3.5) a (3.9) é considerado ideal, 

isto é, sem falhas, distúrbios ou ruídos. Assim, quando se desenvolve modelos para situações 

reais é preciso fazer a distinção entre dois tipos de falhas, isto é, entre falhas aditivas e 

multiplicativas. 

As falhas multiplicativas causam mudanças nos parâmetros, ou seja, nas matrizes 

A, B e C, e dependem dos valores atuais das variáveis observadas. Portanto, em regime 

permanente o comportamento do processo é descrito pelas equações (3.10) e (3.11), onde ∆A, 

∆B e ∆C são as variações nos parâmetros do processo. 

 

�̂̇�(𝒕) = [𝑨 + ∆𝑨]�̂�(𝒕) + [𝑩 + ∆𝑩]𝒖(𝒕)                (3.10) 

 

 

�̂�(𝒕) = [𝑪 + ∆𝑪]𝒙(𝒕)                     (3.11) 
 

O estado e o erro de saída é descrito pela equação (3.12) e (3.13), respectivamente. 

Nas equações é possível notar que o estado e o erro de saída é dependente da mudança nos 

parâmetros, multiplicada pela entrada u(t) e as variáveis de estado x(t), diferentemente do 

comportamento das falhas aditivas. 

 

�̃̇�(𝑡) = [𝑨 − 𝑯𝑪]�̃�(𝑡) + [∆𝑨 − 𝑯∆𝑪]𝑥(𝑡) + ∆𝑩𝒖(𝑡)              (3.12) 

 

𝑒(𝑡) = 𝑪�̃�(𝑡) + ∆𝑪𝑥(𝑡)                  (3.13) 

 

As falhas aditivas por outro lado, apresentam termos adicionais no modelo do 

processo e são independentes das variáveis observadas. Os distúrbios desconhecidos v(t) e n(t) 

e as falhas aditivas 𝒇𝒍(𝒕) e 𝒇𝒎(𝒕) influenciam o processo conforme é descrito nas equações 

(3.14) e (3.15), 

 

�̂̇�(𝒕) = 𝑨�̂�(𝒕) + 𝑩𝒖(𝒕) + 𝑽𝒗(𝒕) + 𝑳𝒇𝒍(𝒕)                (3.14) 

 

�̂�(𝒕) = 𝑪�̂�(𝒕) + 𝑵𝒏(𝒕) + 𝑴𝒇𝒎(𝒕)                   (3.15) 
 

onde L e M são as matrizes de falha. 
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O erro de estado e o erro de saída com falhas e distúrbios inseridos são apresentados 

nas equações (3.16) e (3.17) respectivamente,  

 

�̃̇�(𝑡) = [𝑨 − 𝑯𝑪]�̃�(𝑡) + 𝑽𝒗(𝑡) + 𝑳𝒇𝒍(𝑡) − 𝑯𝑵𝒏(𝑡) − 𝑯𝑴𝒇𝒎(𝑡)              (3.16) 

 

𝑒(𝑡) = 𝑪�̃�(𝑡) + ∆𝑪𝑥(𝑡) = 𝑪�̃�(𝑡) + 𝑵𝒏(𝑡) + 𝑯𝑴𝒇𝒎(𝑡)               (3.17) 

 

Após o desvio de estado inicial [𝑥(0) − �̂�(0)] ter desaparecido, o erro de estado 

�̃̇�(𝑡) e o erro de saída 𝒆(𝒕) dependem apenas dos distúrbios 𝒏(𝒕) e 𝒗(𝒕), juntamente com as 

falhas 𝒇𝒎(𝑡) e 𝒇𝒍(𝑡). O erro de estado �̃̇�(𝑡) pode ser usado como resíduo primário o objetivo é 

detectar falhas devido a fuga, e, portanto, são detectadas as falhas primárias 𝒇𝒍(𝑡). 

Em geral, o erro de saída 𝑒(𝑡) é usado com resíduo primário, isto é 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡), 

que ocorre quando existem falhas 𝑓𝑚(𝑡) ou 𝑓𝑙(𝑡), ou ainda, quando 𝑛(𝑡) ≠ 0 e 𝑣(𝑡) ≠ 0. 

Uma característica importante nas falhas aditivas é que estas não dependem da 

entrada u(t). 

A Transformada de Laplace para a relação entrada-saída do observador de estados 

é dada pela equação (3.18), que corresponde ao resíduo para o observador de estados com falhas 

aditivas, omitindo os distúrbios 𝑛(𝑡) e 𝑣(𝑡). 

 

𝒓(𝑠) = 𝒆(𝑠) = 𝑪[𝒔𝑰 − (𝑨 − 𝑯𝑪)]−𝟏[𝑳𝒇𝒍(𝑠) − 𝑯𝑴𝒇𝒎(𝑠)] + 𝑴𝒇𝒎(𝑠)             (3.18) 

 

O isolamento das falhas ocorre quando o erro de saída 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) é usado como 

resíduo primário, pois haverá desvios em seus parâmetros dependendo do tipo de falha. 

Portanto, se o objetivo é determinar falhas simples, resíduos remanescentes tem que ser gerados, 

como será visto, também, nas equações de paridade. Normalmente, os resíduos remanescentes 

são obtidos por filtros de detecção de falhas ou por observadores dedicados, na forma de bancos 

de observadores (ISERMANN, 2006).  

Todas as abordagens citadas anteriormente necessitam de processos do tipo MIMO 

(multiples inputs and multiples outputs). 

b) Espaço de Paridade 

Entre as abordagens baseadas em geração residual, o espaço de paridade tem sido 

extremamente utilizado desde os anos 80 (DING, 2008). O espaço de paridade é fundamentado 

nas transformações do modelo de espaço de estados de uma planta, para obter as relações de 
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paridade observando o sistema sob um horizonte finito (GERTLER, 2015). O objetivo das 

equações de paridade é fornecer equações que dependem somente das medições de entrada e 

saída conhecidas, e portanto, para obtê-las é necessário redundâncias de diferentes variáveis do 

sistema. 

Para explicar o método considera-se o sistema linear discreto e invariante no tempo, 

dado pelas equações (3.19) e (3.20),  

 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) + 𝐵𝑢(𝑘) + 𝐸𝑑𝑑(𝑘) + 𝐸𝑓𝑓(𝑘)                (3.19) 

 

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑥(𝑘) + 𝐷𝑢(𝑘) + 𝐹𝑑𝑑(𝑘) + 𝐹𝑓𝑓(𝑘)                 (3.20) 

 

onde 𝑥 ∈ 𝑹𝑛, 𝑢 ∈ 𝑹𝑘𝑢 , 𝑦 ∈ 𝑹𝑚, 𝑑 ∈ 𝑹𝑘𝑑, 𝑓 ∈ 𝑹𝑘𝑓, os quais são os vetores de estado, entradas, 

saídas, distúrbios desconhecidos e falhas a serem detectadas, respectivamente. As matrizes A, 

B, C, D, Ed, Ef, Fd, e Ff são conhecidas e possuem dimensões apropriadas e as matrizes (C,A) 

são observáveis. 

O gerador residual de relação de paridade pode ser construído conforme a equação 

(3.21) (SARI et al., 2014, TIDRIDI et al., 2016). 

 

𝑟𝑠(𝑘) = 𝑣𝑠(𝑦𝑠(𝑘) − 𝐻𝑢,𝑠𝑢𝑠(𝑘))                  (3.21) 

O sinal residual 𝑟𝑠 ∈ 𝑹, o vetor linha 𝑣𝑠 ∈ 𝑹𝑚(𝑠+1) é o vetor paridade que satisfaz 

a equação em (3.22), 

 

𝑣𝑠 ∈ 𝑃𝑠 ,     𝑃𝑠 = {𝑣𝑠|𝑣𝑠𝐻𝑜,𝑠 = 0}                  (3.22) 

 

onde 𝑃𝑠 é chamado de espaço de paridade com ordem s de relação de paridade e as equações 

em (3.23) são as relações de paridade. 

𝑦𝑠(𝑘) = [

𝑦(𝑘 − 𝑠)
𝑦(𝑘 − 𝑠 + 1)

⋮
𝑦(𝑘)

], 𝑢𝑠(𝑘) = [

𝑢(𝑘 − 𝑠)
𝑢(𝑘 − 𝑠 + 1)

⋮
𝑢(𝑘)

], 𝐻𝑢,𝑠 = [

𝐷 0 ⋯ 0
𝐶𝐵 𝐷 ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋱ 0

𝐶𝐴𝑆−1𝐵 ⋯ 𝐶𝐵 𝐷

], 𝐻𝑜,𝑠 =

[

𝐶
𝐶𝐴
⋮

𝐶𝐴𝑠

]                      (3.23) 
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As relações de paridade na equação (3.22) descrevem a relação entre as entradas e 

saídas do processo, incorporando o estado anterior do sistema. 

A dinâmica do gerador residual na equação (3.20) é determinada pela equação 

(3.23) 

𝑟𝑠(𝑘) = 𝑣𝑠(𝐻𝑑,𝑠𝑑𝑠(𝑘) − 𝐻𝑓,𝑠𝑓𝑠(𝑘))                 (3.23). 

Onde, 

𝑑𝑠(𝑘) = [

𝑑(𝑘 − 𝑠)
𝑑(𝑘 − 𝑠 + 1)

⋮
𝑑(𝑘)

], 𝑓𝑠(𝑘) = [

𝑓(𝑘 − 𝑠)
𝑓(𝑘 − 𝑠 + 1)

⋮
𝑓(𝑘)

], 𝐻𝑑,𝑠 = [

𝐹𝑑 0 ⋯ 0
𝐶𝐸𝑑 𝐹𝑑 ⋱ ⋮

⋮ ⋱ ⋱ 0
𝐶𝐴𝑆−1𝐸𝑑 ⋯ 𝐶𝐸𝑑 𝐹𝑑

], 

𝐻𝑓,𝑠 =

[
 
 
 

𝐹𝑓 0 ⋯ 0

𝐶𝐸𝑓 𝐹𝑓 ⋱ ⋮

⋮ ⋱ ⋱ 0
𝐶𝐴𝑆−1𝐸𝑓 ⋯ 𝐶𝐸𝑓 𝐹𝑓]

 
 
 

                  (3.24) 

O sinal residual apresentado na equação (3.24) depende apenas das falhas e dos 

distúrbios. Caso exista um vetor de paridade 𝑣𝑠 ∈ 𝑃𝑠, onde 𝑣𝑠𝐻𝑑,𝑠 = 0 e 𝑣𝑠𝐻𝑓,𝑠 ≠ 0, então o 

resíduo pode ser desacoplado a partir dos distúrbios desconhecidos. Contudo, uma completa 

dissociação dificilmente é alcançada na prática, pois usualmente existem poucas medições de 

distúrbios desconhecidos no sistema. Além disso, neste caso deve existir troca entre a 

sensibilidade do gerador residual à falhas e sua robustez à distúrbios, a qual tem sido 

extensivamente estudada (ZHONG et al., 2015, BLESA et al., 2016). 

A construção do espaço de paridade é direta se comparada ao observador de estados. 

O projeto inclui o cálculo dos vetores de paridade via otimização linear. A implementação de 

espaços de paridade em sistemas de tempo real considera dados anteriores e atuais do sistema, 

o que é uma desvantagem comparada aos observadores de estado (SARI et al., 2014). 

c) Filtros de Kalman 

Os distúrbios podem ser flutuações aleatórias no sistema, onde somente parâmetros 

estatísticos são conhecidos. Para casos como este, o diagnóstico de falhas envolve mudanças 

no processo de monitoração ou na predição de erros, cujo objetivo é projetar um estimador de 

estados com o mínimo erro de estimação. O projeto do estimador engloba o uso de um 

estimador de estado ótimo, como por exemplo, Filtros de Kalman, o qual é projetado com base 

no modelo do sistema em seu modo de operação normal. 

Filtros de Kalman é um algoritmo recursivo para estimação de estados, onde erro 

quadrático é minimizado. Para ser aplicado ao modelo do sistema deve ser escrito na forma de 

espaço de estados. Além de estimar estados passados, presente e mesmo os estados futuros, 
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permitem a estimação dos parâmetros desconhecidos do modelo através da maximização da 

verossimilhança via decomposição do erro de previsão (GAO et al., 2015). A máxima 

verossimilhança baseia-se na estimação de parâmetros de um determinado modelo estatístico, 

a estimação é dada a partir da função de distribuição de probabilidade (PDF) para um valor fixo 

de amostras de entrada, considerando que o valor estimado que mais se aproxima do real é 

aquele dado pelo ponto de máximo da PDF. 

O modelo em espaço de estados de um sistema estocástico de dimensões finitas é 

definido pela equação (3.25). 

 

𝒙(𝑡 + 1) = 𝑨𝒙(𝑡) + 𝑩𝒖(𝑡) + 𝜔(𝑡) 

𝒚(𝑡) = 𝑪𝒙(𝑡) + 𝑣(𝑡), 𝑡 ≥ 0                   (3.25) 

 

Onde 𝒙(𝑡) é um vetor n-dimensional e A, B, C são as matrizes com os parâmetros do processo. 

A variável x0 tem média �̅�0 e covariância 0; 𝜔(𝑡) e 𝑣(𝑡) são sequencias de ruído gaussiano 

branco com médias 𝐸{𝜔(𝑡)} = 0, 𝐸{𝑣(𝑡)} = 0 e matriz covariância dada pela equação (3.26). 

 

𝐸 {(
𝜔(𝑡)

 𝑣(𝑡)
)𝜔𝑇(𝜏), 𝑣𝑇(𝜏)} = (

𝑸 𝑺

𝑺′ 𝑹
)
𝛿𝑡=𝜏′

                 (3.26) 

 

Onde 𝛿𝑡=𝜏′ é o delta de Kronecker, 𝜔(𝑡), 𝑣(𝑡) são independentes de 𝜎(𝑥𝑠: 𝑠 ≤ 𝑡). 

O estado estimado 𝒙(𝑡 + 1) é obtido a partir dos dados observados {𝒚(𝑡)} e {𝒙(𝑡)}, 

cujo filtro de Kalman ótimo minimiza a função (3.27),  

 

𝐽 = lim
𝑡→∞

𝐸(𝒆𝑇(𝑡)𝒆(𝑡))                   (3.27) 

 

onde 𝒆(𝑡) é a estimativa do erro ou resíduo e é definida como 𝒆(𝑡) = 𝒚(𝑡) − 𝑪�̂�(𝑡).1 

Como o estado inicial e as sequências de ruídos são ambos gaussianos, e o 

estimador 𝒙(𝑡 + 1) = 𝐸{𝒙(𝑡 + 1)|𝒚(𝑡),… , 𝒚(0), 𝒖(𝑡)… , 𝒖(0)}, o estado filtrado �̂�(𝑡 + 1) 

(preditor) que satisfaz a equação (3.28). 

 

�̂�(𝑡 + 1) = 𝑨𝒙(𝑡) + 𝑩𝒖(𝑡) + 𝐾(𝑡)[𝒚(𝑡) − 𝑪�̂�(𝑡)] 

�̂�𝟎 = �̅�𝟎                     (3.28) 
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O ganho do filtro de Kalman K(t) é dado pela equação (3.29), onde (t) é uma 

matriz covariância de erro n  n. 

 

𝐾(𝑡) = [𝑨(𝑡)𝑪𝑇 + 𝑺][𝑪(𝑡)𝑪𝑇 + 𝑹]−1                 (3.29) 

 

Em resumo, o filtro de Kalman produz estimativas do estado do processo usando 

uma espécie de controle de retroalimentação, onde a estimativa é feita e se obtém a resposta na 

forma de medidas (com ruído). Portanto, as equações do filtro de Kalman recaem em dois 

grupos: equações de atualização no tempo e atualização de medida.  

As equações de atualização no tempo são responsáveis por projetar no tempo à 

frente o estado corrente do processo e da covariância do erro para obter as estimativas a priori 

para o próximo passo. As equações de atualização de medidas são responsáveis pela 

retroalimentação, ou seja, incorporar uma nova medida na estimativa a priori para obter uma 

melhor estimativa a posterirori. As equações de atualização no tempo podem ser vistas também 

como preditivas e as equações de atualização de medida como corretoras. Formando assim o 

algoritmo preditivo-corretor de solução de problemas numéricos. 

 

d) Estimação de Parâmetros  

A estimação de parâmetros para o diagnóstico de falhas é baseada na comparação 

entre os parâmetros nominais do sistema, calculados considerando o modo de operação normal 

e os parâmetros estimados durante a operação em tempo real.  

Para estimar parâmetros são necessários modelos paramétricos precisos, em geral 

em domínio contínuo e na forma de equações diferenciais parciais e ordinárias. Os sistemas 

representados pelas equações (3.5), (3.14) e (3.15) podem ser parâmetros do processo 

constantes ou dependentes somente das variáveis de estado. As falhas ocorrem como variações 

no tempo que podem ser controladas conforme descrito pela equação (3.30) (ISERMANN, 

2006). 

 

𝒚(𝑡) = 𝑓(𝒖(𝑡), 𝜃)                    (3.30) 

 

O modelo de parâmetros  é estimado com medições disponíveis 𝒚(𝑡) e 𝒖(𝑡). Por 

sua vez,  está relacionado aos parâmetros físicos  do processo por 𝜃 = 𝑔(𝜑). A mudanças 

nos parâmetros , isto é, ∆ são calculados a partir destas relações, usando métodos como: 
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mínimos quadrados (WANG et al., 2016), mínimos quadrados estendidos (DING et al., 2016) 

ou mínimos quadrados recursivos ((WANG et al., 2016). Além disso, a estimação de 

parâmetros pode ser variante no tempo (HU et al., 2016), contínua no tempo (XIA et al., 2016) 

ou em malha fechada. 

Os métodos citados necessitam de modelos dinâmicos precisos do processo, os 

quais são computacionalmente muito extensos para processos muito grandes. O maior 

inconveniente no uso da estimação de parâmetros é a sua complexidade. Os modelos do 

processo utilizados podem ser de entrada-saída, primeiros princípios não lineares ou um modelo 

de ordem reduzido.  

Caso o modelo de primeiros princípios não-linear seja muito complexo, então o 

problema de estimação de parâmetros, torna-se um problema de otimização não-linear. A 

solução online de problemas de otimização não linear e é uma dificuldade na aplicação de tais 

abordagens.  

No caso de modelos de ordem reduzida ou baseados em entrada-saída, quando 

usado para estimação de parâmetros, o requisito robustez deverá ser abordado. 

3.3.2 Métodos de Diagnóstico Qualitativos 

Em métodos quantitativos o conhecimento sobre o modelo é expresso por relações 

matemáticas entre os sinais de entrada e saída do sistema. Em contraste, nos métodos 

qualitativos estas relações são expressas em termos de funções qualitativas centradas em 

diferentes unidades em um processo. 

Modelos qualitativos podem ser desenvolvidos, quer seja como modelos 

qualitativos causais ou abstrações hierárquicas, conforme ilustrado na Fig. 3.3. Vale ressaltar 

que, o diagnóstico é centrado em dois componentes: o conhecimento prévio e uma estratégia 

de busca, e, portanto, é necessário um conjunto de falhas e as relações entre as observações 

(sintomas) e as falhas. 

Com relação a busca existem dois tipos de abordagem no diagnóstico de falhas: a 

busca topográfica e a busca sintomática, como está ilustrado na Figura 3.9. A busca topográfica 

realiza a análise de mau funcionamento usando a operação normal como padrão, enquanto que, 

a busca sintomática procura sintomas para direcionar a busca à localização da falha 

(VENKATASUBRAMANIAN et al., 2003).  
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Figura 3.9 – Estratégias de busca (VENKATASUBRAMANIAN et al., 2003). 

Os métodos descritos neste item enfatizarão o tipo de busca que será empregado. 

3.3.2.1 Modelos Causais 

a) Gráficos Diretos  

Gráficos diretos (Signed Directed Graphs - SDG) é a representação causal da 

informação em um processo, na qual as variáveis são apresentadas como nós gráficos e as 

relações causais como arcos diretos. Os estados dos nós no SDG incluem “0”, “+” e “-”, que 

indicam o modo de operação normal, mais elevado que o normal e mais baixo que o normal, 

respectivamente. A direção do arco parte do nó causa ao nó efeito, o qual pode ser positivo 

(linha sólida) ou negativa (linha pontilhada), indicando as mudanças de direção entre os nós 

causa e os nós efeitos. 

A Figura 3.10 é um exemplo básico de um SDG. O status do nó causa A, o nó efeito 

B e a direção do arco são ambos positivos, o que significa que A e B mudam na mesma direção. 

 

Figura 3.10 – Esquema básico de um modelo SDG (LIU et al., 2016). 
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No modelo SDG para o diagnóstico de falhas, os nós em círculos representam as 

variáveis medidas no processo, e é introduzido um nó de raciocínio em um retângulo com o 

caracter “R”, na Figura 3.11. O nó de raciocínio R é responsável por gerenciar todas as causas 

anormais, que causarão variações em variáveis (nós) adjacentes.  

 

Figura 3.11 – Modelo SDG para o controle de nível de um sistema de tanques (DONG et al., 2010) 

Diferentes nós de raciocínio podem armazenar diferente causas de falhas, e são 

considerados nós raízes. Um nó raiz tem pelo menos um arco conectando a um nó efeito, mas 

nenhum arco conectando um nó causa. 

Um arco é dito consistente se a multiplicação dos sinais dos nós causa, arco e nós 

efeitos é positivo. 

De acordo com Liu et al. (2016) existem três maneiras para elaborar um modelo 

SDG, através de modelos matemáticos, isto é, por equações algébricas diferenciais, usando 

conhecimento especialista ou por meio de fluxogramas, através de gráficos diretos. Entre as 

três maneiras as mais empregadas são o conhecimento especialista e os gráficos de fluxo 

(fluxogramas), visto que modelos matemáticos são difíceis de obter devido à falta de 

informação sensível, medidas imprecisas, status desconhecidos do sistema e falta de 

conhecimento sobre a degradação, etc.  

Outra opção quando as equações matemáticas do sistema não estão disponíveis são 

os Grafos de Ligação (Bond Graph) (SMAILI, et al. 2017). 

b) Árvores de Falha 
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Árvores de falhas são usadas para análise de confiabilidade e segurança de sistemas. 

A Análise de Árvores de Falha (Faul Tree Analysis – FTA) utilizam gráficos direcionais que 

apresentam a situação da falha no topo e os sintomas como condições para que a falha ocorra. 

Os elementos da árvore são conexões lógicas, eventos e sintomas, como está exemplificado na 

Figura 3.12 

 

Figura 3.12 – Esquema de uma árvore de falhas para sintomas binários (SOHAG, 2017). 

Arvore de Falha tem a característica de gráfico acíclico direto com dois tipos de 

nós: eventos e portas falhas (LIU et al., 2015). Evento é uma ocorrência dentro do sistema, ou 

seja, um defeito de um subsistema até um componente individual. Os eventos podem ser 

divididos em eventos básicos, os quais ocorrem espontaneamente e eventos intermediários que 

são causados por mais de um evento. O evento no topo da árvore denominado evento superior, 

é o evento sendo analisado e modelado como o defeito do sistema. As portas são símbolos 

lógicos que possuem entradas e saídas, que se desdobram até o momento que o evento falha 

não possa ser mais dividido (ou quando se decide limitar a análise a um subsistema), chegando-

se ao evento básico, que em geral é considerado estatisticamente independente. 

A simbologia dos eventos básicos é apresentada na Figura 3.13(a), além de 

símbolos para outros eventos. Um evento intermediário representado por um retângulo, pode 

ser útil para fins de documentação, mas não afeta a análise da árvore de falha, e, portanto, pode 

ser omitido. Caso uma árvore de falha seja muito grande, isto é, tenha mais de uma página, 

triângulos poder ser usados para mover eventos entre uma árvore para outras árvores. Em alguns 

casos, alguns eventos em subsistemas não são considerados básicos, que ocorre devido à falta 
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de informação suficiente sobre o evento, ou que este não é aceito como suficientemente 

importante para ser desenvolvido em uma árvore, sendo denotado por um losango.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.13 – Elementos de uma árvore de falhas (RUIJTERS et al., 2015). (a) Eventos incomuns e (b) 

Portas padrão. 

As portas na Figura 3.13(b) indicam como os defeitos se propagam através do 

sistema, ou seja, como os defeitos em subsistemas podem ser combinar até ocorrer um defeito 

no sistema. Cada porta tem uma saída e mais de uma entrada, e suas aplicações são descritas na 

Tabela 3.2. 

Tabela 3.4 – Descrição dos eventos na árvore de falhas (RUIJTERS et al., 2015). 

Porta Descrição 

E O evento de saída ocorre se todas os eventos de entrada ocorrem. 

OU O evento de saída ocorre se qualquer evento de entrada ocorre. 

Seletora 
Tem N entradas. Os eventos de saída ocorrem se pelo menos k eventos de entrada ocorrem. A 

porta seletora pode ser substituída pela porta OU de todo o conjunto de entradas k. 

Inibidora 

O evento de saída ocorre se todos os eventos de entrada ocorrem enquanto o evento de 

condicionamento vai para a direita da porta onde o evento ocorre. A porta inibidora se 

comporta de forma semelhante a uma porta E de duas entradas. Algumas vezes é usada para 

esclarecer um comportamento do sistema.  

 

A definição formal de uma árvore usa 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠 = {𝐸, 𝑂𝑈} ∪

{𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎(𝑘 𝑁⁄ )}|𝑘, 𝑁 ∈ 𝑁>1, 𝑘 ≤ 𝑁 (RUIJTERS et al., 2015). 

Outra definição possível é dada por (RAITERI, et al., 2004), onde uma árvore de 

falhas é uma tupla com quatro elementos dada por 𝐹 = (𝐵𝐸, 𝐺, 𝑇, 𝐼), onde BE são os eventos 

básicos, G é o conjunto de portas com 𝐵𝐸 ∩ 𝐺 = ∅, que pode ser reescrito como 𝐸 = 𝐵𝐸 ∪ 𝐺 

para o conjunto de elementos da árvore. A função T é definida como 𝑇: 𝐺 ⟼ 𝑇𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠 

e descreve cada tipo de porta. Finalmente, 𝐼: 𝐺 → Ƥ(𝐸) descreve a função de cada porta, de 

forma que 𝐼(𝑔) ≠ ∅ e que |𝐼(𝑔)| = 𝑁 𝑠𝑒 𝑇(𝑔) = 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎(𝑘/𝑁). 



42 

 

O gráfico formado por (E, I) é um grafo acíclico direto com uma única raiz, a qual 

é acessível a partir de todos os nós. 

A descrição acima não inclui a porta inibidora, pois esta porta pode ser substituída 

por uma porta E. A porta inibidora, contudo, pode ser útil para fins de documentação do sistema.  

Assim, o maior atrativo no uso de árvores de falhas vem do fato, que é possível 

combinar várias portas, ao invés da porta OU, como no caso dos gráficos diretos. A combinação 

das portas ajuda a reduzir falsos positivos e representam o sistema de forma concisa 

(RUIJTERS et al., 2015).  

O maior problema com as árvores de falhas é que o desenvolvimento é propenso a 

erros em diferentes estágios, e, portanto, boas árvores de falhas devem ser construídas a partir 

de um bom modelo mental pelo projetista. Portanto, para realizar um diagnóstico consistente 

com árvores de falhas, esta deverá ter representação compreensível de todos os cenários de 

falhas, uma vez que não existem métodos para avaliar a precisão de uma árvore (RUIJTERS et 

al., 2015). 

 

c) Física Qualitativa 

Física Qualitativa ou Raciocínio de Senso Comum (Commonsense Reasoning - CR) 

é um ramo da inteligência artificial que lida com a simulação da habilidade humana em tomar 

decisões durante situações que são encontrados no cotidiano (HEDGE et al., 2017). 

Vários métodos lidam com o Raciocínio de Senso Comum sobre sistemas físicos, 

os quais descrevem a estrutura de um mecanismo e simulação, com o objetivo de determinar 

seu comportamento para dadas condições iniciais. Um exemplo é apresentado na Figura 3.14, 

aplicado ao controle de temperatura, onde os possíveis comportamentos do mecanismo são as 

trajetórias através de grafos iniciando em (D,T,cd). Estes modelos são chamados de Árvores de 

Decisão. 
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Figura 3.14 – Árvore de decisão para uma unidade de refrigeração (LI et al., 2018). 

A simulação qualitativa procede pela determinação de todas as mudanças possíveis 

nos valores qualitativos permitidos para cada parâmetro, para então verificar progressivamente 

o maior número de transições qualitativas e filtrar as transições inconsistentes. As completas 

descrições são geradas a partir das tuplas filtradas e esses novos estados tornam-se os estados 

filhos do estado atual. Se mais de uma mudança qualitativa é possível, o estado atual tem muitos 

sucessores, e a simulação produz mais ramos na árvore. 

Uma extensão do Raciocínio de Senso Comum usa algoritmos que integram as 

informações quantitativas e qualitativas em uma estrutura, que diminuem as limitações das 

ambiguidades e a falta de informação temporal das abordagens puramente qualitativas. 

A principal técnica que lida com este tipo de conhecimento é a Lógica Fuzzy, 

conforme o exemplo apresentado na Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 Funções de pertinência para diferentes modelos. 

A Lógica Fuzzy permite uma detalhada descrição das variáveis físicas e relações 

funcionais. Cada número Fuzzy é representado por um trapézio, visto que as informações de 

potência e sinal podem ser representadas por relações Fuzzy considerando duas ou mais 
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variáveis. Como resultado, uma considerável redução é obtida na inerente ambiguidade do 

cálculo qualitativo. Portanto, as variáveis do sistema dinâmico são representadas por conjuntos 

Fuzzy caracterizados por funções de pertinência. 

Tanto os métodos de Árvore de Decisão como a Lógica Fuzzy (com suas variantes) 

aplicado ao diagnóstico, serão detalhados nas seções 3.4 e 3.5, respectivamente. 

3.3.2.2 Modelos de Hierarquia Abstrata 

A hierarquia abstrata é uma forma de modelar o conhecimento através do 

desenvolvimento de abstrações baseadas em decomposições. A decomposição é capaz de 

projetar inferências sobre o comportamento de todo o sistema, a partir de leis que governam o 

comportamento de seus subsistemas. 

Abstração Hierárquica (AH) foi definida por Rasmussen (1985) como um meio de 

representar a abstração funcional de um sistema. Também, foi argumentado por ele que o 

número de níveis entre o sistema final proposto e o material de implementação física dependem 

do tipo de sistema em estudo.  

A Abstração Hierárquica é uma das primeiras teorias que começou a investigar a 

natureza da tomada de decisão em configurações de trabalho naturalistas, o entendimento do 

papel primário no contexto e sua representação para apresentar corretamente as atividades e as 

configurações técnico-sociais atuais. Os primeiros sistemas a utilizar a AH foram sistemas de 

conversão de energia, computadores e sistemas de manufatura (PATRIARCA et. al., 2017, 

LEVESON, 2017). 

Em sua representação original, o mais baixo nível de abstração representa somente 

a forma física do sistema e ele deve combinar com a sua implementação física, o nível superior 

do propósito funcional do sistema. 

Os níveis de abstração são relevantes para entendimento do funcionamento do 

sistema, de acordo como diferentes perspectivas, pois eles permitem mostrar como os 

componentes interagem, ou seja, componentes individuais, maquinários, procedimentos, 

organização, com seus conhecimentos explícitos. Uma perspectiva de todo o sistema baseada 

em AH permite o processo dinâmico de conversão de conhecimento de tácito a explícito, 

especialmente para garantir o efetivo gerenciamento ocupacional seguro, saúde e ergonomia. 

As técnicas de diagnóstico que lidam com AH em geral estão atreladas ao conceitos 

de segurança, aplicados em métodos como por exemplo, o Método de Análise de Ressonância 

Funcional (Functional Resonance Analysis Method - FRAM), recentemente desenvolvido para 

análise sistêmica que facilita a descrição funcional das relações entre os elementos dos sistemas 
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(PATRIARCA et. al., 2017), visualização de dados abstratos (ROUSE et. al., 2017) e 

aprendizagem de máquina (TOKADLI et. al., 2015, HOUGHTON et. al., 2015). 

3.3.3 Métodos de Diagnóstico Baseado no Histórico do Processo 

Os métodos baseados em histórico do processo, diferentemente dos métodos 

baseados em modelos onde o conhecimento prévio (qualitativo ou quantitativo) sobre o 

processo é importante, somente utiliza uma grande quantidade de dados.  

Os dados podem ser transformados e apresentados de diferentes maneiras, como 

um conhecimento prévio ao sistema de diagnóstico, denominado de extração de características, 

que pode ser de natureza quantitativa ou qualitativa. Os dois maiores métodos para extrair 

características qualitativas são os sistemas especialistas e o método de tendências. Os métodos 

quantitativos podem ser estatísticos ou não, como por exemplo, os classificadores neuronais. 

Entre os estatísticos estão a Análise de Componentes Principais (PCA), Mínimos Quadrados 

Parciais (PLS), Classificadores Bayesianos, etc. 

3.3.3.1 Extração de Características Quantitativas 

a) Sistemas Especialistas 

Sistemas Especialistas tem sido um campo de estudo durante várias décadas dentro 

da Inteligência Artificial, desde a sua inserção nos anos 70 e popularização durante os anos 80 

e 90, com muitos casos publicados em diferentes aplicações (CIOARA et al., 2018, 

JABIYEVA, et al., 2017, ATIS et al., 2016). 

Sistemas especialista são desenvolvidos em modelos baseados em regras (Rule-

based Model) usando regras pré-definidas e estruturas logicas. A extração de características 

usando modelos baseados em regras tem sido amplamente utilizado (MANSOORI et al., 2016, 

BI et al., 2017, RAMOS et al., 2016). 

Um sistema especialista é geralmente um sistema inteligente bastante preciso, para 

resolver problemas, mesmo em domínios restritos. O principal componente no 

desenvolvimento de um sistema especialista é o conhecimento, que inclui: a aquisição, escolha 

da representação, codificação em uma base de conhecimento, procedimentos de inferências 

para diagnóstico e desenvolvimento de interfaces de entrada/saída. 

A principal técnica utilizada em sistemas especialistas, e que possui estas 

propriedades é a Lógica Fuzzy (ver seção 3.4) a qual tem sido usada por mais de 30 anos. 

Porém, existem outras técnicas que podem ser aplicadas, como por exemplo Mapas Cognitivos, 
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Case-based Reasoning, Conceitos Indeterminados (Indeterminates Concepts) e Frames (WEE 

et al., 2015, HAO et al., 2016, ARASZKIEWICZ et al., 2015, ZHANG, et al., 2016). 

As principais vantagens do uso de sistemas especialistas no diagnóstico de falhas 

são: fácil desenvolvimento, raciocínio transparente, habilidade de raciocínio em condições 

incertas e detalhamento das soluções obtidas. 

b) Análise de Tendências Qualitativas (QTA) 

A análise dinâmica de tendências, também conhecida como Análise Qualitativa de 

Tendências (Qualitative Trend Analysis – QTA), é uma técnica importante para extrair 

características de sinais medidos e interpretá-los para obter informação significativa sobre o 

estado de um sistema ou processo (ISERMANN, 2006, MAURYA et al., 2010, 

KONSTANTINOV et al., 1992, MARTINS et al., 2015). O QTA seleciona os valores absolutos 

das variáveis de processo ou tendências, as quais são representações naturais das características 

de um sistema ou processo, e são amplamente usadas no diagnóstico de falhas. 

A extração de características pelo QTA ocorre em dois passos: a extração das 

tendências e a análise da tendência. Além disso, requer três componentes: uma linguagem para 

representar as tendências; uma metodologia para extrair tendências e informações essenciais; e 

uma metodologia de classificação (trend matching). 

A linguagem utilizada para representar tendências no diagnóstico de falhas é 

descrita em duas formas. A primeira identifica as tendências como episódios retangulares 

(LUO, 2006). Os eventos temporais são geometricamente modelados como triângulos e levam 

em conta a localização temporal dos padrões dos dados. A triangulação, como é denominada, 

define a tendência através de seus declives iniciais e finais (para cada ponto ou ponto crítico da 

tendência), e através de um segmento conecta os dois pontos críticos. Uma série de tendências 

constitui a tendência de um processo, e através deste método a tendência atual sempre recai 

dentro do limite triangular, que tem o máximo erro em sua representação.  

A segunda forma utiliza curvas básicas que podem ser qualitativamente 

representadas como sequências de valores simbólicos como “diminui”, “aumenta”, “constante”, 

etc, como apresentado na Figura 3.16, denominadas de primitivos. 

Os primitivos apresentados na Figura 3.16 ilustram diferentes tipos de tendências, 

cujos sinais A (0,0), B(+,+), C(+, 0), D(+,-), E(-,+), F(-, 0) e G(-,-), são descritos pelo sinal de 

sua primeira derivada (sinal à esquerda no parêntese) e o sinal da segunda derivada (sinal à 

direita no parêntese). O formalismo descrito por esta combinação de sinais permite distinguir 

as tendências entre lineares (A, F e C) e não lineares (B, D, G e E). 
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Figura 3.16 – Primitivos (MARTINS et al., 2015). 

Uma representação estendida foi proposta por Konstantinov et al. (1992), cuja 

metodologia genérica para a análise temporal de tendências das variáveis de processo, tem suas 

características incrementadas como “aumenta convexamente”, “diminui convexamente”, etc. 

A extração de tendências objetiva transformar o dado quantitativo em informação 

qualitativa de acordo com equação (3.31) 

 

𝑦(𝑡) ≈ {𝑄1(𝑡), 𝑄2(𝑡), … , 𝑄𝑁(𝑡) } → 𝑇𝑙 = {𝑃1, 𝑃2 , … , 𝑃𝑘}                                                      (3.31) 

 

onde y(t) é conhecida como sequência qualitativa (QS) e Pk ∈ {A,B,C,D,E,F,G}. Uma sequência 

(QS) corresponde a l episódios que podem ser representados como um vetor de primitivos (Tl). 

As ferramentas mais usadas para extração de tendências são redes neuronais, 

wavelets, transformada de Fourier e aproximações polinomiais (ZHOU et al., 2016). A extração 

de tendências baseada em aproximações polinomiais usa algoritmos como mínimos quadrados, 

para obter coeficientes polinomiais dentro de um nível de erro. 

A análise da tendência ou metodologia de classificação (trend matching) é realizada 

em dois níveis de estimativa de similaridade. A primeira é avaliada somente comparando a 

sequência dos primitivos, isto é, o sinal da primeira derivada. Caso todos os sinais em todas as 

sequencias não sejam iguais entre si, as duas tendências são consideradas diferentes. Como no 

primeiro nível não há resolução, a segunda derivada é calculada e o desvio quantitativo entre 

os sinais é avaliado. 
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Em Martins et al. (2015) é proposta uma equação para medir a similaridade entre 

as tendências. Assim, o propósito final é calculado pelo grau de certeza do evento a ser 

interpretado. 

O grande desafio do QTA para o diagnóstico de falhas é extrair tendências a partir 

de dados com ruídos. Nestes casos deverão ser usados filtros auto regressivos. 

3.3.3.2 Extração de Características Qualitativas 

a) Classificadores Estatísticos 

As abordagens estatísticas são geralmente caracterizadas por ter um modelo de 

probabilidade subjacente, que fornece uma probabilidade para cada classe, mais que uma 

simples classificação. 

Dentro da comunidade estatística são consideradas duas fases na área da 

classificação. A primeira envolve o uso de técnicas clássicas sobre as derivadas de Fisher no 

discriminante linear. A segunda fase, e mais moderna, exploram técnicas mais flexíveis, que 

tentam fornecer estimativas juntamente com a distribuição de características dentro de cada 

classe. As principais técnicas são listadas na Tabela 3.3.  

Tabela 3.5 – Principais classificadores estatísticos (ISERMANN, 2006). 

Classificadores Estatísticos 

Clássicos Modernos 

Discriminante Linear Estimativa de Densidades  

Discriminante Quadrático K-ésimo vizinho próximo (k-Nearest Neighbor). 

Discriminante Logístico Naive Bayes 

Regras de Bayes Redes Causais 

 

Neste trabalho um dos classificadores estatísticos que será utilizado é o Naive 

Bayes, o qual será descrito em detalhes na seção 3.5. 

b) Análise de Componente Principais (PCA) e Mínimos Quadrados Parciais (PLS) 

Análise de Componentes Principais (Principal Component Analysis – PCA) é 

baseada na decomposição ortogonal de uma matriz covariância das variáveis do processo ao 

longo da direção que explica a variação máxima dos dados. O principal propósito do uso do 

PCA é encontrar fatores que tenham menor dimensão que a série de dados originais, as quais 

podem descrever apropriadamente a maior tendência nestes dados (DE LÁZARO et al., 2015, 

JIANG et al., 2016, XIE et al., 2015). 



49 

 

Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least Squares - PLS) é um método de análise 

multivariável que constrói um regressor linear entre duas séries de dados expressas de forma 

matricial. Em um típico processo de monitoração e diagnóstico, uma série representa os dados 

medidos no processo, enquanto que a outra série apresenta os dados do processo, como por 

exemplo, desempenho da operação, qualidade do produto, etc. Estas variáveis de processo não 

estão disponíveis de modo online ou amostrada com um longo período de amostragem. 

Também, o número das variáveis medidas no processo é significativamente maior que o número 

de variáveis de processo monitoradas. Por meio da regressão PLS, as variáveis do processo são 

preditas usando o processo de monitoração online, e adicionalmente pelo T2 e testes de hipótese 

estatísticas (DIJKSTRA et al., 2015, ZHANG et al., 2015, YIN, et al., 2015). 

c) Redes Neuronais. 

As Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Network- ANN) surgiram como uma 

tentativa de simulação matemática do sistema nervoso humano. Uma rede neural é uma 

representação matemática de neurônios dispostos de forma a permitir a análise de sinais de 

entrada específicos. 

Uma RNA é formada por uma camada de neurônios de entrada, outra de saída e 

uma ou mais camadas intermediárias ou ocultas (Figura 3.17). Essa rede de conexões visa a 

transmitir informações entre os neurônios de forma unidirecional. 

 

Figura 3.17 - Representação funcional de um neurônio Artificial (NEGRÃO, 2015). 

As RNAs podem ser entendidas como um processador paralelamente distribuído 

constituído de unidades de processamento simples, correspondendo aos neurônios, que têm a 

capacidade de armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para uso (HAYKIN 

et al., 2009; SCHMIDHUBER, 2015). 
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As RNAs são ferramentas com a notável capacidade de: generalizar, aproximar 

funções, reconhecer padrões e também classificar robustamente conjuntos de dados imprecisos. 

Tais características resultam em soluções para uma variedade de problemas de classificação 

como reconhecimento de sinais, de caracteres ou de voz. Ao mesmo tempo, é uma poderosa 

ferramenta de previsão e modelagem de sistemas físicos complexos e controle de processos. 

Numa forma mais geral a RNA é uma máquina projetada para modelar a maneira como o 

cérebro realiza uma tarefa particular. A rede é normalmente implementada utilizando-se 

componentes eletrônicos ou fazendo simulações através de programação em computador. 

Segundo Haykin (2009), uma RNA é um processador de dados compacto e 

paralelamente distribuído constituído de unidades de processamento simples, que tem a 

propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso. 

Sua semelhança com o cérebro humano é evidenciada em dois aspectos: 

• O conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um 

processo de aprendizagem; 

• Forças de conexão entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas 

para armazenar o conhecimento adquirido. 

Atualmente, as RNAs têm sido largamente utilizadas na tarefa de reconhecer 

padrões presentes em conjuntos de dados. O objetivo desse processo é apresentar à rede um 

conjunto de dados conhecidos de modo que, através de um processo de aprendizado, ela 

determine subconjuntos de dados com características semelhantes (padrões), e seja capaz de 

reconhecer tais características em um novo elemento qualquer, que a ela seja apresentado, de 

acordo com um dos padrões previamente fixados. 

Uma referência clássica sobre o assunto em detecção e diagnóstico pode ser visto 

em Isermann (2006), Venkatasubramanian et al. (2003) onde diversas técnicas e aplicações 

podem ser encontradas e analisadas. Para complementar a leitura básica, pode-se citar 

(SCHMIDHUBER, 2015, JIA et al., 2016), onde são apresentadas as novas tendências na área 

com as redes neuronais de aprendizado profundo (Deep Neural Networks). 

A arquitetura da rede é a forma pela qual os neurônios de uma RNA estão 

estruturados (interconectados) está intimamente relacionada ao algoritmo de aprendizagem a 

ser utilizado para treiná-la. As principais arquiteturas de redes neurais artificiais, podem ser 

distribuídas em seis classes fundamentais de arquiteturas: redes feedforward de uma única 

camada, redes feedforward de múltiplas camadas, redes recorrentes, redes de base radial, redes 

probabilísticas e mapas auto organizáveis (SAMARASINGHE, 2016, MRUGALSKI et al., 

2016, PACHECO et al., 2016). 
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3.4 Lógica Fuzzy 

Na pratica modelos analíticos raramente existem para todas as partes de um sistema. 

Contudo, sempre existirá algum conhecimento qualitativo ou heurístico para conectar os 

submodelos analíticos que podem não está muito bem detalhado, mas podem ser expressos 

linguisticamente. Tal conhecimento pode ser expresso usando regras Fuzzy, e assim descrever 

o comportamento normal e com falha utilizando a Lógica Fuzzy. 

Em outras palavras, significa dizer que é possivel usar técnicas quantitativas 

baseadas em modelos ou em sub-modelos, e o conhecimento heuristico das conexões podem 

ser usados para geração sintomática completa do sistema. 

A avaliação residual Fuzzy é um processo que transforma o conhecimento 

quantitativo (resíduos) em conhecimento qualitativo (indicadores de falhas). Resíduos gerados 

pelos submodelos analíticos são as entradas do filtro Fuzzy que consiste basicamente de três 

componentes: a fuzzificação, inferência e a apresentação do indicador de falha. 

Como primeiro passo uma base de conhecimento precisa ser construída, que inclui 

a definição das falhas de interesse, os sintomas mensuráveis, as relaçãoes entre os resíduos e 

falhas em termos de regras SE/ENTÃO, e a representação dos resíduos em termos de conjuntos 

Fuzzy, como por exemplo, “normal” e “anormal”. 

O processo de fuzzificação contempla uma escolha apropriada de funções de 

pertinencia para os conjuntos Fuzzy, a qual é definida com a atribuição de um adequado número 

de conjuntos Fuzzy para cada componente residual 𝑟𝑖 com 𝑟 = {𝑟1, … , 𝑟𝑖, … , 𝑟𝑛}. Este 

procedimento matemático pode ser descrito para residuos como 𝑟𝑖 → 𝑟𝑖1 𝑎 𝑟𝑖2 𝑎 … 𝑟𝑖𝑛    𝑟 →

[0,1], onde 𝑟𝑖𝑗 descreve o j-ésimo conjunto Fuzzy do i-ésimo residuo e a é o operador 

composição. Esta operação é muito importante, pois o acoplamento e desacoplamento de falhas, 

será fortemente influenciado por este procedimento. 

A tarefa do sistema FDI agora, é determinatr, a partir da base de regras, indicações 

de falhas com ajuda do mecanismos de inferência, a qual é realizada pelas declarações 

condicionais Fuzzy na equação 3.5 . 

 

𝑆𝐸(𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 = 𝑟11)𝐸 𝑆𝐸(𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 = 𝑟12)…𝐸𝑁𝑇Ã𝑂(𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 = 𝑓𝑚)                                         (3.32) 

 

Onde fm denota a m-ésima falha do sistema. 

O resultado da inferência Fuzzy é o sinal de indicação de falha determinado pela 

correspondente combinação de resíduos, como caracterizados pelas regras. Cabe ressaltar, que 
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este sinal de indicação de falhas (FFIS – Fuzzy fault indication signal), ainda está na forma 

fuzzificada  

A tarefa final do conceito FDI proposto é a representação apropriada da situação de 

falha ao operador, que deve tomar a decisão final, sobre o controle da falha. Porém, um típico 

problema é que a saida consiste de um número de indicação de falha, que é 0 ou 1 (não ou sim). 

Para uma representação Fuzzy, significa não ter necessariamente um número de conjuntos 

Fuzzy para representar a saída como controle. Em vez disso, cada FFIS é por natureza uma 

singleton (conjunto que contém apenas um elemento), cuja amplitude caracteriza o grau de 

pertinencia em somente um conjunto pré-atribuído de falhas. Este grau é caracterizado pelo 

FFIS, que é o sinal obtido como resultado da inferência. Especificamente para esta abordagem 

é que ela se abstém da defuzzificação e representa o sinal de indicação de falha para cada falha 

para o operador no formato difuso, isto é, em termos do FFIS, que representa o grau de 

associação desejado no conjunto de falhas pré-estabelecido. 

Existem algumas vantagens para este procedimento em termos de gasto 

computacional. Não existe necessidade de representar a saida usando um número do conjunto 

Fuzzy, e toda informação disponivel sobre a aparência de uma falha, pode ser incorporada 

dentro da definição de conjuntos Fuzzy de entrada. Ou seja, pode-se dispensar a defuzzificação 

dos sinais obtidos após a inferência ter sido realizada. Para ser mais específico, em vez de usar 

o formato padrão da declaração 𝐸𝑁𝑇Ã𝑂 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 = 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒, onde grande é definido como um 

número do conjunto Fuzzy carcaterizando a saída, e podendo usar o formato 𝐸𝑁𝑇Ã𝑂 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 =

𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎1, onde 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎1 é somente o conjunto existente da falha f1. 

O raciocínio descrito acima, se aplica de forma semelhante a todas as falhas em 

consideração. O conjunto Fuzzy de falhas possui um grau de associação que é idêntico ao 

resultado agregado dos resíduos avaliados. Como resultado, uma das principais questões da 

inferência Fuzzy é, que na representação do resultado da avaliação residual o conceito é 

diferente dos conceitos convencionais, em que ele diretamente fornece ao operador humano o 

FFIS, cabendo ao operador decidir se ocorreu ou não uma falha. Esta combinação de um 

especialista humano com ferramentas FDI Fuzzy permite evitar falsos alarmes, porque a falha 

pode ser avaliada com base em uma caracterização Fuzzy da falha, juntamente com experiência 

humana. A questão chave deste tipo de abordagem de avaliação residual é o projeto do filtro 

Fuzzy. Para simplificar este problema de projeto, deve-se ter um algoritmo que forneça suporte 

sistemático, reduzindo eficientemente os graus de liberdade no projeto. 



53 

 

3.5 Árvores de Decisão 

A aplicação de árvores de decisão em problemas de classificação tem como 

vantagens uma rápida construção e facilidade de entendimento (KRISHNAKUMARI et al., 

2017, CABRERA et al., 2015, ALDRICH et al., 2016). Para classificar uma instância inicia-se 

pela raiz da árvore, movendo-se até as folhas, as quais fornecem a classificação, como pode ser 

visto na Figura 3.18 para a distinção entre duas falhas F1 e F2. 

 

Figura 3.18 – Árvore de decisão para distinção de duas classes de falhas F1 e F2 (ISERMANN, 2006). 

Segundo Yan et. al. (2016), para a construção de uma árvore é necessária uma série 

de dados treinada, isto é, um banco de dados que contenha classes e atributos conhecido sobre 

a falha. A classe é a categoria a que cada falha pertence. A característica pode ser categórica 

(indicada por código linguístico) se pertencer a um domínio não ordenado, ou contínua se 

pertencer a um domínio ordenado. Cada atributo mede alguma característica significativa da 

falha, e pode ter qualquer valor numérico ou discreto. 

A escolha dos sintomas (atributos) e dos seus valores de referência é realizada por 

meio de um passo ótimo, que resulta em classes com o máximo de pureza, isto é, em classes 

que contém dados do mesmo tipo ou similares. Para calcular a medida de pureza de uma classe 

e selecionar quais sintomas estão contidos nela, usa-se o índice de Entropia, na equação (3.33). 

 

𝑖𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝑷) = −∑𝑃𝑗 log 𝑃𝑗                                                                                                        (3.33) 

 

Onde 𝑃𝑗 é a ocorrência da probabilidade da falha 𝐹𝑗 do conjunto resultante, que em geral é 

substituído pela frequência relativa da ocorrência. Este procedimento é valido para uma grande 

série de dados. 
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O crescimento da árvore pode ser descrito como a tomada de decisão que extrai o 

maior número de informações de uma amostra e uma folha pura da árvore que não possui 

nenhuma informação. 

O comportamento da entropia, isto é, o grau de pureza do conjunto é apresentado 

na Figura 3.19, para a classificação usando duas classes. A abcissa é a probabilidade das 

primeiras classes, P1, e P2 é diretamente dado por 1 − 𝑃1. Ainda na Figura 3.19 é apresentada 

uma segunda função, o índice Gini (𝑖𝑔𝑖𝑛𝑖(𝐏)) na equação (3.34), que algumas vezes é usado ao 

invés da entropia. 

 

Figura 3.19 – Medição da entropia e do índice Gini para duas classes (ISERMANN, 2006) 

 

𝑖𝑔𝑖𝑛𝑖(𝐏) = 1 − ∑𝑃𝑗
2

𝑗

                                                                                                                     (3.34) 

 

O índice da equação (3.34) mede a impureza e é calculada mais rápido, pois não 

necessita da avaliação logarítmica. Como tem comportamento simular a entropia, as duas 

funções são simétricas considerando 𝑃1 = 0,5, o que é claro, uma vez que o comportamento 

não depende dos atributos dos dados. Além disso, as duas funções desparecem para séries puras, 

isto é, 𝑃1,2 = 0 ou 𝑃1,2 = 1. A impureza máxima ocorre quando 𝑃1 = 𝑃2 = 0,5. 

A árvore de decisão é construída pela escolha de decisões que minimiza a entropia 

do conjunto nos próximos níveis da árvore. Os algoritmos são ótimos em um único passo, mas 

não necessariamente levam à uma árvore otimizada, isto é, com um tamanho mínimo. 
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A busca por uma árvore de decisão otimizada não é factível com o poder 

computacional normal pois os algoritmos aumentam abordagens de crescimento e podas1. Elas 

aumentam a complexidade das estruturas resultantes em relação ao seu desempenho de 

classificação para produzir uma relação sensível sem superposição. 

3.6 Classificador Naive Bayes 

Classificadores Bayesianos (CB) são ferramentas robustas para descrever o 

conhecimento adquirido a partir das características de um sinal ou tirar conclusões sobre suas 

propriedades considerando condições incertas. Um CB é um grafo acíclico direto (DAG) com 

uma distribuição de probabilidade condicional para cada nó da rede. As estruturas DAG contêm 

nós que representam o domínio das variáveis. Assim, esses nós podem conectar -se com suas 

dependências probabilísticas. Além disso, as dependências probabilísticas entre um grande 

número de variáveis, permite realizar a inferência probabilísticas sobre essas variáveis (WANG 

et al., 2016). 

Em uma rede bayesiana para problemas de classificação, os nós são usados como 

atributos base. O algoritmo de aprendizado bayesiano otimiza a relação entre os n atributos base 

e as relações causais entre os conjuntos de atributos e suas classes. Portanto, o CB calcula a 

mais provável saída de acordo com a entrada específica. Como exemplo, tem-se um 

classificador Naive Bayes, que para uma dada variável a presença (ou ausência) de uma 

característica particular dentro de uma classe não está relacionada à presença ou ausência de 

qualquer outra característica.  

Classificadores bayesianos tem quatro vantagens comparadas à classificadores 

binários como redes neuronais, árvores de decisão, etc. A primeira é a modelagem de dados, 

pois emprega um modelo que codifica a dependência entre todas as variáveis, o que o habilita 

a lidar com a ausência de dados. A segunda vantagem é a capacidade de aprendizado, no que 

diz respeito, às relações causais, isto é, tem a capacidade de predizer as consequências de uma 

intervenção e readaptação das mudanças nas variáveis. O terceiro benefício é lidar com o 

conhecimento prévio e dados medidos. Tal vantagem decorre da estrutura dos BC serem 

geralmente constituídos por bibliotecas semânticas causais e probabilísticas. Finalmente, são 

modelos estatísticos que lida com o excesso de dados. 

                                                 
1 Podas em árvores de decisão tem por objetivo é melhorar a taxa de acerto do modelo para novos exemplos, os 

quais não foram utilizados no conjunto de treinamento 
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Na interpretação bayesiana, a probabilidade mede a grau de confiança em uma 

proposição antes e após a da contabilização da evidência é unida através do Teorema de Bayes 

(HOFMANN, 2017). 

De acordo dom o Teorema de Bayes, um conjunto D com base na hipótese h são 

explorados para calcular a função probabilidade posterior P(h|D) na equação (3.35). 

 

𝑃(ℎ|𝐷) =
𝑃(𝐷|ℎ)𝑃(ℎ)

𝑃(𝐷)
                                                                                                                   (3.35) 

 

onde P(h) é a probabilidade independente de h (probabilidade prévia) ou o grau inicial de crença 

em h e P(D) a probabilidade independente de D. Assim, para um dado h a probabilidade 

condicional de D, P(D|h), representa o grau de crença levando em conta h (verossimilhança). 

Um CB usado neste trabalho pertence a categoria Naive Bayes (NB), que é 

denominado ingênuo (naive) por assumir que os atributos são condicionalmente independentes, 

ou seja, a informação de um evento não é informativa sobre nenhum outro (HOFMANN, 2017, 

KJAERULFF, 2008). Um NB é um classificador de busca fixa que liga classes e preditores. 

Mudanças em estruturas NB, somente ocorrem quando os atributos são modificados, uma vez 

que controlam um número arbitrário de variáveis independentes, quer sejam contínuas ou 

categóricas. 

Assim, para um conjunto de variáveis 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 } é desejável alcançar a 

probabilidade posterior para o evento Cj entre um conjunto de saídas possíveis 𝐶 =

{𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛 }. Assim, X é considerado o preditor e C o conjunto de categorias presentes na 

variável dependente. Aplicando o Teorema de Bayes é possível calcular a probabilidade que X 

pertença a Cj, pela equações (3.35) e (3.36), 

 

𝑝(𝐶𝑗|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ) ∝ 𝑝(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛|𝐶𝑗 )𝑝(𝐶𝑗  )                                                                      (3.36) 

 

onde, 𝑝(𝐶𝑗|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ) é a probabilidade posterior de pertinência da classe. Portanto, uma 

estrutura NB assume que as probabilidades condicionais são estatisticamente independentes, e 

as possibilidades podem ser descritas pelas equações (3.37) e (3.38), 

𝑝(𝐶𝑗|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 ) ∝ 𝑝(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛|𝐶𝑗 )𝑝(𝐶𝑗  )                                                                      (3.37) 

 

𝑝(𝑋|𝐶𝑗) ∝ ∏𝑝(𝑥𝑘|𝐶𝑗)

𝑛

𝑘=1

                                                                                                                 (3.38) 
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que consequentemente pode ser reescrita como a equação (3.39). 

𝑝(𝐶𝑗|𝑋) ∝ 𝑝(𝐶𝑗  ) ∏𝑝(𝑥𝑘|𝐶𝑗)

𝑛

𝑘=1

                                                                                                  (3.39) 

 

Com base na equação (3.39) um novo caso X com uma classe 𝐶𝑗 é rotulado quando 

alcança a maior probabilidade. 

Embora a suposição de que as variáveis preditoras são independentes, nem sempre 

são precisas, ela simplifica dramaticamente a tarefa de classificação. Além disso, o cálculo das 

densidades condicionais por classe 𝑝(𝑥𝑘|𝐶𝑗) separadamente para cada variável reduz a elevada 

densidade dimensional de estimativa a uma única dimensão de estimativa. Outro ponto 

importante, é que esta suposição não afeta a classificação, mesmo em regiões de fronteira entre 

classes. 

O classificador ingênuo (NB) pode ser modelado com vários tipos de distribuição, 

como: normal, lognormal, gama e Poisson.  

A tomada de decisão é realizada pelo Maximum a Posteriori (MAP) através da 

equação (3.40) 

 

𝑀𝐴𝑃 = argmax
𝐶𝑗

𝑃(𝐶𝑗|𝑋) = argmax
𝐶𝑗

𝑃(𝑋|𝐶𝑗)

𝑃(𝑋)
= argmax

𝐶𝑗

𝑃(𝑋|𝐶𝑗)𝑃(𝐶𝑗)                         (3.40) 

 

O MAP contém todo o conhecimento sobre o vetor X, portanto pode ser usado para 

a distribuição posterior para encontrar os pontos ou intervalos estimados de X. uma maneira de 

obter este ponto estimado é escolher o valor xk que maximiza a função densidade de 

probabilidade. 

3.7 Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos e métodos de diagnóstico 

e isolação (FDI) de falhas. 

Inicialmente foi descrito como o conhecimento do sistema deve ser representado, e 

o resultado desta representação define quais os métodos de detecção e/ou diagnóstico são 

adequados a este conhecimento. 

Quanto aos métodos de diagnóstico verificou-se que existem diversas maneiras de 

classificá-los, e para a escrita do capítulo adotou-se a classificação mais utilizada em diversos 

trabalhos, a qual se baseia em Modelos Qualitativos e Quantitativos. 
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Nos últimos dois tópicos foram apresentadas importantes abordagens para 

diagnóstico de falhas envolvendo análise de árvores de decisão, classificadores bayesianos, 

análise qualitativa de tendências e lógica Fuzzy. Cada método têm suas vantagens e 

desvantagens, os quais estão comparados com suas principais características na Tabela 3.4, 

juntamente com outras ferramenta que não foram avaliadas em profundidade neste capítulo. 

Tabela 3.6 – Comparação entre os diferentes métodos de diagnóstico e suas principais características.  

Método 

Classificação Inferência 

Bayes 
Vizinhança 

Próxima 
Polinomial 

Árvores 

de 

Decisão 

MLP-

RNA 

RBF-

RNA 
Agrupamento 

Árvore 

de 

Falhas 

Lógica 

Fuzzy 

Baseado em 

Conhecimento 
Impl. Impl. Impl. Impl. Impl. Impl. Impl. Expl. Expl. 

Esforço de 

Projeto 
+ ++ + - o o + -- - 

Transparência - -- -- o -- - - ++ ++ 
Desempenho - + + o + + - - + 

 

A avaliação de desempenho é baseada na experiência e supõe um problema de 

diagnóstico típico com pouco conhecimento explícito e uma maior (Expl.) ou menor (Impl.) 

série de treinamento completa de complexidade média. Naturalmente, existem aplicações para 

que um ou outro método tenha melhor desempenho ou não. Contudo, a avaliação aqui é 

preliminar com a seguinte classificação: alto (++/--), médio (+/-), baixo (o), Impl. (implícito) e 

Expl. (explicíto). 

É evidente que duas diferentes fontes de informação podem ser usadas: o 

especialista ou domínio de conhecimento estruturado de um lado, e os dados medidos a partir 

de experimentos de outro. Cada método apresentado faz uso de um dos dois. 

Isto leva tanto a sistemas altamente transparentes que são simples de serem 

projetados ou a classificadores baseados em dados, nem tão transparentes assim. Entretanto, 

torna-se claro que na realidade, a mistura de ambos os tipos de informações (analíticas e 

heurísticas) está presente para assegurar os dois tipos de informações em paralelo, tendo os 

benefícios dos dados de referência, deve-se também incorporar o conhecimento prévio com 

uma melhoria.  

As combinações dos entre os métodos descritos com maiores detalhes serão 

abordados no Capítulo 4, dedicado a extração de característica para o diagnóstico, e por fim no 

Capítulo 5 com o sistema de diagnóstico proposto.  
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4 MODELO DE FUNCIONAMENTO NORMAL, MODELO DE 

FALHA E EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PARA O 

DIAGNÓSTICO 

A estrutura básica de um sistema de diagnóstico de falhas inteligente é constituída 

de três etapas: a aquisição das variáveis, a extração de características e a classificação das falhas. 

Este capítulo trata da aquisição de dados e da extração de características para o diagnóstico de 

falhas em LTs. 

Aquisição dos dados experimentais é o primeiro passo para a realização do 

diagnóstico, a qual é comumente realizada por meio de sensores instalados na LT e por 

experimentos desenvolvidos em laboratório. O objetivo da aquisição de dados é construir uma 

base de conhecimento com medições de referência (sem e com falha) sobre o funcionamento 

do sistema, que futuramente será utilizada para treinamento e supervisão do sistema de 

diagnóstico. Além do treinamento do sistema de diagnóstico, os dados adquiridos também são 

utilizados para reproduzir alguns eventos de falha, utilizando simuladores que por meio de 

modelos matemáticos do sistema permitirão a identificação de falhas, que é realizada pelo 

reconhecimento de características especiais extraída dos parâmetros do sistema. 

A extração de características ajuda a identificar as características representativas 

dos sinais, usando técnicas como Transformada de Fourier, Transformada Wavelet, 

Transformada -S, Transformada de Hilbert-Huang (HHT), análise estatística, etc. Embora essas 

características indiquem as condições de operação do sistema, podem conter informções que 

não são sensíveis, ou que não afetam o diagnóstico, bem como a eficiência computacional. 

Portanto, a seleção de características é usada para distinguir as características mais sensíveis ao 

diagnóstico, através de metodologias de redução dimensional, como Análise de Componentes 

Principais, avaliação de distância ou análise de discriminante. Como extrair características é 

um problema chave no diagnóstico de falhas de linhas de transmissão, as técnicas tradicionais 

citadas anteriormente, podem não realizar esta tarefa satisfatoriamente, visto que algumas 

técnicas podem apresentar desempenho satisfatório para um número restrito de falhas. Portanto, 

o maior desafio na extração de características reside em ter uma metodologia que possa 

caracterizar várias falhas ao mesmo tempo. 

Neste capítulo a aquisição de dados e extração de característica para múltiplas 

falhas em linhas de transmissão é desenvolvida em 04 (quatro) seções. A primeira seção trata 

de como os dados experimentais foram obtidos e tratados. A segunda seção lida com a utilização 

dos dados adquiridos, para elaboração de um modelo matemático capaz caracterizar o 
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comportamento normal da LT. Na terceira seção serão apresentados os cenários de falhas, 

obtidos experimentalmente e que serão inseridos no modelo de funcionamento normal da LT 

para caracterizar o comportamento com falha. Por fim, serão apresentados como os sinais, sem 

e com falhas (simples e múltiplas), são caracterizadas para o sistema de diagnóstico. 

4.1 Aquisição dos Dados 

Os dados para o diagnóstico do estado operativo de LTs podem ser adquiridos no 

campo (WERNECK et al., 2015, PYLARINOS et al., 2013) e em laboratório.  

Para esta tese os dados obtidos em laboratório foram necessários para verificar as 

características dos sinais de corrente de fuga para o isolador poluído e comparar com as 

descritas em literaturas. Além disso, as características da corrente de fuga obtidas nos ensaios, 

também, foram utilizadas para comprovar modelos em circuito equivalente de diferentes níveis 

de poluição no isolador, simulando modos de falha. Para a maioria das simulações e 

caracterização da corrente de fuga utilizou-se o espectro até o 10°. harmônico, pois esta faixa 

de frequência é relatada na literatura como suficiente para a caracterização dos modos de falha 

que irão ser diagnosticados (THALASSINAKIS & KARAGIANNOPOULOS, 2003, 

NEGRÃO, 2015, SUDA, 2001). 

Os dados adquiridos na LT foram medidos até o 50º. harmônico, faixa máxima de 

medição do instrumento e foram considerados como sendo de funcionamento normal. A partir 

desta suposição foi possível elaborar com estes dados, um modelo matemático que 

representasse a condição de funcionamento normal. A corrente de fuga da LT obtida pelo 

modelo de funcionamento normal, juntamente, com os sinais de corrente de fuga obtidos na 

simulação dos modos de falhas, serviram para implementar um modelo da LT com falha. 

Vale ressaltar que, os modelos desenvolvidos neste capítulo são aproximados com 

simplificações, com objetivo de formar um banco de dados correlacionado com o problema 

para ser aplicado na metodologia de diagnóstico. 

4.1.1 Aquisição de Dados em Laboratório 

Para realizar o diagnóstico de falhas é necessário o conhecimento prévio dos modos 

de falha e, portanto, é necessário obter medições da corrente de corrente de fuga para isoladores 

com defeitos ensaiados em laboratório, a fim de caracterizar as falhas. Os ensaios foram 

realizados com amostras (isoladores de vidro) limpo, com poluição industrial e biológica, cujos 

resultados foram comparados as referências bibliográficas. Os ensaios foram realizados no 

LACEN-ELETRONORTE, que dispõe de um laboratório de alta tensão para avaliação de 

desempenho de equipamentos elétricos (SOUZA, 2015).  
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As cadeias poluídas ensaiadas foram retiradas da subestação Vila do Conde em 

Barcarena-PA, localizada em uma região sob forte influência da poluição gerada pela produção 

de alumínio. As cadeias de isoladores limpas e ausentes de qualquer elemento poluente 

passaram por um processo de lavagem e secagem com álcool isopropílico, para que houvesse a 

remoção total de excesso de água ou poluente que pudesse interferir no experimento. 

Para verificação e caracterização da corrente de fuga em isoladores em laboratório 

são recomendadas as normas IEC 60060-1, IEC 60060-2 e IEC 60507, sendo esta última 

especifica para ensaios em isoladores. 

Os ensaios realizados por Souza (2015) objetivaram adquirir sinais para comparar 

a corrente de fuga de isoladores limpos e poluídos, nas condições seco e úmido. Para tanto, foi 

utilizado o circuito da Figura 4.1(a) seguindo as recomendações da norma IEC 60507, cujo 

arranjo está ilustrado na Figura 4.1(b).  

Para o ensaio uma cadeia de isoladores normalizada para 230 kV, como está 

ilustrado na Figura 4.1(b), com cinco discos, as amostras foram submetidas a degraus de tensão 

de 50 a 110 kV, variando de 10 em 10 kV, por aproximadamente 10 minutos, à temperatura de 

26,5 ºC e 85% de umidade relativa (UR). 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.1 – Ensaio em isoladores. (a) Circuito de medição e (b) Ensaio (SOUZA, 2015). 

Os valores de pico de corrente de fuga estão apresentados na Tabela 4.1 para as 

configurações ensaiadas, usando um shunt Rshunt = 1 kΩ. 

Tabela 4.1 - Valores da corrente de fuga para as configurações ensaiadas. 
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Temperatura = 26,5º C Umidade Relativa = 85% 

CONFIGURAÇÃO 
TENSÃO 

APLICADA (kV) 

TENSÃO 

MEDIDA (V) 

CORRENTE DE 

FUGA (mA) 

CADEIA DE ISOLADORES 

LIMPA E SECA 

50 0.5350 0.5350 

60 0.6520 0.6520 

70 0.7700 0.7700 

80 0.8700 0.8700 

90 0.9700 0.9700 

100 1.0370 1.0370 

110 1.1710 1.1710 

CADEIA DE ISOLADORES 

LIMPA E ÚMIDA 

50 0.6360 0.6360 

60 0.7190 0.7190 

70 0.8700 0.8700 

80 0.9540 0.9540 

90 1.1040 1.1040 

100 1.1880 1.1880 

110 1.4220 1.4220 

CADEIA DE ISOLADORES 

POLUÍDA E SECA 

50 0.5690 0.5690 

60 0.6860 0.6860 

70 0.8030 0.8030 

80 0.8870 0.8870 

90 1.0040 1.0040 

100 1.1040 1.1040 

110 1.2210 1.2210 

CADEIA DE ISOLADORES 

POLUÍDA E ÙMIDA 

50 0.8030 0.8030 

60 0.9030 0.9030 

70 1.0540 1.0540 

80 1.1380 1.1380 

90 1.2880 1.2880 

100 1.4550 1.4550 

110 1.5730 1.5730 

 

A partir do aumento dos valores da corrente de fuga é possível perceber os efeitos 

tanto da poluição quanto da umidade. Contudo, esta informação não é suficiente para 

caracterizar falhas em isoladores, partindo-se então, para a análise da decomposição harmônica 

Os componentes da decomposição harmônica das formas de onda estão ilustrados 

nas Figura 4.2 e Figura 4.3, para os ensaios em 50, 80 e 110 kV, tanto para isoladores limpos e 

poluídos, quando estes estão úmidos. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.2 – Decomposição harmônica da corrente de fuga obtida no ensaio do isolador. (a) Limpo e 

úmido 50 kV; (b) Limpo e úmido 80 kV; e (c) Limpo e úmido 110 kV (SOUZA, 2015). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.3 – Decomposição harmônica da corrente de fuga obtida no ensaio do isolador. (a) Poluído e 

úmido 50 kV; (b) Poluído e úmido 80 kV e (c) Poluído e úmido 110 kV (SOUZA, 2015). 

A decomposição harmônica apresentada nas Figuras 4.2 e 4.3 utilizaram a 

informação dos 10 primeiros harmônicos, os quais são suficientes para análise da corrente de 

fuga (NEGRÃO, 2015). Comparando-se os gráficos acima é possível perceber que a poluição, 



65 

 

causa aumento em componentes harmônicas, especialmente nos harmônicos: 3º, 5º, 7º e 9º, o 

que corrobora com o estado da arte apresentado na Figura 2.5. 

4.1.2 Módulo de Medição e Condicionamento de Sinais 

A corrente de fuga calculada é obtida no sistema de diagnóstico, no módulo de 

Medição e Condicionamento de Sinais ilustrado na Figura 4.4. Neste módulo, o cálculo da 

corrente de fuga utiliza, as tensões e corrente medidas como entradas do modelo matemático 

que será detalhado na seção 4.2. 

 

Figura 4.4 - Medição e processamento da corrente de fuga. 

O produto final do módulo de Medição e Condicionamento de Sinais é o espectro 

harmônico da corrente de fuga medida e calculada, a qual é extraída usando Transformada 

Rápida de Fourier com frequência fundamental em 60 Hz e frequência amostral de 100 kHz. 

Além do espectro harmônico da corrente de fuga medida e da calculada, este módulo calcula o 

espectro harmônico de funcionamento normal da LT, o qual é medido previamente e 

armazenado, para ser utilizado no módulo de Detecção (ver Capítulo 5) e calcular os resíduos, 

que são os sinais artificiais usados para extrair as características. 

4.1.3 Aquisição de dados de Campo 

Os dados utilizados para verificação da metodologia de diagnóstico proposto neste 

trabalho foram adquiridos da monitoração de um trecho de transmissão MIRAMAR pertencente 
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ao Sistema de Transmissão Tucuruí 230 kV (TUC 86 – 3003R – 5). O trecho monitorado foi 

entre as subestações (SE) do Guamá e de Utinga, pertencentes ao sistema de transmissão das 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil – ELETRONORTE, ilustrado na Figura 4.5. No trecho 

Guamá - Utinga existe um total de 50 torres, com distância média entre elas de 374,36m, em 

um percurso total de aproximadamente 20 Km. 

 

Figura 4.5 – Trecho de transmissão GUAMÁ - UTINGA (GOMES, 2006). 

Para a monitoração foram instalados dois analisadores Power Sentinel 1133A um 

em cada subestação. Os analisadores estão sincronizados via GPS e são capazes de fornecer 

amplitudes, fatores e formas de onda e tensão e corrente até o 50° harmônico com precisão de 

0,025%, além de potências ativas e reativas, em cada terminal (subestação) do trecho de 

transmissão. 

A sincronização permite obter a corrente de fuga pela diferença entre as correntes 

medidas em cada uma das subestações (terminais). A resolução do instrumento medição garante 

medidas de 1 µs, ou seja, o maior erro do sincronismo é na ordem 0,021º. A exatidão para leitura 

de corrente varia de 0,03 a 0,003% da faixa de leitura do instrumento (2,5, 5, 10 e 20 Arms), 

portanto capaz de ler 0,075 mArms no fundo da escala de 2,5 Arms (ARBITER SYSTEMS, 2018). 
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A partir das medições obtidas na LT é calculada a corrente de fuga experimental 

(ILC) na forma fasorial, aplicando a teoria das superfícies Guassianas fechadas, que afirma que 

a soma algébrica de todas as correntes que entram e deixam a superfície deve ser igual a zero. 

Portanto, a corrente de fuga é calculada pela equação (4.1), que é a diferença entre a corrente 

de saída obtida na subestação Guamá (𝐼𝑆𝑆−𝐺𝑢𝑎𝑚á) e da corrente de entrada obtida na subestação 

Utinga (𝐼𝑆𝑆−𝑈𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎). 

 

𝐼𝐿𝐶 = 𝐼𝑆𝑆−𝐺𝑢𝑎𝑚á − 𝐼𝑆𝑆−𝑈𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎        (4.1) 

 

As características da corrente de fuga experimental são consideradas como a 

assinatura do atual comportamento da LT e será comparada com a corrente de fuga calculada 

pelo modelo matemático. 

4.2 Modelo de Funcionamento Normal 

A metodologia de diagnóstico apresentada neste trabalho é baseada em modelos e 

usando a redundância analítica, e, portanto, modelos de funcionamento normal e com falha são 

essenciais para determinar os resíduos. 

As linhas de transmissão podem ser modeladas usando parâmetros como, 

geometria, tipo de isolação, frequência de operação, condições de operação, etc. O modelo 

inicialmente adotado para o diagnóstico foi o π na Figura 4.6, que foi selecionado por ser um 

modelo amplamente utilizado para descrever o comportamento de uma LT 

 

Figura 4.6 - Circuito π de uma linha de transmissão (GOMES JR., 2007). 

Os parâmetros da LT para simulação do modelo da Figura 463 isto é, resistência 

(R) e indutância (L), foram obtidos pelo método matricial (FUCHS, 1977), cujo valor é R = 

1,0955 Ω e L = 31,88 mH. O valor de capacitância de C1= C2 = 116,767 nF foi determinado 

pelo método de diferenças finitas (GOMES JR., 2007). Os resultados da simulação são 

apresentados na Figura 4.7, cuja diferença entre os picos da corrente de fuga medida (em preto) 

e calculada (em cinza) é perceptivelmente grande. 
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Figura 4.7 - Superposição das formas de onda da corrente de fuga medida (preto) e calculada (cinza) pelo 

modelo matemático (NEGRÃO, 2015). 

A comparação entre as amplitudes das formas de onda calculada e medida na Figura 

4.7 indicam uma diferença no valor pico-pico de aproximadamente 6A. Utilizando o erro médio 

quadrático (MSE) tem-se um erro de aproximadamente 4,32 enquanto que a raiz do erro médio 

quadrático (RMSE) foi de 2,078 na forma de onda estimada. Como o erro é considerado muito 

elevado para fins de detecção e diagnóstico de falhas alguns ajustes no modelo π são 

necessários. 

Para tornar o modelo mais preciso alguns ajustes foram necessários. A precisão é 

então, alcançada pela inserção das resistências R1 e R2 na Figura 4.8, em paralelo com a 

capacitância. Este modelo foi desenvolvido por Skilling (1937) e Umoto (1969). O modelo 

Skilling-Umoto (S-U) é um modelo analítico baseado na variação dos parâmetros transversais 

da linha, que permite a representação de características não lineares, como por exemplo, 

manobras, inserção de dispositivos de potência, arco voltaico, perdas referentes à isolação etc, 

na LT (COSTA et al., 2011). 

 

Figura 4.8 – Modelo Skilling-Umoto (S-U). 

O modelo S-U foi simulado com os mesmos parâmetros do modelo π da Figura 4.6, 

cuja forma de onda está ilustrada na Figura 4.9. A diferença entre as formas de onda é de 

aproximadamente 1 App. O valor do MSE ficou em 0,09, enquanto que o RMSE ficou em 0,5. 
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Figura 4.9 – Forma de onda da corrente de fuga medida (preto) e calculada (cinza) utilizando o modelo S-

U. 

Como a metodologia de diagnóstico a ser desenvolvida utiliza o espectro harmônico 

da corrente de fuga, foi verificado que o modelo S-U ainda apresenta significativas diferenças 

(ver Figura 4.10) e confirmada numericamente na Tabela 4.2 até o 10°. harmônico, apesar de 

visível proximidade entre as formas de onda medida e calculada. 

 

Figura 4.10 – Comparação entre o espectro harmônico da corrente de fuga medida e calculada pelo 

modelo S-U. 

Tabela 4.2 – Valores numéricos das amplitudes dos harmônicos da corrente de fuga medida e calculada. 

Frequência (Hz) 𝑰𝑳𝑪  Medida (A) 𝑰𝑳𝑪  Calculada(A) 

60 Hz (Fundamental) 10,15 10,11 

120 Hz (h2) 0,03857 0,280047 

180 Hz (h3) 0,043645 0,163782 

240 Hz (h4) 0,011165 0,067737 

300 Hz (h5) 0,289275 0,311388 

360 Hz (h6) 0,04872 0,129408 

420 Hz (h7) 0,051765 0,016176 

480 Hz (h8) 0,035525 0,083913 

540 Hz (h9) 0,03045 0,043473 

600Hz (h10) 0,059885 0,025275 
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As amplitudes dos harmônicos apresentados na Figura 4.10 indicam que ainda é 

necessário algum refinamento no modelo matemático. O refinamento adotado neste trabalho 

foi proposto por Negrão (2015), ajustando-se o valor da capacitância, uma vez que mudanças 

no comportamento da LT podem ser detectadas por variações neste parâmetro. 

Para aproximar o espectro harmônico da corrente de fuga calculado ao medido, o 

modelo da Figura 4.8 foi decomposto em 50 modelos com as mesmas características, isto é, 

com os mesmos valores para R, R1, R2 e L, como está ilustrado na Figura 4.10. Além disso, 

assumiu-se que as entradas do modelo são as medidas obtidas na LT, também decompostas até 

o 50º. harmônico. 

 

Figura 4.11 – Modelo para sintonização do espectro harmônico da corrente de fuga (NEGRÃO, 2015).  

Cada forma de onda de entrada alimenta o cada circuito sucessivamente, como se 

fossem fontes independentes. 

O modelo é sintonizado (ajustado) comparando-se a amplitude da corrente de fuga 

calculada com a corrente de fuga medida, por harmônico, como mostrado na Figura 4.12. O 

procedimento de ajuste é realizado pela sintonia livre dos valores de capacitância, que consiste 



71 

 

na busca do melhor valor de capacitância que forneça resíduos da corrente de fuga da LT 

menores que 200 mA. Este valor corresponde à algumas falhas presentes na LT, como por 

exemplo, as falhas em isoladores. Para este estudo o passo de ajuste da capacitância foi de 0,36 

nF. 

 

Figura 4.12 – Ajuste da corrente de fuga calculada pela sintonia de capacitância. 

Após a sintonia dos valores de capacitância para cada frequência, os sinais são 

adicionados novamente para obter a corrente de fuga calculada e extrair seu espectro 

harmônico, o qual é comparado outra vez com o espectro da corrente de fuga medida, como 

está ilustrado na Figura 4.12. 

A diferença entre as duas formas de onda é menor que 0,4 App, e os erros em torno 

de 0,0192 (MSE) 0,138 (RMSE), respectivamente. Além de ser uma grande evolução 

comparada ao modelo da Figura 4.8, os erros obtidos são compatíveis com o valor de limiar de 

alarme para a corrente de fuga em isoladores com falhas, cujo o valor é de 40 mA (YANG et 

al., 2016). 

A metodologia proposta em Negrão (2015) de ajuste da forma de onda pelo valor 

da capacitância em cada frequência harmônica pode também ser utilizado para gerar os 

resíduos, juntamente com os cenários de falhas que serão apresentados nas próximas seções. 
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Portanto, o ajuste pela capacitância representa a primeira maneira de caracterizar o 

funcionamento da LT. 

 

Figura 4.13 – Espectro harmônico da corrente de fuga após a sintonia do modelo da LT. 

4.3 Modelos de Falhas 

No Capítulo 2 foram listados os modos de falhas que podem ser diagnosticados pela 

corrente de fuga. Os cenários de falhas apresentados passam por queimadas, proximidade de 

vegetação e poluição em isoladores. Contudo, devido ao seu mecanismo de formação ou por 

falta de um banco de dados confiável, somente alguns desses cenários são possíveis de serem 

modelados ou obtidos experimentalmente. Os modelos que lidam com isoladores poluídos, já 

foram relatados em diversos trabalhos (LEWIN, et al., 2013, LIU et al., 2017, GHOSH et al., 

2018, PRATOMOSIWI et al., 2009), nos quais a corrente de fuga obtida experimentalmente 

nos isoladores em diversas condições de operação, são convertidos em circuitos equivalentes. 

Por esta razão, escolheu-se o cenário de falhas, que lida com a poluição em isoladores, para 

serem inseridos no modelo de funcionamento normal da LT. 

Para obter as características dos isoladores poluídos, os modos de falhas modelados 

foram codificados em 4 classes (ver Tabela 4.3), levando em conta a eminência do flashover 

em um determinado grau de umidade e de intermitência dos arcos durante a formação de bandas 

secas. 

4.3.1 Modelagem de Isoladores Poluídos 

Dentre todos os estresses aos quais os isoladores estão submetidos, a poluição é 

provavelmente o mecanismo mais comum poderá causar uma falha. A forma de onda da 

corrente de fuga em isoladores poluídos pode ser usada como indicador de confiabilidade e para 
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definir limiares para diagnóstico, uma vez que o conteúdo harmônico da corrente de fuga muda 

conforme o nível de poluição (ABIDIN et al., 2013, HARID et al., 2016, PALANGAR & 

MIRZAIE, 2016, PYLARINOS et al., 2012, LIU et al., 2017, GHOSH et al., 2018, 

PRATOMOSIWI et al., 2009). 

Os maiores desafios da análise da corrente de fuga para obtenção de um modelo 

matemático, a ser utilizado no diagnóstico, são extrair índices das medições, levando em conta 

a não linearidade do comportamento da corrente de fuga e a coexistência de outras falhas de 

mesma natureza ou não. A não linearidade depende do tipo de poluição, e portanto, um modelo 

não linear deve ser implementado. 

Os modelos apresentados neste trabalho foram obtidos a partir de dados 

experimentais realizados por Suda (2001), Suwarno (2009), Souza (2015) e com base nesses 

experimentos foram elaborados circuitos equivalentes para obter sinais de corrente de fuga de 

isoladores caracterizados por diferentes criticidades para falha proporcionais à poluição, como 

estão listados na Tabela 4.3, que por simplificação estão relacionadas com a amplitude da 

corrente de fuga, apesar de existirem outros fatores agregados, como umidade, temperatura, 

material , etc. Assim de acordo com a Tabela 4.3 a Classe I, por exemplo, refere-se à poluição 

pesada com eminente falha intermitente em média umidade, com intervalo de amplitude da 

corrente de fuga está na faixa de 10 a 12 mA. A mesma correlação utilizando a amplitude da 

corrente de fuga foi realizada para os demais modos de falha na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Modos de falhas em isoladores. 

Código 

da 

Falha 

Modo de Falha 

Amplitude da 

Corrente de 

Fuga (mA) 

I Poluição pesada com eminente falha intermitente em média umidade  10 a 12 

II Poluição pesada com eminente falha intermitente em alta umidade  12 a 20 

III Formação de Bandas Secas com falha intermitente de curta duração  100 a 150 

IV Formação de Bandas Secas com falha intermitente de longa duração  150 a 200 

 

A corrente de fuga para os modos de falhas listados na Tabela 4.3 foram obtidas a 

partir do modelo de um disco isolador limpo, ilustrado na Figura 4.14, cujos parâmetros são C 

= 5 pF e R = 4421 MΩ e submetido a uma tensão de entrada de 16,2 kV. O circuito foi modelado 

utilizando o toolbox Simcap pertencente ao Simulink do software Matlab. 
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Figura 4.14 – Modelo do isolador limpo (FUCHS, 1977). 

Os modos de falhas causados pela poluição foram modelados pela inserção de um 

resistor não linear (RP) em paralelo ao circuito do isolador limpo, ilustrado na Figura 4.15(a) e 

RS é um resistor shunt de medição. As características de RP dependem da amplitude da corrente 

de fuga (PAKPAHAN et al., 2006). 

O circuito equivalente para simulação de bandas secas utiliza um circuito de arco 

em série com o resistor não linear na Figura 4.15(b). O circuito de arco simula as descargas 

superficiais controlando o chaveamento da fonte de corrente. Todos os circuitos simulados na 

Figura 4.15 fornecem sinais de corrente de fuga (ver Figura 4.16) com formas de onda com 

ciclos negativos e positivos simétricos. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.15 – Modelos de falha em circuitos equivalentes. (a) isolador poluído e (b) isolador com bandas 

secas. 
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As formas de onda da Figura 4.16 serão utilizadas como os cenários de falha 

aproximadas, e consideradas como falhas simples e incipientes, isto é, falhas que evoluem ao 

longo do tempo, e serão inseridos no modelo da linha de transmissão para realizar a geração de 

resíduos. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4.16 – Formas de ondas de corrente de fuga. (a) Falha I, (b) Falha II (SUWARNO, 2009), (c) Falha 

III (SOUZA, 2015) e (d) Falha IV (SUDA, 2001). 

4.3.2 Linha de Transmissão com Falha 

Para aplicar o método de redundância analítica no diagnóstico de linhas de 

transmissão, é necessário um modelo modificado por falhas incipientes. A ideia básica da 

redundância analítica é duplicar os componentes de um sistema/processo por meio de modelos 
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matemáticos (software) com o objetivo de verificar o comportamento entre o sinal medido 

(observado) e o sinal considerado normal para o sistema (TORNIL-SIN et al, 2014). 

O modelo da LT com falha em conjunto com o modelo de operação normal irá gerar 

os resíduos, a partir da diferença entre a corrente de fuga de funcionamento normal e a corrente 

de fuga com falha, e foi projetado inserindo-se o sinal de falha (Ifault), proveniente dos cenários 

de falhas apresentado no item 4.3.1, por soma vetorial na corrente de entrada (I2) no modelo de 

operação normal na Figura 4.17. 

As equações da linha de transmissão em espaço de estados (4.2) e (4.3) na Figura 

4.17 são obtidas a partir do modelo físico descrito na Figura 4.8, onde V1 (tensão de entrada), 

V2 (tensão de saída), I2 (corrente de saída) e Ifault (sinal de falha) e são as entradas do modelo da 

LT. As variáveis R, L, C1, C2, R1 e R2 são os parâmetros físicos do modelo. A saída do modelo 

são a corrente de entrada (I1) e as correntes de fuga (ILC1) e (ILC2). A corrente de fuga (ILC) é 

obtida pela soma de ILC1 e ILC2 como é apresentado na equação (4.4), que são as contribuições 

de cada ramo do modelo utilizado para a LT. 

 

Figura 4.17 – Modelo da linha de transmissão com falha. 

A inserção da falha é realizada usando soma vetorial. O modelo matemático 

apresentado na Figura 4.17, no domínio do tempo, é necessário para obtenção da corrente de 

fuga da LT. Para cálculo da corrente de fuga é empregado o Teorema de Fourier, que estabelece 

que qualquer função periódica de frequência ω0 pode ser expressa como uma soma de funções 

seno (ou cosseno). Portanto são utilizados 50 modelos idênticos (um para cada frequência) ao 
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da Figura 4.17. A corrente de fuga total é obtida somando vetorialmente a corrente de fuga para 

cada frequência. 

A forma de onda da corrente de fuga é sintonizada (ajustada) para cada frequência 

através da variação dos valores de capacitância, cujo valores podem ser visto na Tabela 4.4. Na 

Figura 4.18 pode-se observar que a metodologia de sintonia da capacitância, também, é efetiva 

também para aproximar sinais com falha. Após o ajuste as novas formas de onda são somadas 

pelo princípio da superposição para obter a corrente de fuga total da LT. 

Tabela 4.4 – Avaliação numérica das amplitudes do espectro harmônico das correntes de fuga com falha e 

sem falha, após o ajuste de capacitância. 

Frequência (Hz) 𝑰𝑳𝑪  Sem Falha 𝑰𝑳𝑪  Com Falha 

0 Hz (DC) 0.02 0,02 

60 Hz (Fundamental) 9,88 9,88 

120 Hz (h2) 0,080 0,083 

180 Hz (h3) 0,310 0,310 

240 Hz (h4) 0,290 0,290 

300 Hz (h5) 1,710 1,700 

360 Hz (h6) 0,490 0,490 

420 Hz (h7) 1,820 1,823 

480 Hz (h8) 0,120 0,120 

540 Hz (h9) 0,230 0,230 

600Hz (h10) 0,150 0,150 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.18 – Comparação entre a corrente de fuga sem falha e com falha após a ajuste de capacitância. 

(a) Forma de onda e (b) espectro harmônico. 

Após a sintonia do modelo com falha foi possível avaliar que, o espectro harmônico 

da corrente de fuga não permite distinguir sinais sem e com falha. Além disso, o modelo da 

Figura 4.10 possui sensibilidade a pequenos distúrbios, uma vez que os sinais dos cenários de 

falha são 1000 vezes menores que a corrente de fuga medida na LT, como pode ser visto na 

Tabela 4.4. 
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Outra inferência importante, verificada durante a sintonia do modelo, é que os 

valores de capacitância para aproximar as formas de onda da corrente de fuga, eram diferentes 

para situações com falha e sem falha, e que possivelmente podem ser usados para caracterizar 

o funcionamento da LT, como será visto nas seções seguintes. 

4.4 Caracterização da Falha pelo Isolador Poluído 

Agora, de posse do espectro harmônico dos modelos de funcionamento normal e 

com falhas é possível gerar os resíduos, que são as entradas dos classificadores que serão 

apresentados no Capítulo 5. Inicialmente, a caracterização das falhas é realizada para uma única 

falha na LT, entretanto sabe-se que essa situação não é real e, portanto, é necessário caracterizar 

múltiplas falhas na LT. 

Durante o desenvolvimento da metodologia foram verificadas três possibilidades 

de caracterização. A primeira baseada na comparação entre os sinais com e sem falha (geração 

residual - GR), a segunda utilizando as capacitâncias de ajuste (vetor capacitância – VC) e a 

terceira caracterização utilizando a geração residual combinada com a Análise de Tendências 

Qualitativas (Qualitative Trend Analysis – QTA) para o caso de múltiplas falhas  

Vale ressaltar que apesar das medições e simulações terem sido realizadas até o 50º. 

harmônico, o espectro será utilizado até o 10°. harmônico, pois esta faixa caracteriza os modos 

de falha que irão ser diagnosticados (NEGRÃO, 2015). 

4.4.1 Geração Residual (GR) 

A caracterização residual ou geração residual é definida em Pascual (2015) como 

𝜺 = 𝒚 − �̂�, onde 𝒚 é a saída do sistema real e �̂� a saída do modelo considerado normal. Portanto, 

baseado nesse conceito foi implementada a caracterização da LT baseada em resíduos 

O observador residual foi estruturado considerando as amplitudes da decomposição 

harmônica como um conjunto de sintomas si para cada falha Fj,, portanto pode ser extrapolado 

a partir da definição de Pascual (2015) como o vetor res nas equações (4.5) e (4.6). 

𝒓𝒆𝒔(𝐹𝑗) = 𝑫𝑰𝑳𝑪𝒇
− 𝑫𝑰𝑳𝑪𝒏

                                                                                                                   (4.5) 

 

𝒓𝒆𝒔(𝐹𝑗) = [𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠10 ]                                                                                                                 (4.6) 

onde 𝑫𝑰𝑳𝑪𝒇
 e 𝑫𝑰𝑳𝑪𝒏

 são as amplitudes dos espectros harmônicos das correntes de fuga com falha 

e normal, para a falha Fj,. O sintomas si são as diferenças entre as amplitudes em cada frequência 

do espectro harmônico, conforme o exemplo apresentado na Tabela 4.5. 

No caso do observador residual todos os harmônicos até a 10ª. ordem são 

considerados para o diagnóstico, mesmo que o objetivo seja avaliar sinais de falha, cujas 
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características alteram principalmente os harmônicos ímpares. Além disso, dependendo da 

precisão do classificador o observador residual pode agrupar os sintomas utilizando, por 

exemplo, só os harmônicos ímpares, que depende do projeto do classificador a ser utilizado. 

Tabela 4.5 – Caracterização dos resíduos da corrente de fuga por harmônico. 

Falha 
Sintomas 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

F1 0,00249 0,003757 0,012863 0,002739 0,002287 0,00145 0,001164 0,000501 0,000468 0,000508 

F2 0,005987 0,00743 0,018345 0,002858 0,003813 0,003126 0,00035 0,00234 0,002081 0,000668 

F3 0,010951 0,02508 0,049038 0,011197 0,007652 0,00495 0,003919 0,012281 0,004115 0,001274 

F4 0,037436 0,054856 0,090994 0,029869 0,01996 0,021189 0,009987 0,022524 0,008652 0,002938 

F5 0,450749 0,321111 0,171842 0,316774 0,135827 0,112355 0,115824 0,087747 0,055238 0,04898 

4.4.2 Vetor Capacitância (VC) 

Como foi apresentado nas seções 4.2 e 4.3 os valores de capacitância aproximam 

as formas de onda da corrente de fuga, tanto em situações sem e com falha. Nestas situações os 

valores calculados eram diferentes, como pode ser visto na Figura 4.19 para o 3º. e 5º. 

harmônicos.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.19 – Avaliação residual dos valores de ajuste de capacitância para linha de transmissão. 
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Para identificar se existe informação que possa ser útil ao diagnóstico, os valores 

de capacitância foram avaliados quanto ao nível de dispersão, por harmônico como está 

ilustrado na Figura 4.20. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.20 – Análise da dispersão dos valores de ajuste de capacitância. (a) harmônicos ímpares e (b) 

harmônicos pares. 

A dispersão apresentada na Figura 4.20 sinaliza que apenas os valores de ajuste de 

capacitância para os harmônicos ímpares possuem informação que pode ser usada no sistema 

de diagnóstico. A mesma análise foi realizada para todos os harmônicos pares, e devido ao 

baixo nível de energia que possuem, apresentaram alto nível de dispersão ilustrado na Figura 

4.20(b) para o 4º harmônico, e portanto, não podem ser usados no sistema de diagnóstico. 



81 

 

Assim, os valores de ajuste de capacitância em nF, para esta metodologia são 

organizados em vetores, e denominados de Vetor Capacitância para situações sem e com falha, 

respectivamente nas equações 4.7 e 4.8, os quais são codificados com a tag “L0X”, onde X 

indica o número da amostra, ou seja, o número da medição (leitura) obtida no trecho de 

transmissão Guamá-Utinga. Como exemplo, os valores de ajuste de capacitância adquiridos às 

00:00 h, e é codificado como L01. 

 

[
 
 
 
 
𝐻1

𝐻3

𝐻5

𝐻7

𝐻9]
 
 
 
 

𝐿01

=

[
 
 
 
 
9.79421
1.87421
6.91421
6.55421
3.31421]

 
 
 
 

          (4.7) 

 

[
 
 
 
 
𝐻1

𝐻3

𝐻5

𝐻7

𝐻9]
 
 
 
 

𝐿01 𝑓

=

[
 
 
 
 
9.79421
1.87421
3.67421
2.23421
9.79421]

 
 
 
 

         (4.8) 

 

A vantagem de usar o vetor capacitância como característica é que este tem maior 

sensibilidade ao ruído, diferentemente dos resíduos apresentados na seção 4.4.1, que uma vez 

contaminando o sinal pode causar incerteza na classificação. 

4.4.3 Múltiplas Falhas e a Caracterização Polinomial 

Até o momento, a extração de características foi apresentada para situações com 

somente uma falha na LT. Entretanto, em aplicações reais sabe-se que há mais de uma falha 

presente simultaneamente na LT, as quais criam uma sobreposição de efeitos que interferem na 

caracterização do sinal para o diagnóstico, limitando o uso da maioria das técnicas de 

diagnóstico para falhas simples, como por exemplo a Transformada de Fourier.  

A coexistência de defeitos na isolação, e, portanto, a sobreposição de efeitos das 

falhas nas linhas de transmissão é causada devido à extensão da LT por vários quilômetros e a 

exposição à diversas condições ambientais. Além da poluição a que estão submetidas, as 

cadeias de isoladores podem ter discos quebrados devido à estresses mecânicos (ou 

vandalismos), ou em trechos com isoladores poliméricos, problemas de hidrofobicidade. 

Como o mecanismo de formação das falhas mencionadas anteriormente possuem 

ou podem possuir comportamento não-linear, não é possível correlacionar de forma linear, as 

características de uma múltipla falha com as características das falhas simples que a compõe. 



82 

 

Portanto, encontrar um modelo que represente a combinação das características destes 

mecanismos, é extremamente desafiador. 

A metodologia proposta para extrair características de cenários de múltiplas falhas, 

neste trabalho emprega a geração residual apresentada na seção 4.4.1 e a Análise Qualitativa de 

Tendências. (QTA). Os sinais com múltiplas falhas foram criados a partir dos cenários de falhas 

apresentados em circuitos equivalentes na seção 4.3.1, cujo os sinais de corrente de fuga das 

falhas simples são combinados, por soma vetorial, tem seu espectro harmônico extraído até 10ª. 

ordem.  

A combinação entre os sinais das falhas simples resultou em um banco de dados 

com 2077 sinais de corrente de fuga com falhas múltiplas, que serão inseridos no modelo de 

funcionamento normal da LT. 

A primeira hipótese foi extrair características utilizando somente o observador 

residual, combinado falhas duas a duas, cujos resultados são apresentados na Figura 4.21. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 
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(e) (f) 

Figura 4.21 – Avaliação residual para múltiplas falhas. 

A geração residual da Figura 4.21 é obtida relacionando a amplitude do resíduo 

com a frequência do espectro harmônico. A ideia é comparar a curva (padrão) do resíduo da 

falha múltipla, com a amplitude do resíduo para falhas simples, que estão ilustradas na Figura 

4.22. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4.22 – Gráfico da avaliação residual para falhas simples. 
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Em análise as figuras 4.21 e 4.22 é possível perceber que pelo formato da curva do 

resíduo se consegue distinguir uma falha simples de uma falha múltipla. A partir desta 

comparação, é possível notar que podemos identificar a predominância de uma falha simples 

específica, como por exemplo, no caso das figuras 4.21(a) e 4.21(f) comparadas à Figura 

4.22(b). 

Diante desta limitação, a segunda hipótese foi trabalhar o resíduo como um 

polinômio, visto que visualmente é possível notar algumas diferenças entre as curvas em alguns 

pontos, como por exemplo entre as figuras 4.21(c), 4.21(d) e 4.22(a). Para tanto foi usado o 

QTA, aproximando os resíduos por meio de mínimos quadrados. O objetivo é ter um polinômio 

residual em função das frequências do espectro harmônico, e, portanto, foi necessário analisar 

os resíduos para definir o grau do polinômio. 

A aproximação polinomial foi realizada para as falhas simples, a fim de obter o 

polinômio com o menor erro e, portanto, os polinômios de 3°, 5° e 7° graus foram avaliados e 

ilustrado na Figura 4.23. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4.23 – Análise polinomial. 
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O polinômio com o menor erro foi o de sétima ordem conforme pode ser visto na 

Tabela 4.6, e portanto, o polinômio característico residual em função de f é representado pela 

equação 4.9 para i = {1, 2, …, 7}, onde ai são os coeficientes da aproximação polinomial. 

Tabela 4.6 – Soma do erro quadrático (SSE) e raiz do erro médio quadrático (RMSE) para avaliação da 

aproximação polinomial. 

Código 

de 

Falha 

Classe de Falha 

Aproximação Polinomial 

3°. Grau 5º. Grau  7º. Grau 

SSE RMSE SSE RMSE SSE RMSE 

I Light Pollution 8,2078. 10-4 0,0108 9,316210-5 0,0043 4,8185.10-4 0,0013 

II Heavy Pollution 4,5525.10-6 8,0645.10-4 2,8369.10-4 4,0214.10-7 7,9018. 10-8 1,6229.10-7 

III Dry-band Arcing 4,0804. 0-4 0,0076 8,1575.10-4 0,0040 7,1472.10-4 0,0015 

IV 
Insulator near to 

the flashover 
1,5463.10-4 0,0047 2,4753.10-5 0,0022 1,3079.10-5 0,0021 

 

𝑟𝑒𝑠(𝑓) = 𝑎𝑖𝑓
𝑖 + 𝑎𝑖−1𝑓

𝑖−1 + ⋯+ 𝑎𝑖𝑓 + 𝑎0       (4.9) 

 

Como teste foi realizada a aproximação polinomial desenvolvida pela equação (4.9) 

para um sinal de múltipla falha, cujo resultado é ilustrado na Figura 4.24, cujo os erros SSE e 

RMSE foram 8.511 ×10-6 e 0.001684, respectivamente. 

 

 

Figura 4.24 – Aproximação polinomial para múltiplas falhas. 

As características extraídas através do QTA foram obtidas utilizando 800 sinais de 

corrente de fuga para falhas simples e armazenadas em um banco de dados para serem usadas 

como assinatura de falha (Ck) no sistema de diagnóstico. Além disso, notou-se que é possível 

classificar falhas a partir das mudanças nos sinais dos coeficientes (ver Tabela 4.7). A Tabela 
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4.7 foi construída agrupando-se os sinais dos coeficientes dos polinômios obtidos para as falhas 

simples (sinal à direita), e os coeficientes dos polinômios obtidos para as falhas múltiplas (sinal 

à esquerda) representado por Tn, onde 𝑛 = {1, 2, … ,2077}. 

Tabela 4.7 – Comparação entre assinaturas de falhas. 

Falhas 

Simples 

Falha 

Múltiplas 

Assinatura de Falha 

a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 

I 

T37-T40, 

T79-T96, 

T97-T123, 

T139-T96, 

(-,+) (+,-) (+,-) (-,+) (-,+) (+,-) (+,-) (-,-) 

T41-T60 (-,-) (+,+) (+,-) (-,-) (-,+) (+,+) (+,-) (-,-) 

T61-T78 (-,-) (+,+) (+,+) (-,-) (-,+) (+,+) (+,+) (-,-) 

T124-T138 (-,0) (+,+) (+,-) (-,-) (-,0) (+,+) (+,+) (-,-) 

T139-T168 (-,+) (+,-) (+,-) (-,+) (-,+) (+,-) (+,0) (-,-) 

II 

T199 (0,-) (0,+) (-,0) (0,-) (0,0) (0,+) (0,+) (0,-) 

T200-T205 (0,+) (0,-) (-,-) (0,+) (0,+) (0,-) (0,-) (0,-) 

T220-T229 (0,+) (0,-) (-,-) (0,+) (0,+) (0,+) (0,-) (0,0) 

III T205-T219 (-,+) (+,-) (+,-) (-,+) (+,+) (+,-) (0,-) (-,-) 

IV 
T61-T96 (+,+) (-,-) (-,-) (+,-) (+,+) (+,-) (-,-) (-,-) 

T220-T229 (+,+) (-,-) (-,-) (-,+) (+,0) (+,0) (-,+) (-,0) 

Entretanto, a classificação apenas pelas mudanças de sinal entre os coeficientes 

apresentação incertezas entre 50 e 75% no diagnóstico, visto que algumas falhas possuem a 

mesma assinatura comparada às falhas simples. Por essa razão, é necessário um classificador 

capaz de distinguir as falhas existentes nestes sinais. 

4.5 Considerações Gerais 

Neste capitulo foi apresentada a extração de características do sinal de corrente de 

fuga de uma LT com múltiplas falhas, para ser usado em um sistema de diagnóstico. Para 

caracterizar a corrente de fuga da LT, os dados adquiridos em campo e em laboratório foram 

utilizados para obter um modelo matemático da LT que pudesse representar o funcionamento 

normal. O mesmo modelo foi utilizado para reproduzir o comportamento da LT com falhas, 

que foram desenvolvidas por meio de modelos de circuito elétricos equivalente. Os circuitos 

equivalentes foram úteis para validar a escolha dos modos de falhas, a faixa de frequência a ser 

estudada, as escolhas das ferramentas para tratamento dos dados e para caracterização da 

corrente de fuga. Após a validação utilizando a modelagem matemática da LT, foram 

desenvolvidas três metodologias para extração de características da corrente de fuga utilizando 

as amplitudes do espectro harmônico da corrente de fuga, tanto para falhas simples, quanto para 

múltiplas falhas. As metodologias de extração serão empregadas em classificadores 

desenvolvidos no Capítulo 5. 

  



87 

 

5. CLASSIFICADOR PARA O SISTEMA DE DIAGNÓSTICO 

PROPOSTO 

O objetivo deste capítulo é apresentar a descrição do classificador projetado para o 

sistema de diagnóstico. A metodologia de diagnóstico é inicialmente apresentada na íntegra na 

seção 5.1, em digrama de blocos e foi realizada tendo como critérios o comportamento dinâmico 

da LT, que está relacionado ao envelhecimento da LT, que produz características de 

funcionamento normal evoluindo continuamente, ou ocasionada pela degradação, manutenção 

e melhorias em seus componentes. A evolução destes comportamentos juntamente com as 

falhas, simultâneamente, torna o diagnóstico complexo em relação à extração de caracteristicas, 

que nem sempre são suficientes para distinguir falhas em um cenário ocorrendo múltiplos 

eventos. Portanto, são propostos classificadores para discriminar falhas neste cenário, cuja 

precisão será avaliada na seção 5.3. 

5.1 Metodologia de Diagnóstico 

O sistema de diagnóstico proposto por esta tese é apresentado na Figura 5.1 e é 

composto por seis módulos: Medição e Condicionamento de Sinais; Detecção; Extração de 

Características; Banco de Dados; Diagnóstico e Caracterização. 

O processo de diagnóstico inicia no módulo de Medição e Condicionamento de 

Sinais, descrito em detalhes na seção 4.1, cujo objetivo foi obter o espectro harmônico da 

corrente de fuga medida (experimental) e da calculada pelo modelo matemático. As amplitudes 

do espectro harmônico dos dois sinais são enviadas para o módulo de Detecção. 
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Figura 5.1 – Metodologia de diagnóstico proposta. 

O módulo de detecção é apresentado na Figura 5.2, neste é indicado o estado 

operativo da LT. Para informar a condição de operação da LT são usados os dados (amplitudes 

do espectro harmônico) obtidos no módulo de condicionamento e as amplitudes do espectro 

harmônico da corrente de fuga de funcionamento normal de medições anteriores, armazenados 

no módulo Banco de Dados. 
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Figura 5.2 – Módulo de detecção. 

A detecção do estado operativo ocorre através da comparação entre as formas de 

onda da corrente de fuga experimental e a corrente de fuga obtida pelo modelo de matemático, 

para cada frequência usando o ajuste de capacitância, o qual produz um Vetor Capacitância 

para cada condição operacional. Se o Vetor Capacitância da CF experimental é igual (ou 

relativamente próximo) ao Vetor Capacitância do modo normal, o módulo envia um sinal 

indicando que o comportamento é normal, finalizando o processo de detecção. Se os vetores 

são diferentes a CF com falha (sinal medido) é enviada ao módulo de extração de características. 

O espectro harmônico da corrente de fuga anormal tem as suas características 

extraídas pelo QTA desenvolvido no Capítulo 4. As características extraídas representam a 

assinatura do sinal com falha, e é enviada ao módulo de Diagnóstico na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 – Módulo de diagnóstico. 
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O modulo de Diagnóstico da Figura 5.3 é do tipo supervisionado, ou seja, para 

diagnosticar um sinal anormal são utilizadas as assinaturas de dos modos de falha armazenados 

no Banco de Dados. Os modos de falha são utilizados para treinar o classificador que será 

detalhado na Seção 5.2. Após treinamento a assinatura é classificada retornando as 

possibilidades para cada modo de falha caracterizado dentro do Banco de Dados. A decisão é 

obtida a partir da maior probabilidade identificada na classificação, finalizando o processo de 

diagnóstico. Esta probabilidade indica qual é a falha proeminente no funcionamento da LT. 

Se a assinatura de falha, no Banco de dados na Figura 5.4, não possuir nenhuma 

correspondência com os modos, esta assinatura é classificada como uma falha desconhecida, a 

qual é enviado ao módulo de Caracterização (ver Figura 5.5), para ser correlacionado aos 

eventos históricos registrados da LT. No módulo Caracterização este sinal anormal é avaliado 

para verificar se é um novo modo de falha, um novo modo normal ou se ainda continuará sendo 

um sinal de falha desconhecido, para posteriormente ser avaliado off-line pela operação. 

 

Figura 5.4 – Módulo Banco de Dados do sistema de diagnóstico. 

 

Figura 5.5 – Módulo de caracterização. 
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Embora a metodologia do sistema de diagnóstico preveja a necessidade de 

diagnosticar falhas desconhecidas, esta tese apresenta o desenvolvimento do módulo de 

Diagnóstico, apenas com modos de falhas conhecidos, cujos modelos foram definidos no 

Capítulo 4.  

Nas seções seguintes serão apresentados os projetos dos classificadores sugeridos 

para o sistema. 

5.2 Projeto dos Classificadores 

Para desenvolver a metodologia de diagnóstico de múltiplas falhas apresentada na 

Figura 5.3, são sugeridos três classificadores. A técnicas selecionadas para classificação foram 

escolhidas, levando-se em conta que o sistema precisa se adaptar às mudanças ocorridas na LT, 

ou seja, deve sempre incorporar o conhecimento sobre o processo. Além disso, como não é 

possível separar na etapa de caracterização as principais características (em termo de falhas 

simples) que formam uma múltipla falha, o classificador projetado deverá ter esta função, ou 

seja, indicar a probabilidade da falha mais proeminente. 

Para tanto, utilizando a Tabela 3.4, três técnicas: Lógica Fuzzy, Árvores de Decisão 

e o classificador Naive Bayes. A Lógica Fuzzy foi selecionada por lidar com o conhecimento 

analítico e heurístico de forma linguística em uma base de conhecimento incompleta. As árvores 

de decisão que de modo similar a Logica Fuzzy, lidam também com o conhecimento analítico 

e heurístico, e foram escolhidas por possuírem menor esforço computacional. Por fim, o 

classificador bayesiano selecionado por apresentar predição da probabilidade de cada classe de 

falha de forma independente. 

O projeto do classificador foi realizado inicialmente para falhas simples, e após a 

avaliação do desempenho para este tipo de falhas, o projeto é então desenvolvido para falhas 

múltiplas.  

5.2.1 Configurações dos Cenários de Falhas 

Como mencionado o projeto do classificador é realizado inicialmente para falhas 

simples, utilizando os cenários de falhas desenvolvidos no Capítulo 4. A partir desses cenários 

foram criadas 14 condições de operação do isolador, sendo C1 para isolador limpo e de C2 a 

C14 classes de falhas (ver Tabela 5.1).  

As classes de falha da Tabela 5.1 foram estabelecidas a partir de 800 sinais de 

corrente de fuga de isoladores poluídos. Além disso, os sinais de corrente de fuga de isoladores 

com o mesmo defeito diferem em relação ao nível de criticidade, pois são agrupados de acordo 
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com o valor de pico da corrente de fuga que variam de 10 mA (Falha I) até 0,2 A (Falha IV) 

descritos na seção 4.3. 

Tabela 5.1 – Condições de operação do isolador. 

Condições de operação do 

isolador (Ck) 
Descrição 

C1 Limpo 

C2 Falha I - Nível 1 - 10 mA 

C3 Falha I - Nível 2 - 11 mA 

C4 Falha I - Nível 3 – 12 mA 

C5 Falha II - Nível 1 – 14 mA 

C6 Falha II -  Nível 2 – 16 mA 

C7 Falha II - Nível 3 - 18 mA 

C8 Falha II - Nível 4 - 20 mA 

C9 Falha III - Nível 1 - 100 mA 

C10 Falha III - Nível 2 - 120 mA 

C11 Falha III – Nível 3 – 150 mA 

C12 Falha IV – Nível 1 – 160 mA 

C13 Falha IV – Nível 2 – 175 mA 

C14 Falha IV – Nível 3 – 200 mA 

 

Para a etapa de projeto do classificador de múltiplas falhas, os sinais do banco de 

dados com falhas simples foram combinados, resultando em 2077 sinais diferentes. Os sinais 

de corrente de fuga com múltiplas falhas são codificados com tag “f0n”, onde n = {1, 2, ..., 

2077}. 

5.2.2 Classificador Fuzzy 

O projeto do classificador fuzzy utiliza o gerador residual desenvolvido nas 

equações (4.5) e (4.6), onde foram obtidos os resíduos para os modos de falhas conhecidos. Os 

resíduos são apresentados na Tabela 5.2, e foram obtidos a partir da diferença entre o espectro 

harmônico da corrente de fuga com falha e a corrente de fuga sem falha obtida pelo modelo 

matemático desenvolvido no Capítulo 4, para cada falha simples existente no banco de dados 

do sistema de diagnóstico. Nos dados da Tabela 5.2 é possível perceber a evolução das 

amplitudes dos harmônicos, e, portanto, é possível estabelecer faixas que correlacionem as 

falhas Fj, com variáveis linguísticas. 

A correlação linguística é a ferramenta básica da lógica Fuzzy, por conseguinte os 

valores da Tabela 5.2 são organizados na Tabela 5.3, dentro de faixas linguísticas, que foram 

estabelecidas a partir dos valores mínimos e máximos, para cada componente (frequência do 

espectro harmônico) do vetor resíduo. Assim, partir dos dados da Tabela 5.2 é possível detectar 

que os sintomas podem assumir 5 (cinco) níveis linguísticos: VL (Muito Baixo), L (Baixo), M 

(Médio), H (Alto) e VH (Muito Alto), conforme estão apresentados na Tabela 5.3. 
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Estabelecidas as faixas das variáveis linguísticas é possível refazer a Tabela 5.2, conforme esta 

apresentado na Tabela 5.4. 

Tabela 5.2 – Caracterização dos resíduos da corrente de fuga por harmônico. 

Código 

de 

Falhas 

Sintomas 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

C1 0,033237 0,022437 0,018188 0,003022 0,000327 0,021381 0,054853 0,026217 0,020256 0,013737 

C2 0,311253 0,037785 0,023738 0,00102 0,002883 0,018704 0,057156 0,02824 0,02206 0,015366 

C3 0,033323 0,022878 0,018241 0,002969 0,000279 0,021339 0,054891 0,026252 0,020288 0,013766 

C4 0,308975 0,013876 0,022271 0,000494 0,001492 0,01996 0,056022 0,027212 0,021123 0,014506 

C5 0,310164 0,025566 0,023064 0,000309 0,002226 0,019299 0,056618 0,027751 0,021614 0,014957 

C6 0,036229 0,053912 0,020094 0,001045 0,00149 0,01974 0,056336 0,027562 0,021483 0,014863 

C7 0,036887 0,062968 0,020456 0,000635 0,001876 0,019387 0,056657 0,027854 0,02175 0,015108 

C8 0,307771 0,004259 0,021413 0,001329 0,000738 0,020635 0,055415 0,026663 0,020624 0,014049 

C9 0,031345 0,008593 0,016794 0,004356 0,001527 0,022454 0,053891 0,025348 0,019467 0,013015 

C10 0,310324 0,027123 0,023162 0,000411 0,002319 0,019214 0,056694 0,02782 0,021678 0,015015 

C11 0,035246 0,042241 0,019505 0,00168 0,000901 0,020275 0,055851 0,027122 0,021081 0,014493 

C12 0,034708 0,036259 0,019163 0,002037 0,000572 0,020572 0,055582 0,026878 0,020858 0,014289 

C13 0,307181 0,000383 0,02097 0,001748 0,000363 0,02097 0,055115 0,026392 0,020378 0,013824 

C14 0,034171 0,030778 0,018816 0,002393 0,000245 0,020867 0,055316 0,026636 0,020638 0,014088 

 

Tabela 5.3 – Faixa das variáveis linguísticas para os sintomas.  

Valor Linguístico Faixa 

Muito Baixo (VL) 0,0001-0,0009 

Baixo (L) 0,001-0,009 

Médio (M) 0,01-0,04 

Alto (H) 0,05-0,09 

Muito Alto (VH) 0,1-0,5 

 

Os valores linguísticos da Tabela 5.4, são os sintomas característicos de um modo 

de falha do sistema. Por exemplo, a falha C8 apresenta a seguinte característica, C8(si) = {VH, 

L, M, VL, L, M, M, M, M,M}. Deste modo, sempre que o sistema detectar um resíduo, que 

após a extração de sua característica possua esta assinatura, este será diagnosticado como a 

falha C8. 

A partir da observação dos dados das Tabelas 5.2 a 5.4 foram construídas as funções 

de pertinência de entrada e a base de regras do sistema. Com base nas faixas estabelecidas na 

Tabela 5.3 foram construídas as funções de pertinência otimizadas para os resíduos de cada 

harmônico, a qual está ilustrada na Figura 5.6. 
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Tabela 5.4 – Caracterização dos resíduos da corrente de fuga (sintomas) usando variáveis linguísticas. 

Código 

de 

Falhas 

Sintomas 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

C1 M M M L VL M H M M M 

C2 H M M L L M M M M M 

C3 M M M L VL M M M M M 

C4 VH M M VL L M M M M M 

C5 H M M VL L M M M M M 

C6 M M M L L M M M M M 

C7 M H M VL L M H M M M 

C8 VH L M VL L M M M M M 

C9 M H M L L M H M M M 

C10 VH M M VL L M H M M M 

C11 M M M L VL M H M M M 

C12 M M M L VL M H M M M 

C13 VH VL M L VL M H M M M 

C14 M M M L VL M H M M M 

 

 

Figura 5.6 – Função de pertinência para os resíduos de s1 à s10. 

Como na Tabela 5.4 estão apresentadas as características das falhas usadas neste 

estudo, estas serão a base de regras do sistema. Cada regra corresponde a assinatura de um tipo 

de falha. 

A saída do sistema tem 15 funções de pertinência (ver Tabela 5.5) que estão 

relacionados com as condições de operação do isolador, isto é, as classes de falhas (Ck) listadas 

na Tabela 5.1, incluindo a falha de desconhecida (FU). As saídas foram distribuídas em uma 

faixa de 0 até 120 e estão ilustradas na Figura 5.7. Caso o sistema realize o diagnóstico a partir 

de um resíduo, cujo o modo de falha não está no banco de dados, este é declarado como FU 

(Falha Desconhecida), e enviado ao módulo de Caracterização, para que seja correlacionado à 

novos fenômenos que possam existir na LT. 
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Tabela 5.5 – Funções de pertinência de saída. 

Condição de Operação do Isolador 

(Ck) 
Descrição Valor de Saída 

C1 Sem falha [0;7] 

C2 Falha I - Nível 1 - 10 mA [7,2; 14] 

C3 Falha I - Nível 2 - 11 mA [14,2; 21] 

C4 Falha I - Nível 3 – 12 mA [21,1; 28,8] 

C5 Falha II - Nível 1 – 14 mA [28,9; 34] 

C6 Falha II -  Nível 2 – 16 mA [34,2; 41] 

C7 Falha II - Nível 3 - 18 mA [41,3; 51] 

C8 Falha II - Nível 4 - 20 mA [51,1; 58,5] 

C9 Falha III - Nível 1 - 100 mA [59; 67,4] 

C10 Falha III - Nível 2 - 120 mA [67,5; 76] 

C11 Falha III – Nível 3 – 150 mA [76,35; 87,3] 

C12 Falha IV – Nível 1 – 160 mA [87,4; 96,6] 

C13 Falha IV – Nível 2 – 175 mA [96,7; 109] 

C14 Falha IV – Nível 3 – 200 mA [109.1; 116] 

FU Sem falha [116,1; 120] 

 

Figura 5.7 – Funções de pertinência de saída 

A inferência fuzzy na Figura 5.8 inicia pela fuzzificação dos resíduos da corrente 

de fuga, que usando a base de regras infere qual a possível falha (Ck), após a defuzzificação, 

está presente no sistema. 

Para construir o sistema de diagnóstico foi utilizado o toolbox fuzzy do Matlab, 

conforme está ilustrado na Figura 5.9. O referido esquema possui 10 entradas (H1 a H10), as 

quais são os resíduos da corrente de fuga por harmônico, com 5 níveis para as funções de 

pertinência cada (ver Figura 5.6). As funções de pertinência variam de conforme as faixas 

estabelecidas na Tabela 5.3. A saída do sistema fuzzy está ilustrada na Figura 5.7 e dividida em 

15 níveis (C1 a C14 e FU), numa faixa de 0 a 120, apresentadas na Tabela 5.5.  
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Figura 5.8 – Diagrama esquemático do sistema de diagnóstico. 

 

Figura 5.9 - Sistema de Diagnóstico Fuzzy para 10 harmônicos. 

A base de regras foi construída usando um modelo de inferência Mamdani 

(MAMDANI et. al, 1975). Contudo, por ter 10 entradas com 5 níveis de fuzzificação, esta base 

de regras (proposições) tornou-se muito grande e inviável de se trabalhar, já que seria 

necessários algoritmos de IA e heurísticas para reduzi-la, e mesmo assim, para comprovação 

de uma metodologia a base ainda seria muito grande.  

Uma possibilidade para tornar o esforço computacional menor é a redução dos 

níveis de fuzzificação do número de sintomas na caracterização ou das classes de falha (SILVA 



97 

 

et. al, 2017). Por exemplo, a redução do número de níveis de fuzzificação de 5 para 3, nas 

entradas do sistema fuzzy implica ter uma base com 81 regras. 

O diagnóstico das múltiplas falhas utilizando lógica fuzzy necessita de algumas 

modificações no classificador apresentado na Figura 5.9. O classificado passa a ser agora fuzzy 

probabilístico definido, uma vez que é necessário avaliar a contribuição de cada falha simples 

no sinal da corrente de fuga a ser diagnosticado. 

Um sistema probabilístico fuzzy é um tipo particular de sistema fuzzy que consiste 

numa série de regras, cujos antecedentes são condições fuzzy típicas, cujos consequentes são 

distribuições de probabilidade. Estas são baseadas no conceito de “a probabilidade de um 

evento fuzzy ocorrer” como proposto por Zadeh (1974). Assim, considerando 𝜔 ∈

{𝜔1 , 𝜔2, … , 𝜔𝑐 } para cada dado pertencente a x , o classificador probabilístico possui a forma 

dada pela equação (5.1). 

 

𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑅𝑗: 𝑦 = 𝑆𝐸 �̅� é  𝐴𝑗  𝐸𝑁𝑇Ã𝑂 𝑦 = 𝜔1 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 Pr(𝜔1 |𝐴𝑗  ) 

𝑦 = 𝜔2  𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 Pr(𝜔2 |𝐴𝑗  )
⋯

𝑦 = 𝜔𝑛  𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 Pr(𝜔𝑐 |𝐴𝑗  )

   (5.1) 

 

onde 𝑗 = 1, 2, … , 𝐽 corresponde ao número de regras, 𝐴𝑗 é o conjunto de antecedentes fuzzy da 

j-ésima regra e Pr(𝜔𝑐 |𝐴𝑗  ) é a probabilidade das respectivas classes 𝜔𝑐 para a regra j. O 

conjunto de antecedentes fuzzy 𝐴𝑗 na equação (5.1) são definidos em um espaço de entradas X 

n-dimensional. Para cada conjunto fuzzy existe uma regra probabilística fuzzy. Além disso, a 

probabilidade dos parâmetros Pr(𝜔𝑐 |𝐴𝑗  ) em (5.1) satisfaz Pr(𝜔𝑐 |𝐴𝑗  ) ≥ 0, para 𝑐 = 1,… , 𝐶 

e ∑ Pr(𝜔𝑐 |𝐴𝑗  )
𝐶
𝑐=1 = 1. 

Se a função de pertinência para um conjunto fuzzy 𝐴𝑗 é dada por 𝜇𝐴𝑗
(𝒙), um 

classificador probabilístico fuzzy dado pela equação (5.1) fornece uma estimativa de Pr(𝑦 |𝒙 ), 

a probabilidade condicional de distribuição de y para um dado x. Assumindo que o espaço dos 

consequentes é bem formado, o classificador probabilístico fuzzy usa um mecanismo de 

raciocínio aditivo similar ao raciocínio Takagi-Sugeno. Assim, a estimativa Pr̂(𝜔𝑐 |𝒙 ) de uma 

probabilidade condicional Pr(𝜔𝑐 |𝒙 ) é obtido pela equação (5.2). 

 

 Pr̂(𝜔𝑐 |𝒙 ) = ∑ 𝛽𝐴𝑗
(𝒙)𝐽

𝑗=1 Pr(𝜔𝑐 |𝐴𝑗  )        (5.2) 
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onde 𝛽𝐴𝑗
(𝒙) denota a regra de ativação normalizada dada por 𝛽𝐴𝑗

(𝒙) =
𝜇𝐴𝑗

(𝒙)

∑ 𝜇𝐴𝑗
(𝒙)

𝐽
𝑗=1

. A 

distribuição de probabilidade condicional estimada de Pr(𝑦 |𝒙 ) pode ser usada para classificar 

um dado x. O classificador que minimiza o erro de classificação é dado pela equação (5.3). 

 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 Pr̂(𝜔𝑐 |𝒙 ) , 𝑦 ∈ {𝜔1 , 𝜔2, … , 𝜔𝑐 }        (5.3) 

Entretanto, em um classificador probabilístico fuzzy precisa determinar: (i) os 

parâmetros e o tipo de funções de pertinência e, (ii) a probabilidade dos parâmetros das regras 

consequentes. 

Os primeiros classificadores fuzzy usavam um método sequencial para determinar 

os parâmetros em um classificador probabilístico fuzzy. A mais recente abordagem 

desenvolvida por (WALTMAN et al., 2005) são estimados simultaneamente usando máxima 

verossimilhança. Alguns estudos também consideram o uso de pesos, os quais correspondem a 

probabilidades sobre certas condições. 

Em termos de projeto computacional, do classificador para o diagnóstico de LTs, 

terá 10 entradas que correspondem aos resíduos da corrente de fuga e 15 saídas, como está 

ilustrado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 – Sistema fuzzy probabilístico. 

O maior inconveniente do projeto deste classificador é a sua adaptabilidade à falhas 

desconhecidas, uma vez que toda vez que o sistema diagnosticar uma falha deste tipo o sistema 

ficará cada vez maior após a caracterização. Para redimensionar o sistema serão necessárias 

ferramentas de otimização e mineração de dados para evitar sobreposição de regras ou regras 

que são inconsistentes, ou seja, que indiquem condições de funcionamento que não existem 

fisicamente. Portanto, o classificador não é viável computacionalmente para múltiplas falhas. 
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5.2.3 Classificação por Árvores de Decisão 

Em uma tentativa de projetar um classificador com menor esforço computacional e 

que de forma simplificada pudesse fazer o diagnóstico das falhas, foi implementado o 

classificador baseado em árvores de decisão. O classificador foi implementado utilizando o 

algoritmo AdaBoost usando como características os vetores capacitância, visto que estes já 

eram usados para a detecção do estado operativo da LT, e, portanto, o uso de uma única 

característica evitaria mais processos dentro do sistema de diagnóstico como um todo, 

tornando-o mais rápido. 

O algoritmo AdaBoost (Adaptive Boosting) é um algoritmo popular do tipo meta-

heurístico para aumentar o desempenho de outros algoritmos que são considerados fracos 

quando usados separadamente. O esquema de funcionamento do algoritmo é apresentado na 

Figura 5.11, e é intimamente relacionado aos algoritmos Booststrap Aggregating e Bagging, 

que são conceitualmente diferentes. O procedimento Booststrap é um método que combina 

preditores gerados por um mesmo algoritmo base com o objetivo de reduzir a variância de 

funções preditivas. O método Bagging tem bons resultados em algoritmos base instáveis como 

redes neuronais, e principalmente árvores de decisão. O procedimento é classificado como 

instável se pequenas mudanças nos dados acarretam em grandes alterações nos classificadores 

e na previsão final. 

 

Figura 5.11 - Esquema de funcionamento do AdaBoost (CHAVES, 2012). 

A classificação do algoritmo AdaBoost é baseada na combinação do aprendizado 

das M saídas fracas dos classificadores 𝐻(𝑥) dado pela equação (5.4). 
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𝐻(𝑥) = 𝑠𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑛𝐻𝑛(𝑥)

𝑚

𝑛=1

)                                                                                                           (5.4) 

 

onde 𝛼𝑛 são os pesos do classificador. A ideia básica por trás do algoritmo é treinar todos os 

classificadores fracos sequencialmente e o vetor pesos é atualizado baseado na precisão da série 

de padrões de treinamento entre os classificadores prévios e atuais. O vetor de pesos é 

incrementado ou decrementado baseado no aumento ou diminuição dos padrões não 

classificados entre as iterações. O incremento ou decremento dos pesos (∆𝑥) para cada padrão 

é baseado no percentual de erro entre os padrões prévios e atuais. 

O classificado projetado inicialmente considerou todos os vetores capacitância por 

harmônicos como sintomas, desconsiderando a sua dispersão apresentada no Capítulo 4. 

Contudo o erro de treinamento foi de 60%, como pode ser visto na Figura 5.12. Para tentar 

minimizar o erro, utilizou-se os harmônicos ímpares que alcançou um erro de classificação de 

45% (2%). 

 

Figura 5.12 – Erro de classificação para o vetor capacitância. 

Ainda tentou-se minimizar o erro buscando variar o número de árvores, contudo o 

erro permaneceu o mesmo, como pode ser visto na Figura 5.13. 
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Figura 5.13 – Erro de classificação para os vetores capacitância dos harmônicos ímpares. 

Portanto, o vetor capacitância é uma característica robusta, porém não a ponto de 

levar o sistema a ter um erro de classificação aceitável, apesar de seu bom desempenho na 

detecção. Ainda em termos de classificação, o algoritmo AdaBoost implementado na árevre de 

decisão apresenta uma decisão binária, sem indicar como cada falha contribui no mecanismo 

da falha múltipla. Como é difícil separar as características de cada falha no sinal da corrente de 

fuga, optou-se por um classificador probabilístico detalhado a seguir. 

5.2.4 Classificador Naïve Bayes 

O classificador Naïve Bayes é uma técnica muito conhecida para predição de 

múltiplas classes, isto é, a predição da probabilidade de cada classe de falha baseadas em um 

vetor de características, para grandes quantidades de dados contínuos, com uma distribuição 

geradora de probabilidades, que leva em conta a dimensionalidade dos dados. Portanto, o 

classificador Naive Bayes é utilizado com muito sucesso em várias aplicações. 

Para implementar um classificador Naive Bayes na metodologia de diagnóstico 

foram usados 2877 polinômios característicos obtidos na caracterização usando o QTA, entre 

falhas simples e múltiplas. Os polinômios das falhas simples foram usados para o treinamento 

do classificador, e são considerados eventos independentes (ver Tabela 5.1), com 

probabilidades independentes listadas na Tabela 5.7. 
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Tabela 5.6 – Construção do banco de dados para o sistema de diagnóstico. 

Classes Dados de Treinamento  Dados de Teste Total 

Polinômios de Falhas 

Simples 
680 120 800 

Polinômios de Múltiplas 

Falhas  
- 2077 2077 

Tabela 5.7 – Classes de falhas com distribuição de probabilidade. 

Classe de Falha (Ck) Descrição Distribuição Independente P(Ck) 

C1 Sem falha 0.04 

C2 Falha I - Nível 1 - 10 mA 0.04 

C3 Falha I - Nível 2 - 11 mA 0.04 

C4 Falha I - Nível 3 – 12 mA 0.08 

C5 Falha II - Nível 1 – 14 mA 0.04 

C6 Falha II -  Nível 2 – 16 mA 0.04 

C7 Falha II - Nível 3 - 18 mA 0.04 

C8 Falha II - Nível 4 - 20 mA 0.04 

C9 Falha III - Nível 1 - 100 mA 0.04 

C10 Falha III - Nível 2 - 120 mA 0.12 

C11 Falha III – Nível 3 – 150 mA 0.12 

C12 Falha IV – Nível 1 – 160 mA 0.12 

C13 Falha IV – Nível 2 – 175 mA 0.12 

C14 Falha IV – Nível 3 – 200 mA 0.12 

 

Os polinômios de múltiplas falhas não foram inseridos no estágio de treinamento, 

pois o objetivo é diagnosticar uma múltipla falha dividindo-a em probabilidades para falhas 

simples, e, portanto, todas as falhas múltiplas são usadas para teste. Além disso, algumas 

assinaturas (polinômios) de falhas simples são usadas para teste, para assegurar que há 

ponderação mesmo para falhas simples. 

Os dados para cada classe foram modelados usando distribuição normal (normal 

distribution) na Figura 5.14, pois apresentaram melhor distribuição de probabilidade para os 

dados extraídos usando o QTA. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 5.14 – Distribuição normal para cada classe de falha. 

Tabela 5.8 - Pseudo algoritmo para um classificador Naive Bayes usando características extraídas pelo 

QTA. 

Algorithm: Naïve Bayes Classifier for Multiple Faults Signals 

 Training Stage (Pol, Class) 

  For each faulty LC (Fk)  

  Compute the residue (res-SHFk) 

  For each residue (res-SHFk) 

  Compute the polynomial approximation (p7-ampk) 

  For each class (Ck) 

  Compute P(Ck) 

  For each feature (p7-ampk) 

  Compute the normal distribution (Dk) for Ck and (p7-ampk) 

 Testing Stage (Dataset, QTA-NB) 

  Given unknown Dataset 

  Estimate class arg max
𝐶𝑘

𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡|𝐶𝑘)𝑃(𝐶𝑘)    

Os resultados do treinamento são apresentados na curva ROC (Receiving Operating 

Curve) na Figura 5.15. As curvas ROC são amplamente utilizadas para medir o desempenho do 

diagnóstico em várias áreas (RUSSELL & NORVIG., 2016), e que para o classificador 

bayesiano projetado foi de 84% (±2%), conforme pode ser visto pela área da Figura 5.15. Em 

outras palavras, os dados usados para o teste possuem boa precisão, e, portanto, são adequados 

para o diagnóstico de múltiplas falhas.  

Apesar deste bom desempenho, tentou-se reduzir o erro de treinamento. Para tanto 

foi utilizada uma validação cruzada do tipo k-fold com 10 partições, que foi escolhida por 

apresentar menor custo computacional, gerando assim uma variância menos tendenciosa. Com 

o uso das partições a precisão do modelo aumentou para 95% (±1%). 
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Outra métrica utilizada para verificar o desempenho dos dados na construção do 

classificador bayesiano, foi o coeficiente de ajuste R2, cujo valor foi de 0,43, que indica que 

43% dos dados contém todas as informações para realizar o diagnóstico. 

 

Figura 5.15 – Curva ROC para o estágio de treinamento. 

Os resultados da classificação serão apresentados na próxima seção, e serão 

comparados com as metodologias de extração e com os demais classificadores desenvolvidos. 

O classificador também foi avaliado em relação ao ruído na corrente de fuga. O 

resultado ilustrado pela curva ROC na Figura 5.16, que indica que mesmo na presença de ruídos 

o classificador não altera seu desempenho em relação ao erro de classificação. 
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Figura 5.16 – Análise da classificação usando diferentes características extraídas e o classificador NB. 

5.3 Resultados 

Devido à complexidade computacional do classificador probabilístico fuzzy, apesar 

de lidar melhor com a incerteza, e do erro de classificação da árvore de decisão, foram avaliadas 

as vantagens do classificador Naive Bayes com as características extraídas pelo QTA. Para 

tanto foram usados os dados de teste indicados na Tabela 5.7. 

Algumas assinaturas foram escolhidas aleatoriamente para avaliar o desempenho 

do classificador e são listados na Tabela 5.9, onde a falha múltipla escolhida no banco de dados 

tem listadas quais falhas simples a formaram. 

Tabela 5.9 – Conteúdo das amostras de teste. 

Código de Assinatura de Falhas 
Conteúdo da Assinatura de Falha 

Falha 1 Falha 2 Falha 3 Falha 4 

f01 C4 C8 - - 

f014 C4 C9 - - 

f0121 C4 C13 - - 

f0122 C4 C13 - - 

f0169 C6 C8 - - 

f0254 C5 C6 C8 - 

f0270 C5 C6 C7 - 

f0434 C5 C6 C10 - 

f0460 C5 C7 C11 - 

f01020 C5 C7 C8 C11 

s025 C14    

 

O classificador projetado apresentou as probabilidades listadas na Tabela 5.10 para 

as falhas testadas. Observando a Tabela 5.10 é possível notar que o classificador estima as 

corretas probabilidades (em negrito) para as características de cada falha simples contida na 

falha múltipla. As probabilidades que não estão em negrito, não devem ser consideradas como 

erros, mas indicam que o classificador encontrou características destas falhas no sinal testado. 

Vale ressaltar que a contribuição das outras classes de falha que não integrantes do sinal com 

múltiplas falhas não ultrapassam 5% das falhas estimadas no estágio de treinamento do modelo. 

Ainda na Tablea 5.10, as probabilidades destacadas cujos quadrículos estão em 

cinza (falhas f0169, f0254 e f0270) são padrões erroneamente classificados.  

A Matriz Confusão para o teste é apresentada na Tabela 5.11, que evidencia mais o 

compromisso com a taxa de precisão para ambas as séries, de treinamento e de teste, indicando 

que o classificador NB projetado é adequado para o diagnóstico de múltiplas falhas. 

Além disso, os dados de teste foram avaliados utilizando outro classificador 

estatístico, denominado Regressão Logística Multinomial (MLR - Multinomial Logistic 
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Regression), especialmente para avaliar a extração de características com o QTA. O MLR foi 

escolhido por ser capaz de generalizar problemas multiclasse do modo similar ao NB. Outra 

análise de desempenho também foi realizada em relação ao classificador NB, utilizando as 

outras formas de extração de características desenvolvidas no Capítulo 4, isto é, os resíduos da 

corrente de fuga (CF) e o Vetor Capacitância (VC). Os resultados das comparações estão 

listados na Tabela 5.12. 

Tabela 5.10 – Classificação Naive Bayes. 

Código 

da 

Falha 

Conteúdo do Sinal de 

Falha 
Probabilidades Estimadas para Cada Classe (%) 

F1 F2 F3 F4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

f01 C4 C8 - - 0 0 0 35.95 0 0 0 58.56 0 0 0.02015 1.04 4.415 0 

f014 C4 C9 - - 0 0 0 24.92 0 0 0 0 30.82 0 0.09 5.35 35,96 2.83 

f0121 C4 C13 - - 0 0 0 15.73 0 0 0 0 18.41 0 0 0.07 55.87 9.89 

f0169 C6 C8 - - 0 0 0 2.9 0 24.81 0 24.19 7.21 0.11 16.47 24.18 0 0.05 

f0254 C5 C6 C8 - 0 0 0 31.54 0 0 0 8.31 0.59 0.06 0.09 0.1 0.12 59.18 

f0270 C5 C6 C7 - 0 0 0 56.3 0 0 0 4.77 0 0 0 0.09 9.56 29.26 

f0434 C5 C6 C10 - 0 0 0 0 34.80 5.04 0 0 0 58.77 0.31 0.24 0.19 0.19 

f0460 C5 C7 C11 - 0 0 0 0 46.03 0 2.88 0 0 0 47.21 0 0 0 

f01020 C5 C7 C8 C11 0 0 0 0 31.94 0 8.51 0.59 0.06 0.09 58.55 0.10 0.12 0 

s025 C14    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.9 

Tabela 5.11 – Matriz confusão. 

Confusion Matrix (%) 

O
u

tp
u

ts
 

C1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

C2  82 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.34 

C3 1 0 80    0  0 1 0 1  1 95.23 

C4 0 0 1 77 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 96.25 

C5 0 0 0 0 82 2 0 2 0 0 0 0 0 0 93.18 

C6 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 1 0 0 0 96.8 

C7 0 0 0 0 0 0 45 0 1 0 0 0 0 0 97.89 

C8 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 0 0 0 96.85 

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 0 0 96.87 

C10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 93.75 

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2 0 93.75 

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 93.75 

C13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 93 2 96.87 

C14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62 96,87 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 95.96 

Targets 

Tabela 5.12 – Comparação entre as metodologias de diagnóstico. 

Classificador Desempenho Global 

Dados 

Extração de Características 

QTA CF CV 

NB 
Treinamento 95% (2%) 78% (2%) 68% (2%) 

Teste 95% (1%) 80% (4%) 68% (4%) 

MLR 
Treinamento 80% (2%) 65% (2%) 80% (2%) 

Teste 78% (5%) 65% (2%) 78% (5%) 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.12 indicam que a metodologia utilizando 

QTA-NB obtém melhor desempenho em termos de precisão. A taxa de precisão em torno de 
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95% ( 2%) é similar aos métodos de diagnóstico encontrados na literatura para LTs e outras 

aplicações, listados na Tabela 5.13.  

Tabela 5.13 – Análise comparativa entre métodos de diagnóstico aplicados à LTs. 

Método Aplicação Precisão 

A new methodology for multiple incipient fault diagnosis in 

transmission 

lines using QTA and Naïve Bayes classifier (Da Silva, 2018) 

Diagnóstico 95% 

Autonomous Bayesian neural models (Ferreira et al., 2017) Diagnóstico 97% 

Multiple model filtering apporach (Qin & Wu, 2016) Diagnóstico 90-98% 

Wavelet transform and back-propagation neural network algorithm 

(Ngaopitakkul & Bunjongjit, 2013). 
Diagnóstico 97.22% 

ANN feed-forward Levenberg–Marquardt (LM) learning algorithm 

with back-propagation (Jamil et al., 2015) 
Localização 94% 

Spectral energy and Fast Discrete S-Transform (Aslan & Yağan, 

2017) 

Detecção, 

Localização e 

Diagnóstico 

97.5% 

Backpropagation Neural Network (BPNN) (Krishnanand et al., 

2015) 

Detecção e 

Classificação 
81% 

Rough membership neural network (RMNN) (He et al., 2014) Diagnóstico 90% 

S- transform and BPNN (Roy & Bhattacharya, 2015) Localização 95% 

 

Muitas das técnicas listadas na Tabela 5.13 lidam com a localização e diagnóstico 

da falha após a sua ocorrência, diferentemente da metodologia proposta nesta tese, que fornece 

uma ferramenta preditiva para a prevenção de faltas. 

5.4 Considerações Gerais do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o projeto de um classificador para o diagnóstico de 

múltiplas falhas, que integrará um sistema de diagnóstico inteligente aplicados a linhas de 

transmissão. A metodologia empregada no sistema de diagnóstico buscou desenvolver um 

classificador capaz de se adaptar à dinâmica da LT, que pode ser alterada por diversos fatores, 

como degradação de componentes, mudanças ambientais, modernização por novos materiais, 

manutenções programadas e falhas, especialmente em um cenário com múltiplas falhas, visto 

que estas possuem uma dinâmica de evolução incerta. 

Diante do exposto buscou-se projetar um classificador capaz de lidar com essa 

dinâmica a partir de três técnicas: lógica Fuzzy, Arvore de Decisão e Naive Bayes. Todos os 

classificadores selecionados apresentaram limitações ao lidar com essa incerteza. A lógica 

fuzzy apesar de ser uma técnica capaz de lidar com a incerteza, demostrou ter aplicação restrita 

às falhas simples, visto que ao lidar com falhas múltiplas a base de regras necessitaria ser 

redimensionada sempre que um novo modo de falha fosse identificado. As arvores de decisão, 

apesar de probabilísticas, indicam resultados binários, ou seja, apresentam a classe com maior 
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probabilidade, sem indicar como as demais classes contribuem nessa seleção. Diferentemente 

do classificar Naive Bayes que divide as probabilidades entre os eventos inseridos na fase de 

treinamento. Assim, o classificador Naive Bayes apresentou melhor expectativa de atender ao 

sistema proposto. Para comprovar, os classificadores foram testados com as metodologias de 

caracterização de falhas vistas no Capítulo 4 e considerando a contaminação por ruído. O 

classificador se mostrou robustos para as características testadas, inclusive quando foi 

comparado a outro método probabilístico. 

Portanto, o classificador mais adequado a metodologia de diagnóstico proposta é o 

Naive Bayes, por indicar as falhas mais proeminentes, cuja a estratégia e logística de solução 

será definida pelo operador da LT, para que o sistema se situe em uma faixa, cuja a relação 

custo-benefício não justifique a intervenção da manutenção. Em outras palavras, o classificador 

indicará a falha mais provável dentre as inúmeras falhas presentes na LT, após solucionada esta 

falha, observará a segunda falha provável na LT, solucionando-a, e assim por diante com as 

demais falhas identificadas, até que o sistema se situe em uma faixa considerada segura para 

operação. 

Além disso, por ser um classificador supervisionado ao surgir um novo modo de 

falhas, dependendo do tipo de caracterização adotada o esforço computacional será bem menor, 

se comparado aos demais classificadores sugeridos. Assim, garantindo que o sistema seja 

adaptativo às dinâmicas que ocorrem na LT. 
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6 CONCLUSÃO 

Nesta tese foi apresentada a proposta de um sistema de diagnóstico para linhas de 

transmissão, através da monitoração da corrente de fuga, para o qual foi desenvolvida a extração 

de características e diagnóstico para múltiplas falhas incipientes. 

O trabalho iniciou pelo levantamento do estado da arte da monitoração de LTs, 

apresentado no Capítulo 2. Os estudos atuais sobre monitoração indicam que dependendo do 

que ser quer monitorar diversas variáveis e metodologias estão disponíveis. Entretanto, a 

maioria das metodologias são empregadas para detectar e diagnosticar faltas, ao invés de falhas 

que evoluem com o tempo, ou seja, falhas incipientes, como por exemplo, a poluição em 

isoladores. Além disso, a metodologias quer sejam, para falhas ou faltas, em geral fazem o 

diagnóstico de uma única anomalia (falha simples), o que geralmente não condiz com a real 

operação de uma LT, onde diversas falhas coexistem simultaneamente. Portanto, neste trabalho 

definiu-se a corrente de fuga em um trecho de transmissão, como a variável de monitoração, a 

ter suas características extraídas devido esta variável ter a capacidade de monitorar um grande 

número de falhas como: poluição em isoladores, quebra de isoladores, ausência de discos em 

cadeias de isoladores, queimadas nas proximidades da LT, proximidade de vegetação, altura de 

vão, distância entre condutores, ou seja, todos os fenômenos que afetam a capacitância da LT. 

Uma vantagem adicional ao utilizar a corrente de fuga como variável de monitoração, diz 

respeito a instrumentação de monitoração, que é disponível comercialmente, possui fácil 

aplicação, ao usar a medição da corrente em subestação do trecho de transmissão monitorado. 

Diante desta vantagem pode-se dizer que a corrente de fuga é um indicador de múltiplas falhas 

e de baixo custo. 

A variável de monitoração define as estratégias para detecção e diagnóstico em LTs, 

a qual pode ser baseada em modelos, em dados ou híbrida (conhecimento analítico e heurístico). 

Após a definição da variável de monitoração, foi realizado o estudo dos métodos de detecção, 

diagnóstico e isolação de falhas (FDI), que foram descritos no Capítulo 3. Concluiu-se que que 

não existe um único método que atenda todos os requisitos apresentados para um sistema 

automático FDI, e, portanto, a estratégia aqui utilizada foi combinar vários métodos 

selecionando aquele mais adequado para cada módulo do sistema de diagnóstico como foi visto 

no Capítulo 5.  

Antes da aplicação que qualquer técnica de diagnóstico foi necessária a extração 

das características da variável de monitoração. As características foram obtidas utilizando a 

redundância analítica, uma vez que não é possível duplicar fisicamente o sistema estudado para 
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inserção de falhas. Assim, o Capítulo 4 inicia pela descrição da aquisição de dados da corrente 

de fuga obtidas em campo e em laboratório. Os dados obtidos em laboratório foram obtidos 

através do ensaio de isoladores com diferentes tipos de contaminação, e utilizados para modelar 

estes cenários de falhas em circuitos equivalentes utilizando as informações sobre as falhas 

vistas no Capítulo 2. Os dados obtidos em campo utilizaram o sistema MOLLTs para obter a 

corrente de fuga, e tiveram três finalidades neste trabalho. A primeira foi representar o 

comportamento normal da LT. A segunda função foi servir de base para construção de um 

modelo matemático que emulou este comportamento normal. Por fim, a terceira finalidade foi 

somar a corrente de fuga obtida pelo modelo matemático, com os cenários de falha modelados 

com os dados de laboratório. O modelo de comportamento normal estudado foi o modelo π, 

com adição da representação da isolação da LT e decomposto para cada uma das frequências 

do espectro harmônico. O modelo obtido apresentou erros abaixo do limiar de alarme (40 mA) 

em um sistema de monitoração que utiliza a corrente de fuga como variável monitorada, e por 

esta razão, foi utilizado para formar uma base de dados artificial com informações sobre a 

corrente de fuga sem e com falha. Os cenários de falha obtidos a partir de experimentos com 

isoladores demonstraram-se adequados para serem somados a corrente de fuga normal da LT, 

e, por conseguinte, representar a situação de falha na LT, e ainda, para obter os resíduos da 

corrente de fuga. Além disso, os modelos de falhas desenvolvidos teoricamente apresentaram 

resultados satisfatórios, inclusive, para elaboração dos cenários de múltiplas falhas. A 

caracterização foi desenvolvida ainda no Capítulo 4, realizada inicialmente para falhas simples 

e extrapolada para múltiplas. As metodologias de caracterização utilizaram geração residual 

(GR), Vetor Capacitância (VC) e geração residual combinada com Análise de Tendências 

Qualitativa (QTA). O gerador residual não obteve sucesso como a primeira tentativa de 

caracterização, pois é uma variável que na presença de ruídos causa incertezas na classificação. 

Como segunda hipótese o Vetor Capacitância foi utilizado, com a vantagem de evitar mais um 

processo de transformação nos dados no sistema, uma vez que este já é empregado na detecção 

do estado operativo da LT. Por fim, optou-se caracterizar os dados por QTA afim de superar os 

efeitos do ruído sobre o gerador residual. O QTA foi a metodologia que apresentou melhor 

desempenho, pois ajudou a identificar os segmentos de uma série temporal (resíduos da corrente 

de fuga) de forma qualitativa. A representação qualitativa do resíduo da corrente de fuga foi 

convertida em polinômios em função da frequência, cujos os sinais de seus coeficientes são 

diferentes na presença de falhas. Apesar da diferença nos sinais dos coeficientes, o QTA 

permitiu uma classificação prévia, em classes proeminentes, porém essa classificação teve 

incertezas entre 50 e 75%. 
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De posse da corrente de fuga caracterizada, desenvolvida no Capítulo 4, foram 

propostos 3 tipos de classificadores, que tiveram os seus desempenhos avaliados usando as 

metodologias de extração de características desenvolvidas, para escolha de qual método melhor 

se adequa ao diagnóstico de múltiplas falhas, como mostrado no Capítulo 5. Para selecionar o 

classificador estabeleceu-se como critérios se adaptar às mudanças na dinâmica de 

funcionamento da LT, baixo custo computacional para informar o diagnóstico ao operador e 

distinguir falhas em um cenário de múltiplas falhas. O classificador com melhor desempenho 

também deveria possuir condições de ser integrado a um sistema de diagnóstico online 

composto de 6 módulos, descritos no Capítulo 5. Baseado nestes critérios foram previamente 

selecionadas no Capítulo 3, a Lógica Fuzzy por lidar com o conhecimento analítico e heurístico 

de forma linguística em uma base de conhecimento incompleta; as árvores de decisão que de 

modo similar a Lógica Fuzzy, lidam também com o conhecimento analítico e heurístico, e 

foram escolhidas por possuírem menor esforço computacional; e o classificador Naive Bayes 

por apresentar predição da probabilidade de cada classe de falha de forma independente. O 

classificador que apresentou melhor desempenho foi o classificador Naive Bayes (NB), que 

possui menor esforço computacional ao integrar o diagnóstico de novos modos de falhas, 

indicar a falha mais proeminente e como cada modo de falha existente na base de conhecimento 

do sistema de diagnóstico, está contribuindo na amostra de corrente de fuga avaliada. O 

desempenho do classificador NB, juntamente com a caracterização utilizando o QTA 

apresentou um erro de 5% (2%) durante os testes realizados, que é considerado um resultado 

adequado levando em conta as tentativas de utilizar outras características selecionadas neste 

trabalho, além de outros métodos probabilísticos. 

É importante ressaltar que apesar da metodologia de diagnóstico proposta, ser uma 

inovação para o diagnóstico de falhas incipientes em LTs, as quais são afetadas por diversos 

estresses, para que o sistema tenha seu pleno funcionamento e seja adaptativo, é importante a 

integração dos módulos de Caracterização e de Banco de Dados para aumentar a base de 

conhecimento sobre o funcionamento da LT. 

A metodologia de diagnóstico baseada na análise da corrente de fuga, em conjunto 

com a análise de tendências, provou ser eficiente ao diagnosticar sinais com múltiplas falhas 

dividindo-os em falhas simples, e assim, identificando a falhas mais proeminente no sistema. 

Por conseguinte, pode ser inclusa na monitoração em contínuo de LTs para, por exemplo, 

auxiliar operadores a usar melhor as manutenções programadas. Além disso, esta abordagem 

pode contribuir para a transição da política da manutenção programada para a manutenção 

baseada em condições. Com a utilização desta ferramenta pela manutenção, também, é possível 
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adotar um benchmarking de seus serviços, pois como é de conhecimento, a remuneração da LT 

é calculada pela sua disponibilidade e quantidade de energia transmitida. Este cálculo considera 

a linha como sendo nova, ignorando sua degradação. Com esta ferramenta será possível 

estabelecer a degradação da LT, e, portanto, oferecer um parâmetro para sua justa remuneração. 

Essa pesquisa para monitoração em contínuo vem sendo desenvolvida desde 2000. 

6.1 Publicações 

P. R. N. Silva, A. P. A. Carvalho, P. Vieira and C. T. Costa, "Characterization of failures in 

insulators to maintenance in transmission lines," 2017 IEEE International Conference on Smart 

Energy Grid Engineering (SEGE), Oshawa, ON, 2017, pp. 7-13. doi: 

10.1109/SEGE.2017.8052768 

SILVA, P. R. N. et al. Fault Diagnosis in Transmission Lines Based on Leakage Current and 

Qualitative Trend Analysis. In: Promising Electronic Technologies (ICPET), 2017 International 

Conference on. IEEE, 2017. p. 87-92. 

DA SILVA, Paula Renatha Nunes et al. A new methodology for multiple incipient fault 

diagnosis in transmission lines using QTA and Naïve Bayes classifier. International Journal of 

Electrical Power & Energy Systems, v. 103, p. 326-346, 2018. 

NEGRÃO, et. al. Preventing Faults in Transmission Lines by Incipient Fault Detection Using 

Capacitance Vector. Submissão: Outubro/2018. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Para a plena utilização de todas as possibilidades desta metodologia são necessárias 

outras pesquisas, que não são objetos deste trabalho, pois implicaria em um tempo superior ao 

disponível para desenvolvimento do doutorado. As pesquisas suplementares sugeridas são:  

• Ensaios em isoladores para determinar o comportamento da corrente de fuga para outros 

defeitos; 

• Desenvolvimento do módulo Caracterização. 

• Desenvolvimento do módulo Banco de Dados. 

• Implementação do sistema de diagnóstico PredFalt. 
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