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RESUMO 

A medição e a análise das descargas parciais (DP) são imprescindíveis para geradores de 

grande porte, em especial para hidrogeradores que são o enfoque deste trabalho. O método 

consolidado para processamento de DP é largamente utilizado por não ser uma técnica 

invasiva e apresentar altos índices de acerto na análise estatística do estado de isolamento de 

geradores elétricos tendo o intuito de alarmar sobre problemas incipientes ou mais avançados 

e assim possibilita atuar na resolução deles com a devida eficiência. Porém, embora a norma 

IEEE 1434 possua padrões bem estabelecidos, nem sempre é simples classificar os sinais 

obtidos na medição de cada sensor instalado no hidrogerador, devido às variações no mesmo 

tipo de incidência de DP, que podem ocorrer em decorrência da singularidade de cada 

máquina sujeita à avaliação do especialista. Para agilizar o processo de diagnóstico da 

máquina, uma ferramenta é sugerida nesta tese que fornecerá esse recurso de classificação do 

padrão do sinal de acordo com as normas e consequentemente apresentando o tipo de 

ocorrência que acontece na máquina. Essas medidas serão estabelecidas em grupos que 

representam cada forma conhecida de descarga parcial estabelecida pela literatura. Houve a 

combinação de técnicas não supervisionadas, caso da clusterização, e supervisionadas no 

processo de classificação para criar um método híbrido que identifica os padrões e classifica 

os sinais de medição, com alto grau de precisão. Esta tese propõe o uso de técnicas de 

mineração de dados baseadas em clusterização para agrupar os padrões característicos de DP 

em hidrogeradores, definidos em padrões. Em seguida, árvores de decisão em uma floresta 

randômica foram treinadas para classificar os casos a partir de novas medições. Foi realizada 

uma análise comparativa entre oito algoritmos de agrupamento e floresta aleatória para 

escolher qual é a combinação superior para fazer uma melhor classificação do diagnóstico do 

equipamento. São apresentados resultados de testes da metodologia proposta com dados reais 

obtidos de um hidrogerador de 350 MW de uma usina hidrelétrica brasileira.  

Palavras-chaves: descargas parciais, técnicas de mineração de dados, hidrogeradores, 

algoritmos de clusterização; floresta randômica, UHE Tucuruí.  
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Evaluate Partial Discharge Patterns in Hydro Generators.  Doctoral Thesis, Postgraduate 
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ABSTRACT 

 

The measurement and analysis of partial discharges (PD) are essential for large generators, 

especially for hydro generators, which are the focus of this work. The consolidated method 

for PD processing is widely used as it is not an invasive technique and presents high success 

rates in the statistical analysis of the isolation status of electrical generators in order to alarm 

about incipient or more advanced problems and thus enable action to resolve them with due 

efficiency. However, although the IEEE 1434 standard has well-established standards, it is not 

always simple to classify the signals obtained in the measurement of each sensor installed in 

the hydrogenerator, due to variations in the same type of PD incidence, which can occur due 

to the uniqueness of each machine subject to expert assessment. To speed up the machine 

diagnosis process, a tool is suggested in this thesis that will provide this feature of signal 

pattern classification according to the norms and consequently presenting the type of 

occurrence that happens in the machine. These measurements will be established in groups 

that represent each known form of partial discharge established in the literature. There was a 

combination of unsupervised techniques, such as clustering, and supervised techniques in the 

classification process to create a hybrid method that identifies the patterns and classifies the 

measurement signals, with a high degree of precision. This thesis proposes the use of 

clustering-based data mining techniques to group the characteristic patterns of PD in 

hydrogenerators, defined in patterns. Then, decision trees in a random forest were trained to 

classify cases based on new measurements. A comparative analysis was performed between 

eight clustering and random forest algorithms to choose which is the superior combination to 

make a better classification of the equipment's diagnosis. Test results of the proposed 

methodology are presented with real data obtained from a 350 MW hydrogenerator of a 

Brazilian hydroelectric power plant. 

, 

Index Terms — clustering algorithms, data mining techniques, random forest, hydro 

generators, partial discharges, uhe tucurui. 
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

  

As análises dos sinais de descarga parcial são essenciais para validação do estado do 

enrolamento estatórico do gerador. Para a medição utiliza-se acopladores capacitivos, 

instalados no estator da máquina, que atuam como sensores para captar o sinal de DP. Através 

de osciloscópios e programas computacionais é realizada a transformação do sinal bruto nos 

padrões apresentados nas normas. No entanto, estes sinais nem sempre são tão simples de 

classificar em um padrão correspondente, portanto este trabalho tem o intuito de permitir essa 

classificação de forma mais assertiva e automatizada possível destes sinais através das 

técnicas de aprendizado de máquina. 

 

1.1      JUSTIFICATIVA 

 

As máquinas elétricas rotativas, em especial os hidrogeradores, são um dos principais 

ativos em uma empresa energética e precisam ser uma fonte de alimentação confiável para o 

sistema. As principais causas de defeitos elétricos em geradores desse porte são em 

decorrência de falhas envolvendo o isolamento do estator, uma interrupção não planejada de 

tais componentes pode levar a altos custos subsequentes e pode prejudicar o fornecimento de 

energia pela indisponibilidade da máquina no sistema interligado. Para evitar tais ocorrências 

inesperadas, a medição e diagnóstico de descarga parcial (DP) pode ser um instrumento 

confiável para detectar falhas no sistema de isolamento antes que ocorram danos maiores ou 

uma avaria (Oettl et.al, 2017; CIGRE, 2009). 

Durante a vida útil do gerador, o sistema de isolamento da barra do estator é 

gradualmente deteriorado por diferentes razões, tais como variações de tensão, temperatura de 

operação, ciclo térmico, vibração mecânica e aspectos ambientais. 

Por conta desta realidade, empresas do setor elétrico estão se preocupando ainda mais 

com a preservação dos seus equipamentos mais importantes (e mais custosos), que no caso do 

enfoque deste trabalho é o hidrogerador, e ainda enfrenta um agravante maior devido ao 

envelhecimento das suas partes constituintes. Investimentos em conceitos de manutenção 

preditiva, implica em manutenções baseadas na condição da máquina e não mais pelo tempo 
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de utilização, e para tal é imprescindível o aperfeiçoamento das técnicas de monitoramento 

aplicadas à máquina. 

Ocorrência de falhas elétricas em hidrogeradores, segundo (CIGRE, 2009), tem como 

maior causa a isolação elétrica, ou seja cerca de 56% destas, o que fortalece os princípios de 

que o monitoramento deve ser essencial a fim de reduzir falhas desta natureza. Uma das 

alternativas de menor impacto para a máquina e de alto nível de confiabilidade para 

monitoramento da isolação são as técnicas de medição de descargas parciais, que sendo 

realizadas periodicamente, podem acompanhar os níveis de degradação da suportabilidade 

dielétrica do enrolamento estatórico do gerador e, por conseguinte, poder atuar antes de uma 

falha ocorrer, caso alguma anormalidade seja encontrada. 

Mediante ao que foi exposto, frisa-se a importância de se aprofundar os estudos acerca 

do fenômeno de descargas parciais que ocorrem no enrolamento estatórico do gerador e 

intensificar as linhas de monitoramento deste equipamento, pois pode-se encontrar defeitos 

incipientes e/ou críticos e intervir antes que evoluam para um quadro mais grave, 

posteriormente vindo a ocorrer uma falha e, deste modo,  evitar-se-ia que ocorram prejuízos 

financeiros e ao funcionamento do sistema, e aumento da quantidade de homem-hora. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

A principal motivação para a realização deste trabalho foi constatar que as principais 

causas de falhas elétricas em hidrogeradores são oriundas de problemas no isolamento elétrico 

do estator, que soma 56%, (CIGRE, 2009), portanto criar uma ferramenta de análise de 

descargas parciais com intuito de agilizar o processo de classificação dos diversos padrões do 

fenômeno e por conseguinte poder atuar em uma manutenção com intuito de resolver ou 

minimizar uma possível falha torna-se essencial.  

A segunda motivação para a realização deste trabalho foi o aumento de medições de 

descargas parciais e a periodicidade com a qual estas vinham ocorrendo na Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí, devido as melhorias nos equipamentos e softwares de monitoramento utilizados 

na Eletrobras Eletronorte, o que consequentemente resultou em melhor planejamento dos 

testes ocasionando em um volume maior de dados para analisar e emitir os devidos 

diagnósticos da situação da isolação do enrolamento estatórico. 

Devido ao aumento da quantidade de dados decorrentes do aumento da periodicidade 

das medições, torna-se oneroso analisar todos estes manualmente e, portanto, propõe-se ao 

longo deste trabalho uma metodologia que auxilie a identificação de padrões de descargas 
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parciais de forma automática, pois este era o quesito de maior dificuldade nos procedimentos 

de análise, ou seja, inferir o tipo de DP que estava ocorrendo em determinado trecho do 

enrolamento estatórico, bem como estabelecer o nível de criticidade do isolamento elétrico da 

máquina embasando-se nas magnitudes e histórico das descargas parciais. O histórico da 

máquina em questões de magnitude e saúde desta não podem ser expostos devido a 

confiabilidade empresarial. 

Com a metodologia proposta nesta tese poderá se agilizar a emissão de diagnósticos e, 

por conseguinte, emitir relatórios mais exatos da localização das descargas parciais e da real 

situação das condições de isolação do enrolamento. 

 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.3.1 Objetivo Geral 

Estabelecer uma metodologia de identificação do tipo de descarga parcial por meio de 

uma fase de clusterização e uma segunda fase de classificação, caracterizando técnicas de 

mineração de dados, para informar ao técnico e/ou engenheiro de manutenção de uma usina se 

há a presença e quais seriam os tipos descargas parciais na máquina. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo principal estabelecido alguns objetivos específicos foram 

traçados: 

1. Apresentar métodos e técnicas de detecção de descargas parciais 

evidenciando a sua importância e metodologia aplicada; 

2. Aprofundar os conhecimentos sobre o conceito de descargas parciais, 

evidenciando os padrões para cada ocorrência explicitados pela norma; 

3. Compreender o sistema de medição utilizado para aquisição dos dados. 

4. Realizar estudos sobre mineração de dados, variações de clusterização 

para determinar os padrões e floresta aleatória para classificar os sinais, para 

estabelecer uma técnica aplicável para atingir o objetivo principal; 

5. Aplicar as diferentes técnicas de  parametrização na clusterização para 

obter informações úteis do banco de dados e criar um método eficaz de classificação 

dos sinais e assim obter um diagnóstico de descargas parciais para i 

 

1.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste tópico apresenta-se uma síntese das pesquisas principais realizadas para 

composição deste trabalho. Abordagens sobre fenômeno de descargas parciais em máquinas 
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elétricas de alta tensão, e, em especial máquinas rotativas; com enfoque nos conceitos e 

métodos de medição, bem como concepções e estratégias para utilização de mineração de 

dados aplicáveis ao contexto de classificação de descargas parciais. 

Nos últimos anos houve investimentos maiores com relação a sistemas de 

monitoramento a cargo de criar níveis de confiabilidade maiores para o sistema elétrico 

brasileiro e consequentemente poder proporcionar uma vida útil maior ao equipamento, 

resultando em menores níveis de indisponibilidade das máquinas para o sistema. No trabalho 

de Santos (2011) este aspecto é abordado e correlaciona ciclos de parada com níveis de 

degradação do isolamento estatórico. Realizar monitoramento do nível de descargas parciais 

como melhor alternativa de avaliação do enrolamento do estator é abordado por quase todos 

os autores que embasaram os capítulos subsequentes. 

Pelo fato das descargas parciais terem uma importância grande na avaliação do 

enrolamento, muitas técnicas de medição surgiram, pois as descargas parciais podem produzir 

luminescência, pulsos de corrente, vibrações, ondas acústicas, entre outras características 

físicas e diante disto surgiram duas vertentes principais para a medição e detecção que são os 

métodos não-elétricos e os elétricos, sendo o último o enfoque deste trabalho, e o mais 

difundido para realizar medição e detecção das descargas parciais. Trabalhos apresentados por 

Cuenca (2005), Faier (2006), Nascimento et al (1993) e Campos (1983) embasados pelas 

normas IEC 60270 (2000) e IEEE 1434 (2014) mostram os métodos utilizados, a maneira 

como os acopladores capacitivos devem ser instalados, as configurações mais adequadas para 

os circuitos serem montados para a medição de descargas parciais e forma de interpretação e 

filtragem dos sinais obtidos. 

Trabalhos apresentados em Brasil (2013) e Santos (2010) tratam particularidades do 

gerador e as partes constituintes do estator e evidenciam as pesquisas realizadas por Cigré 

(2009) que estabelecem correlações das falhas ocorridas em máquinas rotativas e como elas 

poderiam ter sido evitadas ou amenizadas se tivesse acontecido a detecção do problema 

através de linhas de monitoramento, como a medição de descargas parciais, a qual pode 

detectar falhas envolvendo deterioração térmica ou mesmo enrolamentos soltos. 

Diante deste cenário foi necessário aprofundar os conhecimentos a respeito de 

descargas parciais, sendo realizado com embasamento nas normas IEC 60270, IEEE 1434, 

IEC 60034-27-2 e NBR 6940, as quais são essenciais para entender os conceitos e padrões do 

fenômeno. Um dos autores mais respeitados e referência para compreender as DPs é o Dr. 

Greg C. Stone que foi um dos percursores do sistema PDA (Partial Discharge Analyser) e em 

Stone (1986) ele apresenta o funcionamento do PDA-H, onde H simboliza apenas a versão do 
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modelo de analisador, vantagens e desvantagens, métodos de instalação e os requerimentos 

necessários para sucesso de testes, o qual foi crucial para que novos métodos e sistemas 

pudessem vir a surgir ao longo do tempo, como o IMA-DP (Amorim et al, 2007). Através da 

sua obra estabelece valores limites de magnitude para avaliação de gravidade do enrolamento 

e no artigo de Warren et al (1999) há também exposição destes dados. 

Como citado, as obras de Greg Stone foram o embasamento para desenvolvimento de 

outros sistemas de medição de descargas parciais, sendo no caso o IMA-DP um deles, o qual 

foi utilizado nesta tese para realizar as medições e coleta de dados. O IMA-DP surgiu da 

necessidade de se ter um sistema nacional que proporcionasse a mesma eficácia dos sistemas 

estrangeiros, mas com a vantagem de se ter um melhor acesso, manutenção e treinamentos de 

atualização no mesmo. As fases de desenvolvimento do IMA-DP foram apresentadas em 

diversos artigos como Carvalho et al (2004), Amorim et al (2007), Amorim et al (2009), 

Amorim et al (2014) e Carvalho et al (2015). Estas publicações descrevem o sistema criado 

pelo CEPEL em parceria com a Eletrobras Eletronorte,  

Com o volume de dados obtidos pelas medições de descargas parciais aumentando 

exponencialmente houve a necessidade de se buscar alternativas para que a análise destes 

dados e extração de informações úteis fossem mais ágeis e corretas, pois tornou-se inviável a 

análise manual de toda esta informação, surgindo, portanto, a mineração de dados como 

alternativa para organizar e classificar padrões de descargas parciais. Publicações realizadas 

por Tan et al (2009), Cortes et al (2002), Silva (2004) e Oliveira (2013) foram alguns dos 

autores primordiais para compreensão dos conceitos de Mineração de Dados.  

Muitos trabalhos abordam métodos de identificação de padrões de descargas parciais, 

mas poucos realizaram isso através de dados reais e empregando técnicas computacionais, 

sejam estas por mineração de dados ou ainda utilizando redes neurais artificiais. Publicações 

recentes de 2007 a 2020 sobre este tema são apresentadas a seguir, ressaltando-se que as 

publicações abordam descargas parciais em equipamentos de alta tensão e não exclusivamente 

em hidrogeradores que é o enfoque deste trabalho: 

 

• Babnik, et al (2007) mostra que é difícil padronizar detecção e classificação de sinais 

de descargas parciais em máquinas com isolamento complexo (transformadores ou geradores) 

devido a variação ilimitada de tipos de fontes de DP e sua localização. Neste trabalho utilizou 

medições remotas radiométricas de um transformador de potência com objetivo de criar 

grupos com características similares para avaliação. A técnica utilizada foi o mapa auto 

organizável (SOM) para análise e interpretação dos dados. 
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• Lai et al (2008) utiliza mineração de dados descritiva de descargas parciais utilizando 

árvore de decisão e algoritmo genético. Criou-se experimentos com três tipos de DP: corona, 

descargas superficiais e descargas internas. Analisou-se os dados em fase e magnitude dos 

pulsos. Mineração de dados descritiva foi aplicada sobre os dados recolhidos usando árvore 

de decisão com algoritmo genético (GA) para extrair as regras / relações que podem ser 

usados para diferenciar a DP. Estas regras extraídas são úteis como entrada para mineração de 

dados de previsão tal como lógica fuzzy. 

•  Lai et al (2009) investigam a relação da quantidade de vazios dentro da isolação 

usando como teste blocos de resina epóxi e avaliam a relação do nível de DPs com a 

quantidade de espaços vazios, sendo que a análise foi realizada utilizando árvores de decisão e 

algoritmo genético. 

•  Lai et al (2010) fornece uma aplicação da mineração de dados em descargas parciais 

com base em modelagem de classificação preditiva. Com aumento de dados de medições de 

descargas parciais, principalmente por conta de medições on-line, extrair informações úteis de 

dados brutos é inviável manualmente então a mineração vem como uma solução para este 

problema. Comparou-se 3 métodos para validar a técnica BPN (Back Propagation Neural 

Network), SOM (Self Organizing Map) e SVM (Support Vector Machine). SVM apresentou 

melhores resultados quanto a precisão de classificação e velocidade de processamento. 

• Darabad et al (2010) utiliza técnicas de mineração de dados como ASM (Angular 

Second Moment), GLRLM (Gray Level Run Lenghts) e IDF (Inverse Difference Moment) 

para encontrar especificações e características de descargas parciais em transformadores para 

monitorar a condição do isolamento do transformador, online e continuamente, resultando em 

melhores medidas preventivas e menor custo em manutenções. 

• Sathiyasekar et al (2010) embasa-se na técnica Neuro Fuzzy no desenvolvimento de 

um sistema especialista para predizer a qualidade da isolação em máquinas rotativas de alta 

tensão fornecendo diretivas, de acordo com os diagnósticos, sobre possíveis reparos ou 

substituição de componentes na máquina. Utilizou uma rede neural BPN e a rede neuro fuzzy 

para prever as possibilidades de estabelecer uma correlação entre a tensão de teste aplicada e a 

variação máxima de capacitância, e fator de dissipação em relação ao volume dos vazios 

cheios de ar no isolamento. Analisou a condição de isolamento através da medição do 

vazamento corrente, capacitância, fator de dissipação e magnitude de descarga parcial. O 

método insere esses dados e faz uma aproximação, no qual os valores previstos foram 

próximos das medições reais. 
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•  Zhong et al (2010) demonstra no artigo a caracterização de um sinal puro de descarga 

parcial, para determinar padrões de descarga parcial e foi realizada a extração de 

características utilizando a técnica de clusterização K-Means para categorizar as semelhanças. 

•  Peng et al (2011) propõem em seu trabalho reconhecer padrões de descargas parciais 

automaticamente em cabos de média tensão, tratando os dados brutos e transformando-os em 

informação com auxílio de técnicas de mineração de dados. 

• Poulton et al. (2011) utiliza métodos de mineração de dados para prever falhas devido 

a descargas parciais, motivados pela dificuldade em atribuir níveis precisos de tempo até a 

falha ou confiança para qualquer medição dada. Utilizaram conjunto de regras Dynamic Time 

Warping (DTW) e árvore de decisão para validar o processo. 

• Asiri et al (2011) discute a aplicação geral do uso de Redes Neurais para classificar 

seis tipos diferentes de descargas parciais em motores de alta tensão. Utilizou dados reais e 

obteve uma acurácia acima de 90%. 

• Liao et al (2012) fornece uma estrutura de mineração de dados para reconhecimento 

de padrões de descargas parciais em cabos, classificando as DPs a partir de suas formas. 

Ocorre extração das características, seleção dos recursos, análise de agrupamento não 

supervisionado e validação dos resultados do agrupamento (clusterização).  

• Wang et al (2014) demonstra medições de sinais em UHF para cada fonte de descarga 

parcial. Utilizando uma nova técnica para a classificação no tempo-frequência, usaram a 

técnica AOK (Adaptive Optimal Kernel) para adquirir as informações, caracterizadas por 

matrizes de amplitude AOK (AOKA). Vários métodos de análise foram utilizados para 

validar o método como NMF-PCA (Non- Negative Matrix Factorization of Principal 

Component Analysis) e todas as características são extraídas como vetores de entrada por 

fuzzy k-nearest neighbor (FkNN) para obter o reconhecimento do sinal de DP. Os resultados 

obtidos neste trabalho fornecem uma base técnica de mineração de dados que pode ser 

utilizado para reconhecimento de padrões de DPs com base em detecção de UHF. 

• O artigo de Moonesan et. al (2014) apresenta os resultados do envelhecimento da 

isolação do enrolamento esmaltado da bobina do estator de média tensão sob ondas quadradas 

de 3 kHz com tempos de subida de 270 ns e 4,5 μs e tensões de 2,5 kV à 6 kV. A análise 

indica que a vida útil do isolamento depende do tempo de subida da tensão somente quando o 

componente DC da onda é curto. Tempos de subida mais rápidos, contribuem para uma 

degradação mais rápida do isolamento. 
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• Wang et al (2015) apresenta um algoritmo híbrido baseado em transformada S e 

afinidade do agrupamento de propagação (APC) para separação de dois sinais artificiais 

simultâneos de descarga parcial da isolação óleo-papel de transformadores. Os resultados 

mostram-se efetivos na eliminação de ruídos em forma de impulsos (PSN) e impulsos 

separados de duas fontes DP simultâneas e o trabalho pode ser uma base para técnica de 

mineração de dados que ajudaria a facilitar a emissão de diagnósticos de descargas parciais 

em transformadores. 

• Alves (2015) apresenta os experimentos com aplicações de técnicas de inteligência 

computacional para caracterização de descargas parciais em hidrogeradores, utilizando 

técnicas de binarização para adequar os sinais ao processo. Os resultados obtidos tiveram alta 

acurácia, mas foram usados apenas 3 tipos de padrões de descargas parciais para os 

experimentos. 

• Florkowski (2015) investiga o mecanismo e a dinâmica da descarga parcial, através de 

uma nova metodologia - Descargas Parciais Picadas. Uma sequência de descargas parciais 

cortadas consiste em um número de pacotes de uma forma de onda de base, separados por um 

atraso de tempo variável. O decaimento de um campo elétrico interno de cargas depositadas 

em um vazio foi revelado e quantificado para inclusões com condutividades superficiais 

baixas e altas. Pode-se também concluir que o início da DP ocorre em sequência cortada em 

um ângulo de fase diferente do campo de fundo externo em relação ao ângulo de início 

equivalente para uma sequência contínua. 

• O artigo de Suprayogi et al (2015) trata do projeto de software para reconhecimento de 

padrões de descarga parcial (DP) e avaliação de sinal em um gerador de energia usando o 

algoritmo de rede neural artificial (RNA) Backpropagation. Todos os sinais foram simulados, 

estes contendo dados de ruído de fundo (BNG) e o padrão de DP. O banco de dados é obtido a 

partir dos resultados da coleta de dados de DP da simulação do sinal do PRPD. O 

desempenho do software é testado na determinação da localização de DP no gerador.  O autor 

utilizou 5 sinais de ruídos e 4 padrões pré-estabelecidos de descargas parciais e realizou a 

devida combinação para que houvesse análise de cada sinal gerado. Taxa de acerto global foi 

de 93,33% de reconhecimento de padrões. 

• No trabalho de Robles et al (2016) o uso de uma máquina de vetores de suporte 

(SVM) operando na densidade do espectro de energia de sinais é proposto para identificar 

diferentes pulsos que poderiam ser usados em uma ferramenta online na tomada de decisões 

de manutenção da concessionária. O SVM é previamente treinado com pulsos de diferentes 
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tipos de DP (interno, superfície e corona) e ruído que são obtidos com vários objetos de teste 

no laboratório. Os resultados experimentais demonstram que esta técnica é altamente eficaz 

na identificação de DP para casos em que várias fontes estão ativas ou quando o nível de 

ruído é alto. Assim, a identificação precoce de eventos críticos com essa abordagem durante a 

operação normal do equipamento ajudará na decisão de descomissionar o ativo com custos 

reduzidos e baixo impacto para a confiabilidade da rede. Utilizado em linhas de transmissão, 

apenas 3 tipos de DP tiveram resultado satisfatório de identificação. 

• Em Ghoneim et al (2016) são tratados aspectos de a identificação e classificação de 

diferentes fontes de descarga parcial (DP). Estas fontes de DP são devido a introdução 

artificial de defeitos, que são cuidadosamente projetados no isolamento de mica. Os dados DP 

são coletados a partir do trabalho experimental em laboratório de alta tensão com o auxílio de 

um analisador LD PD-6. A rede neural artificial (RNA) é usada para melhorar o desempenho 

dos sistemas de classificação de DP, que é a maior prioridade deste trabalho. Os resultados 

indicaram que a dimensão fractal e as lacunas são suficientes para reconhecer os diferentes 

padrões de DP. 

• No trabalho de Mas’ud et. al (2016) é realizada uma análise do progresso recente feito 

no desenvolvimento de classificação de DP por um levantamento bibliográfico. Várias 

sugestões de melhoria propostas pelos autores incluem: (1) determinar pesos ótimos no 

treinamento da RNA; (2) usando dados de DP capturados durante um longo período de 

estresse no treinamento da RNA; (3) RNA reconhecendo diferentes níveis de degradação PD; 

(4) usando os mesmos tamanhos de resolução dos padrões DP  ao treinar e testar a RNA com 

diferentes conjuntos de dados de DP ; (5) compreender as características de múltiplas faltas 

por DP concorrentes e reconhecer efetivamente elas; e (6) desenvolver técnicas para encurtar 

o tempo de treinamento para a RNA, conforme aplicado. A fim de melhorar o reconhecimento 

da DP usando RNA, algumas sugestões foram propostas pelos autores. Estes incluem 

investigar novas técnicas de otimização para reconhecimento de DP usando a RNA, usando 

dados de DP capturados durante longos períodos de estresse para treinar e testar a RNA, 

entendendo completamente o mecanismo de múltiplas falhas e usando tamanhos de resolução 

φ ‐ q ‐ n idênticos no treinamento da RNA. Um resumo destas referências então comentadas 

encontra-se listadas na figura 1.1. 
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Figura 1.1 – Revisão Bibliográfica de Análise de Descargas Parciais em 

Equipamentos de Alta Tensão Utilizando Redes Neurais Artificiais.  

Referências Tipo de 

RNA 

Teste de Falhas de 

DP 

Parâmetros de 

Entrada 

Taxa de 

Reconhecimento 

Suzuki et al. 

(1991) 

BP Defeito ponta de 

agulha em cabo 

XLPE 

Nº de descargas, 

amplitude e fase 

obtidas dos 

parâmetros φ-q-n 

100% 

Gulski et al. 

(1990) 

BP, 

KOH, 

LVQ 

Corona no ar, 

corona no óleo, 

vazios no 

dielétrico, 

descargas de 

superfície no óleo e 

ar, bolhas de ar no 

óleo e ruídos de 

fundo 

Parâmetros 

estatísticos de 

padrões φ-q-n  

100% 

reconhecimento 

para padrões 

testados 

Candela et 

al. 

(2000) 

BP Descargas de 

superfície no ar, 

descargas no 

entreferro 

Parâmetros 

estatísticos de 

padrões φ-q-n 

98%  

Mirelli et al 

(1999) 

BP Defeitos artificiais 

e naturais de PD na 

prática, por 

exemplo, descargas 

de superfície, 

corona e vazios 

Parâmetros 

estatísticos de 

padrões φ-q-n 

92% em isoladores 

de 20kV 

Karthikeyan 

et al. 

(2006) 

BP Defeitos de DP em 

vazios, descargas 

superficiais e 

corona 

Parâmetros 

estatísticos de 

padrões φ-q-n 

100% para alguns 

exemplos de teste 

com classificação 

incorreta registrada 

Badent et al. 

(1994) 

BP 16 tipos de falhas 

de falhas de DP de 

ocorrência natural 

Parâmetros 

estatísticos de 

padrões φ-q-n 

100% para falhas 

de Dp testadas e 

90% para medições 

novas 

Hong et al. 

(2001) 

MNN 

usando 

BP 

DP defeitos em 

buchas, cabos de 

HV para superfície 

e corona 

Contagem de pulso, 

magnitude DP média 

e magnitude DP 

máxima derivada de 

padrões φ-q-n 

98%  

Mazroua et 

al. 

(1995) 

BP Árvores elétricas e 

vazios 

Padrões de trem de 

pulso de DP, por 

exemplo, amplitude 

de pico, tempo de 

subida, tempo de 

queda e duração 

94.5% para dados 

treinados e  94% 

for dados de teste 

Tian et al. 

(1999) 

BP Diferentes tipos de 

vazios internos e 

limitados 

Densidade espectral 

de sinais acústicos 

90% 
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Hoof et al. 

(1999) 

GNC 

using BP 

Eletrodo limitado Parâmetros 

estatísticos dos 

padrões de resolução 

de fase 

100% taxa de 

reconhecimento 

registrada para 

alguns defeitos 

Chang et al. 

(2010) 

BP PD em 

transformadores de 

resina fundida, por 

exemplo, corona e 

descarga de 

superfície 

120 matrizes de 

dados derivadas de 

padrões φ-q-n 

80% de eficiência 

de reconhecimento 

com 20% de nível 

de ruído 

Kuo 

(2010) 

BP, and 

BP with 

PSO 

Dados de 

envelhecimento do 

isolamento 

significativo e falha 

iminente 

Parâmetros 

estatísticos do sinal 

PD 

Taxa de 

reconhecimento de 

94% mesmo com 

30% de ruído 

Chen et al. 

(2010) 

BP Bobina DP de 

baixa tensão, DP 

bobina HV, 

descarga corona 

HV e 

transformador  

Parâmetros 

estatísticos de 

padrões  φ-q-n  

80% com 30% de 

ruído 

Evagorou et 

al. 

(2010) 

PNN Corona e descargas 

de superfície no ar 

e óleo 

Momentos de função 

de probabilidade do 

coeficiente wavelet 

99% de 

reconhecimento 

para algumas 

situações 

Karthikeyan 

et al. 

(2006) 

PNN Corona e descargas 

em vazios no ar e 

óleo  

Parâmetros 

estatísticos de 

padrões φ-q-n 

100% para alguns 

tipos de DP 

Adaptado: Mas’ud et. al, 2016 

 

• Oliveira et al (2017) propôs uma metodologia de classificação automática de DP em 

enrolamentos do estator hidrogeradores utilizando redes neurais. Técnicas de filtragem de 

ruído são aplicadas a esses dados. Então, com base no conceito de projeção de imagem, novos 

recursos são extraídos das amostras filtradas. Esses recursos são usados como entradas para o 

treinamento de várias redes neurais. Classificaram as medições em 4 padrões apenas, sendo 

que descarga parcial interna e corona foram classificadas em um único padrão. 

• Aakre et. al (2017) realiza uma abordagem de revisão dos conceitos sobre os 

diferentes aspectos das descargas parciais, desde o design da isolação das bobinas até a 

interpretação das medições realizadas. 

• No artigo de Oettl et.al (2017) expõe a forma que hoje é realizada as medições de 

descargas parciais para avaliar a isolação do estator do gerador. Neste trabalho o autor propõe 

melhorar o entendimento do comportamento de propagação de pulsos de DP em um 

enrolamento de estator. O objetivo dos testes é contribuir para uma identificação confiável 



12 

dos sintomas ocultos da DP no isolamento do enrolamento do estator, comprovando-se a 

eficácia na variação nas frequências dos filtros. Na baixa frequência as medições são 

eminentemente adequadas em uma ampla área do enrolamento. Medindo em frequências de 

filtro mais altas as medições são mais seletivas e podem ser empregadas para identificar 

singularidades na vizinhança das derivações. 

• Lévesque et al (2017) utilizou como base o banco de dados de 25 anos da Hydro-

Quebec, e observou-se que muitos fatores contribuem para determinar o limite específico de 

cada tipo de descarga parcial. Neste artigo um conjunto de testes de laboratório foi montado 

para avaliar especificamente a atenuação das descargas do tipo lacuna e das descargas de 

corona na junção dos revestimentos semicondutores e de classificação de tensão. O trabalho 

apresenta os resultados laboratoriais obtidos para estes dois tipos de fontes de DP e os 

compara com a atividade de DP obtida a partir de campos reais. Nos testes foram utilizadas 

barras roebel de 13,8kV. 

• Luo et al. (2017) desenvolveu um estudo experimental da propagação de pulsos de DP 

no enrolamento do estator de um grande hidrogerador. No teste, o isolamento de saída da 

ranhura externa de 22 barras foi removido para injetar diretamente pulsos DP no condutor 

interno. Os resultados indicaram que os sinais DP se manifestam de dois modos quando se 

propagam no enrolamento do estator de um grande hidrogerador, sendo 5 MHz a frequência 

de corte deles. O acoplamento entre barras na ranhura ou na saliência causará diafonia entre 

as fases, o que obscurece o local de origem da DP. Neste experimento utilizaram um gerador 

de 13,8 kV e 125 MW. Foram observados níveis de atenuação do sinal em diferentes 

frequências e a geometria do equipamento influenciou diretamente a utilização de um 

capacitor de acoplamento, que tem uma faixa de frequência de medição de 50 kHz a 20 MHz, 

e é capaz de detectar sinais DP em todo o enrolamento do estator de um grande hidrogerador. 

• Herath et al (2017) apresenta uma comparação de diferentes técnicas de aprendizado 

de máquina para classificar os padrões de DP de 352 PRPD obtidos de um gerador de 37,5 

MW e 12,5 kV. Noventa e seis características representando cada padrão PRPD foram 

consideradas nesta análise. Nove diferentes algoritmos de aprendizado de máquina 

supervisionados sob quatro diferentes técnicas, ou seja, técnicas baseadas em funções, 

técnicas probabilísticas, modelos de árvore de decisão e busca por vizinhos mais próximos 

foram usados. Para o processo de treinamento 70% dos padrões PRPD foram usados, 

enquanto as amostras restantes foram usadas para o teste dos modelos treinados. Nos testes a 

técnica com melhor desempenho e mais simples de implementar foi o IBK. 
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• Zemouri et al (2020) propôs um novo método baseado em análise dados visuais para 

criar um classificador de origem de descarga com um mínimo de dados rotulados em 

hidrogeradores. Utiliza a técnica de autocodificador variacional convolucional para realizar o 

treinamento do classificador e baseia-se na simetria dos sinais negativos e positivos de DPs. É 

um método inovador, no entanto as taxas de acerto não excederam 65%. 

Nestes trabalhos citados a maioria não aborda o tratamento de dados de descargas 

parciais em hidrogeradores, e sim de cabos e transformadores. Este fato é devido que o 

fenômeno em hidrogeradores ter um caráter mais de alerta que condenatório ao enrolamento 

estatórico do gerador. Com intuito de resumir os artigos apresentados mostra-se na tabela 1.1 

as técnicas computacionais utilizadas ao longo do estudo de cada artigo. 

 

Tabela 1.1 – Revisão Bibliográfica 2007-2020 de Análise de Descargas 

Parciais em Equipamentos de Alta Tensão 

Referência Equipamento Técnica Utilizada 

Babnik et al., 2007 Transformador SOM 

Lai et al., 2008 Gerador Árvore de Decisão com 

Algoritmo Genético 

Lai et al., 2009 Gerador Árvore de Decisão com 

Algoritmo Genético 

Lai et al., 2010 Gerador Mineração de Dados com BPN, 

SOM e SVM 

Darabad et al., 2010 Transformador Técnicas de Mineração de 

Dados: ASM, GLRLM e IDF 

Sathiyasekar et al., 

2010 

Máquinas Rotativas BPN e Neuro Fuzzy 

Zhong et al, 2010 Sinal puro de DP Clusterização k-means 

Peng et al., 2011 Cabos de média 

voltagem 

Mineração de Dados 

Poulton et al., 2011 Cabos de alta tensão DTW e árvore de decisão 

Asiri et al., 2011 Motores Redes Neurais 

Liao et al., 2012 Cabos de alta tensão Mineração de dados 
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Wang et al., 2014 Detecção de sinais em 

UHF 

AOK, NMG-PCA, Fuzzy, 

Mineração de dados 

Moonesan et al., 2014 Bobina do estator Análise da média tensão por 

ondas quadradas 

Wang et al., 2015 Transformador Transformada S e APC, 

mineração de dados 

Alves, 2015 Hidrogerador KNN, floresta randômica, MVS 

Florkowski, 2015 Descargas Parciais 

Picadas 

Análise pacote de n ondas, com 

período T e defasagem td 

Suprayogi et. al, 2015 Gerador Rede Neural BP 

Robles et al., 2016 SVM Redes Neurais Kernel 

Ghoneim et al. 2016 Isolamento de mica Redes Neurais 

Oliveira et al, 2017 Hidrogerador Redes Neurais 

Oettl et.al, 2017 Gerador Atenuação da Matrix 

Herath et al., 2017 Gerador ADT, KNN, IBK, entre outros 

Zemouri et al., 2020 Hidrogerador Convolutional VAE 

 

No final de 2020 foi publicado um artigo de revisão bibliográfica (Lu et al, 2020) com 

o título traduzido para “Monitoramento de condição com base em diagnóstico de descarga 

parcial usando métodos de aprendizado de máquina: uma revisão abrangente do estado da 

arte” Neste artigo são apresentados por volta de 140 trabalhos envolvendo diversos 

equipamentos de alta tensão, mas é interessante notar que especificamente para geradores 

apenas têm-se dois artigos e um apenas trata de hidrogeradores,  que é o último apresentado 

na tabela 1.1 anterior, o que reforça a importância de se abordar classificação e 

monitoramento em hidrogeradores. 

 

As técnicas utilizadas por estes autores foram primordiais para moldar o trabalho 

realizado ao longo desta tese do melhor modo possível e como resultado teve-se valores 

excelentes de acerto global nas simulações realizadas. 

Ao longo deste trabalho aborda-se técnicas de mineração de dados para inferir uma 

classificação o mais correta possível, sendo que o grande diferencial das técnicas aplicadas 
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seria primeiramente que se utilizou os dois tipos de padrões descritos pela norma para o 

sistema criado e classificar os sinais das medições, ou seja, tanto os histogramas de amplitude 

quanto os mapas PRPD do sinal de DP, o que implica em menores taxas de erro. 

O segundo diferencial é que todos os sinais de descargas parciais utilizados são de 

uma máquina em operação, ou seja, dados reais e com grande acervo, e por se conhecer a 

máquina, confirmar os resultados obtidos se torna mais fácil e assertivo. 

De forma resumida, a presente tese propõe o uso de técnicas de mineração de dados 

baseadas em clusterização para agrupar os padrões característicos de DP em hidrogeradores 

de grande porte, definidos em padrões. Em seguida, árvores de decisão em floresta aleatória 

foram treinadas para classificar os casos a partir de novas medições. Foi realizada uma análise 

comparativa entre oito algoritmos de agrupamento e floresta aleatória para escolher qual é a 

combinação superior para fazer uma melhor classificação do diagnóstico do equipamento.  

 

1.5 PUBLICAÇÕES ORIGINADAS DO PRESENTE TRABALHO 

 

Dois artigos científicos foram publicados a partir dos resultados desta pesquisa: 

 

1. PARDAUIL, A.C.N.; BEZERRA U.H.; OLIVEIRA, W.D.; AMORIM, H.P.; 

CARVALHO, A.T., “Descargas Parciais em Hidrogeradores - Uma Avaliação 

de Técnicas de Mineração de Dados no Monitoramento e Acompanhamento do 

Fenômeno”. In: The 12th Latin-American Congress On Electricity Generation 

And Transmission – Clagtee, Mar Del Plata, Argentina, 2017. 

 

2. PARDAUIL, A.C.N.; NASCIMENTO, T.P.; SIQUEIRA, M.R.S.; BEZERRA, 

U.H.; OLIVEIRA, W.D. “Combined Approach Using Clustering-Random 

Forest to Evaluate Partial Discharge Patterns in Hydro Generators.” In: 

Energies 2020, 13, 5992. https://doi.org/10.3390/en13225992, Basel, Suíça, 

2020. 

 

1.6      ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese está organizada em 6 capítulos, a seguir apresentados.  

No primeiro capítulo conforme demostrado, apresenta-se uma revisão bibliográfica 

do tema descargas parciais e técnicas computacionais como mineração de dados e redes 

neurais artificiais, bem como justificativas e motivações que possibilitaram o aprofundamento 

destes conhecimentos com intuito de se atingir os objetivos almejados. 
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No segundo capítulo aborda-se os principais conceitos de descargas parciais, os 

padrões estabelecidos pelas normas, a importância de se analisar este fenômeno, e também se 

apresenta as maiores causas de falhas em geradores. 

No terceiro capítulo explana-se sobre as técnicas de detecção de descargas parciais 

em hidrogeradores através de métodos elétricos e não-elétricos, apresentando as 

particularidades de cada montagem de circuito. Apresenta-se como o sinal é processado no 

sistema de medição e os resultados obtidos que são os padrões de tipos de ocorrência das 

descargas parciais. 

No quarto capítulo são apresentados os conceitos a respeito da mineração de dados, 

que é uma etapa do KDD, método de K-Means e Clusterização, abordagem da árvore de 

decisão em floresta randômica e validação cruzada como formas de decisão e apuração dos 

resultados obtidos.  

No quinto capítulo são abordadas as técnicas, metodologia e resultados obtidos para 

conseguir atingir o objetivo proposto que foi de classificar padrões de descargas parciais 

através da mineração de dados de modo ágil e com alto nível de exatidão. 

No sexto capítulo são apresentadas as conclusões finais a respeito de todo o trabalho e 

sugestões de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

DESCARGAS PARCIAIS E OCORRÊNCIAS NO ENROLAMENTO ESTATÓRICO 

DE MÁQUINAS ROTATIVAS 

 

2.1      CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo serão apresentadas as causas e evidências de falhas na isolação de 

máquinas rotativas, bem como conceitos de descargas parciais, no qual se tratará não apenas 

os preceitos físicos e químicos do fenômeno e sim também de compreender como a medição 

das descargas parciais veio se consolidando ao longo do tempo. 

A compreensão dos diferentes tipos de DP e como identificar as particularidades de 

como o fenômeno se apresenta, representa um dos principais desafios para fazer diagnósticos. 

Por conta disso ao longo deste capítulo serão apresentados os padrões mais recorrentes de 

descargas parciais que ocorrem no enrolamento estatórico destes equipamentos, enfatizando 

os hidrogeradores.  

 

2.2 DEFINIÇÕES BÁSICAS E LOCALIZAÇÃO DAS DESCARGAS PARCIAIS 

NO CONDUTOR 

As definições básicas dos parâmetros associados às descargas parciais foram retiradas 

das normas IEC 60270 e IEEE Std 1434-2014. 

Estas normas estabelecem que as descargas parciais são descargas elétricas que 

preenchem parcialmente a isolação entre condutores e que pode ou não ocorrer junto ao 

condutor. 

Em barras e bobinas com classificação superior à de 4 kV, as descargas parciais 

podem ocorrer dentro do isolamento da parede do solo ou entre a superfície da bobina ou 

barra e a bobina do estator. Essas descargas parciais (DPs), que às vezes são coloquialmente 

(mas incorretamente) chamadas de coronas, são criadas pelo estresse de alta tensão que ocorre 

na parede de aterramento.  

Se uma bolsa de ar (também chamada de vazio ou delaminação) existir na parede do 

solo, a alta tensão elétrica quebrará o ar, causando uma faísca. Essa faísca degradará o 

isolamento e, se não for corrigida, descargas repetidas acabarão por erodir um orifício na 

parede de aterramento, levando à falha.  

Portanto, são necessários esforços para eliminar os vazios na parede do solo para 

evitar a falha do enrolamento do estator. Além disso, um sistema de supressão de descarga 



18 

parcial é necessário para evitar a DP em quaisquer vãos de ar entre a superfície das bobinas e 

barras e o núcleo. (Stone et al, 2004). 

As descargas parciais são geralmente uma consequência de um estresse elétrico como 

citado acima, geralmente pontual, concentrando na isolação ou na superfície desta. Em geral 

as descargas apresentam pulsos que não duram muito mais que 1µs. Estas podem vir 

acompanhadas frequentemente por emissão de sons, luzes, calor e reações químicas.  

Pulsos de corrente ou tensão resultam de uma descarga parcial que ocorre no objeto 

sob teste. Esses pulsos são medidos usando circuitos detectores adequados, os quais são 

inseridos ao circuito de teste para o propósito da medição. Um detector de acordo com as 

disposições padrões produz um sinal de corrente ou tensão na saída, proporcional a carga de 

pulso de corrente da entrada. 

Ao longo da barra/bobina, as descargas parciais podem ocorrer nas superfícies 

externas e em vazios existentes entre condutores, entre condutores e isolamento terra, vazios 

existentes entre isolamento terra e a camada semi-condutiva, enfim, configura-se como vazio 

um defeito no sistema de isolamento que se caracteriza como um espaço não impregnado por 

material isolante e que pode enclausurar gases provenientes do material isolante. A Figura 2.1 

ilustra uma secção transversal de uma barra indicando seus componentes e as diferenças 

construtivas de alguns fabricantes principais. 

 

Figura 2.1 –Secção Transversal da Barra: (a) Esquemático; (b) Exemplos de 

Barras por Fabricantes 

 
Fontes: 1Leal, 2009, pg.02; 2Santos, 2018, pg.07 

 

A ruptura elétrica de um isolamento é análoga à falha mecânica de um material. Por 

exemplo, a resistência à tração de um material depende da natureza do material 

(especificamente, a resistência das ligações químicas do material) e da área da seção 
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transversal do material. A falha mecânica ocorre quando as ligações químicas se rompem sob 

o estresse mecânico. 

A tensão de tração é definida em termos de força suportada por unidade de área da 

seção transversal. Quanto maior a seção transversal, mais força um material (por exemplo, um 

fio de aço) pode suportar antes de quebrar. Diferentes materiais têm diferentes resistências à 

tração. A resistência à tração do aço excede a do cobre, que, por sua vez, é centenas de vezes 

maior do que a resistência à tração do papel. 

A resistência à ruptura elétrica também é uma propriedade de um material isolante. A 

pane elétrica não é governada apenas pela tensão. Em vez disso, depende do campo elétrico, 

assim como a tensão de tração em um fio de cobre não é apenas determinada pela força que 

ele está suportando, mas pela força por área de seção transversal. 

A quebra envolve um processo no qual os elétrons carregados negativamente que 

orbitam os átomos dentro do isolamento são arrancados das moléculas porque são atraídos 

para a placa de metal positiva, fenômeno de ionização. 

Os elétrons se aceleram em direção à placa de metal positiva sob o campo elétrico e 

frequentemente colidem com outros átomos, ionizando-os também. Uma nuvem de íons 

positivos é abandonada, e viaja gradualmente para a placa de metal negativa. Os elétrons e 

íons encurtam a diferença de voltagem entre as duas placas de metal. O resultado é a ruptura 

elétrica do isolamento. 

Dois exemplos de colapso elétrico do ar são os relâmpagos e a descarga estática de 

uma pessoa que adquiriu uma carga ao caminhar por um tapete e depois alcançar uma 

maçaneta aterrada. (Stone et al, 2004) 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS DESCARGAS PARCIAIS DE ACORDO COM A 

LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA 

 

2.3.1 Cavidades Internas 

Tem-se que uma isolação perfeita é quase impossível, no entanto tenta-se de todo 

modo que ela seja a mais perfeita possível, e que toda ou quase toda cavidade interna possa 

ser extinta.  

Um exemplo simples é o sistema de isolação composto de folhas de mica, tecido de 

fibra de vidro impregnado com resina sintética, tal como utilizado em máquinas rotativas de 

alta tensão. A mica que é presente no sistema de isolação impede na maioria das vezes que 
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haja uma evolução das descargas parciais, e se essas cavidades forem mínimas a 

confiabilidade do equipamento não é afetada. 

 

2.3.2 Delaminação Interna 

A delaminação interna no isolamento do estator pode ser causada durante o processo 

de fabricação ou pelo sobreaquecimento das bobinas, pois à medida que o sistema de isolação 

é exposto continuamente a esse sobreaquecimento, as resinas orgânicas tendem a perder sua 

rigidez mecânica, acarretando um fenômeno conhecido como delaminação das camadas. 

Quando ocorre a delaminação das camadas da isolação, os condutores internos de 

cobre ficam livres para vibrar e então ocorrem descargas parciais de alta energia que podem 

comprometer significativamente a isolação. 

A delaminação irá reduzir a condutividade térmica da isolação o que pode levar a o 

envelhecimento acelerado, e por esse motivo a delaminação necessita de atenção especial 

quando esse tipo de DPs for detectado.  

 

2.3.3 Delaminação entre Condutores e a Isolação 

O ciclo térmico pode causar delaminação na interface do condutor e a isolação 

principal. Esse processo de delaminação pode resultar em descargas parciais que rapidamente 

podem levar a falha especialmente em bobinas de múltiplas espiras. 

 

2.3.4 Arborescência (Treeing) elétrica 

Em materiais isolantes sólidos podem ocorrer também as descargas contínuas que 

deterioram parcialmente o material isolante geralmente denominadas descargas treeing ou 

treeing channels, que se propagam em volta do isolamento sólido similar aos encontrados em 

barras de gerador (Cuenca,2005). 

A arborescência elétrica na isolação da máquina é um processo de envelhecimento em 

que finos canais se propagam através do epóxi em torno das barreiras de mica e pode 

finalmente levar a falha elétrica do isolamento principal. Esse processo é associado a 

atividade de descargas parciais internas (Brasil, 2013). 

 

2.3.5 Descargas de Ranhura (Slot Discharges) 

Descargas de ranhura em hidrogeradores ocorrem quando o revestimento da parte 

condutiva na ranhura se danifica devido ao movimento da barra ou bobina na ranhura. Altos 

níveis de descargas aparecerão quando sérios danos mecânicos já estão presentes, que pode 
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resultar em um dano adicional à isolação principal e eventualmente em uma falha na isolação. 

As descargas de ranhura são geralmente causadas pela concentração de campo elétrico local, e 

esse processo ocorre apenas nos terminais de alta tensão de cada fase. 

O tempo absoluto entre a detecção deste fenômeno e a falha total da isolação 

geralmente é desconhecido. Entretanto, comparado com outros efeitos de deterioração típicos, 

esse tempo geralmente pode ser curto, especialmente na presença da vibração das barras ou 

bobinas. Deste modo, uma detecção confiável nos estágios iniciais se faz necessária para 

decidir que ações de manutenção devem ser tomadas. 

 

2.3.6 Descargas na Cabeça da Bobina (End-Winding) 

Descargas corona na área da cabeça da bobina podem ocorrer em diversos locais com 

alta concentração de campo elétrico. Tais descargas normalmente ocorrem nas interfaces entre 

diferentes elementos da cabeça da bobina dos enrolamentos do estator. 

 

2.3.7 Descargas de Superfície 

As descargas de superfície geralmente se iniciam quando o campo elétrico ao longo da 

superfície excede o valor da rigidez dielétrica do gás ou líquido que está ao redor. Esse 

fenômeno pode acontecer quando nenhum revestimento para controle de estresse for aplicado 

na cabeça da bobina ou o revestimento aplicado se tornar ineficiente devido a contaminação 

por sujeira ou umidade, porosidade, efeitos térmicos, entre outros. 

Este tipo de descarga normalmente é um mecanismo de falha muito lento, mesmo que 

o comportamento das DPs esteja sujeito a alterações relativamente rápidas devido aos efeitos 

da superfície. Descargas de superfície normalmente resultam em uma falta fase-terra. 

 

2.3.8 Descargas entre Fases 

Descargas parciais podem ocorrer entre fases, por exemplo, devido a inadequada 

distância de isolamento entre fases ou utilização de sistemas suporte da cabeça da bobina 

inadequado. Dependo do projeto essas descargas podem ter magnitudes elevadas e podem 

ocorrer como descargas de superfícies ou descargas internas. Descargas entre fases podem 

resultar em uma falha fase-fase. 
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2.3.9 Partículas Condutivas 

A presença de partículas condutivas, especialmente pequenas partículas, por exemplo, 

devido à contaminação do enrolamento, podem resultar em uma grande concentração de 

descargas parciais. Isso pode resultar em pequenas cavidades na isolação. 

A Figura 2.2 exemplifica um pouco melhor a localização de onde pode as descargas 

ocorrerem, que foi retirado de (Taylor,2010) e a figura adaptada por (Brasil,2013). Importante 

frisar que a descarga parcial quanto mais externa, ou seja, mais próxima da ranhura mais 

grave ela tende a ser para a isolação do equipamento. 

 

 

Figura 2.2 - Fontes de Descargas Parciais no Isolamento do Estator

 
Fonte: Brasil, 2013, pg.28 

 

2.4 CIRCUITO EQUIVALENTE DO PROCESSO FÍSICO DA DESCARGA 

PARCIAL EM CAVIDADES 

Como já previamente citado sempre que houver uma cavidade, seja no interior ou na 

superfície de uma isolação, pode acarretar uma culminação de descargas parciais, pois haverá 

diferença de potencial através desta. O quanto será essa diferença dependerá da tensão 

aplicada nos terminais e da capacitância da cavidade (Brasil,2013). 

Importante relembrar o conceito de rigidez dielétrica, introduzido por Maxwell, que 

estabelece uma relação entre a tensão que produz a disrupção entre dois eletrodos e a distância 

entre eles e é válida para campos uniformes. Que é dado pela equação 2.1, na qual a rigidez é 
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a razão entre a tensão disruptiva e a distância, dada em kV/mm. onde V é a tensão entre as 

placas de metal em kV e d é a distância entre as placas em mm 

𝑬 =
𝑽

𝒅
 (𝒌𝑽/𝒎𝒎) (2.1) 

Importante mencionar a Lei de Paschen no qual fornece uma equação da tensão de 

ruptura, ou seja, a tensão necessária para iniciar uma descarga ou arco elétrico, entre dois 

eletrodos de um gás em função da pressão e do comprimento do espaço. É nomeado após 

Friedrich Paschen, que a descobriu empiricamente em 1889. 

Deste modo há uma correlação com o fenômeno das descargas parciais, ou seja, esta 

irá ocorrer quando houver estresse elétrico, o qual deve exceder a tensão de ruptura, que é 

compreendida ao se comparar à equação 2.2, no qual V é a tensão de ruptura, f constante e pd 

o produto da distância e pressão do gás, à Figura 2.3, a qual apresenta a curva característica 

desta Lei. (Schneider,2013) 

A equação 2.2 apresenta uma forma simplificada da equação de Paschen, e o gráfico 

na figura 2.3 nos permite afirmar que quanto maior o produto da distância e pressão entre as 

placas maior deve ser a tensão para que ocorra uma ruptura e ocorrência de um arco elétrico 

por exemplo, ou de outro modo ao se diminuir a pressão, considerando que os eletrodos estão 

fixos, irá ocorrer uma descarga elétrica no ar, pois haverá quebra da rigidez dielétrica do ar, 

estes submetidos à alta tensão. 

Na prática pode-se utilizar um experimento bastante simples  

𝑉 = 𝑓(𝑝𝑑) (2.2) 

  

Figura 2.3 - Curva Lei de Paschen 

 
Fonte: Zurita, 2011 
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Para exemplificar o fenômeno das descargas parciais considera-se um trecho de um 

isolante que apresente apenas uma cavidade com falha de fabricação como mostrado na 

Figura 2.4 (a). 

 

Figura 2.4 - Trecho de Isolante com Cavidade: (a) Isolante com Falha de 

Fabricação; (b) Circuito Equivalente 

 
 (a) 

 
(b)  

Fonte: Adaptado de Nascimento et. al,1990,pg.14 

 

Para o circuito equivalente mostrado pela Figura 2.4(b), que é uma modelagem do 

dielétrico, C1 representa a capacitância da cavidade do dielétrico. C2 é a capacitância 

equivalente nos capacitores C2 em série com C1. C3 é a capacitância equivalente do trecho 

livre de descarga em toda a extensão entre dois eletrodos A e B. A tensão sobre o dielétrico 

tem o aspecto mostrado pela Figura 2.5 (Nascimento et. al,1990). 
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Figura 2.5 – Sequência de Descargas Internas sob Tensão Alternada 

 

  
Fonte: Adaptado de Joshi, 2011, pg.35 

 

Sendo Va a tensão senoidal da fonte aplicada aos terminais A e B e Vc a tensão a que 

estaria submetida a cavidade e que deveria ser suportada por esta, no entanto em função de 

fatores tais como dimensão da cavidade, tipo e pressão de gás na cavidade, temperatura, 

umidade, etc., a máxima tensão suportável pelo dielétrico no ciclo positivo é U+ (rigidez 

dielétrica), sendo esta tensão U+ dada pela curva de Paschen. 

Quando a tensão atingir este valor, ocorre a descarga e a tensão na cavidade cai a um 

valor de V+, que é a tensão de extinção de descarga na cavidade, tem essa denominação, pois 

não é suficiente para sustentar o arco. Esta queda de tensão pode ser considerada como uma 

função degrau, pois se desenvolve em menos de 100 nanossegundos, tal intervalo de tempo 

que é muito menor do que o período da onda senoidal de 60Hz. Neste momento ela volta a 

crescer até U+, quando ocorre uma nova descarga. Este processo se repete até a mudança do 

sinal da taxa de variação da tensão (dv/dt). 

Neste novo momento, a tensão na cavidade volta a crescer até U-, sendo o tempo de 

subida da tensão na cavidade, determinado pela superposição de dois campos elétricos em 

oposição (o campo criado pela fonte que é o principal e aquele criado pelas descargas 

superficiais deixadas nas paredes da cavidade após a última descarga). Quando a tensão 

atingir o valor de U-, atinge-se o valor da rigidez dielétrica da cavidade e nova descarga se 

inicia. 
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A frequência de pulsos não segue um princípio teórico e, consequentemente, varia 

bastante. Dentre um semi-período da tensão da fonte, uma ou várias descargas podem ocorrer, 

dependendo da magnitude da tensão da fonte, do tipo de falha e da localização no dielétrico. 

Em geral, a maior taxa de descarga é observada durante a maior variação de tensão 

(dv/dt), portanto, a polaridade dos pulsos não depende da polaridade da tensão de teste, mas 

somente do sinal de variação da tensão (dv/dt). 

Uma importante observação é que o conceito de carga aparente que é comentado ao 

longo não se aplica à prática de medições utilizada em hidrogeradores, seria mais com o 

intuito de testes laboratoriais.  

As descargas do tipo corona (externas) aparecem tipicamente no valor de pico da 

tensão da fonte, independentemente de ser no ciclo positivo ou negativo e, o sinal dos pulsos 

correspondem ao sinal da tensão de fonte (Nascimento et. al,1990), (Campos,1983). 

Uma observação é a respeito da carga envolvida no fenômeno que é apresentada na 

equação 2.3: (Campos,1983).  

∆𝑞 = (𝐶3 +
𝐶2 ∗ 𝐶1

𝐶2 + 𝐶1
) ∗ 𝑉 − (𝐶3 + 𝐶2) ∗ 𝑉1 

(

2.3) 

Como 𝐶3 ≫ 𝐶2 e 𝐶2 ≫ 𝐶1 chega-se as equações 2.4 e 2.5. 

∆𝑞 = 𝐶3 ∗ (𝑉 − 𝑉1) 
(

2.4) 

 

∆𝑞 = 𝐶3 ∗ ∆𝑉 
(

2.5) 

No qual: 

- V é a tensão terminal antes da descarga; 

- V1 é a tensão terminal durante a descarga; 

- Δq é a carga transferida durante a descarga; 

Diante disso, pode-se calcular a variação de carga apenas pela tensão no capacitor C3. 

Esta é conhecida como carga aparente da descarga parcial, a carga real é dada pela equação 

2.6. 

𝑞 = (𝐶2 + 𝐶1) ∗ 𝑉1𝑐 
(

2.6) 

Em que V1c representa a queda de tensão ocorrida na cavidade ou capacitância C1, 

frisa-se que esta carga não pode ser medida diretamente por nenhum medidor de DP 

(Brasil,2013). 
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Para ocasionar a medição desse sinal de DP analisa-se a corrente e a tensão no qual o 

teste é submetido. A capacitância da cavidade é mínima quando se relaciona com a 

capacitância do dielétrico, a queda de tensão durante a descarga é pequena já que esta segue 

na ordem de mV e a tensão aplicada é na escala de kV. 

Para a medição desta queda de tensão na concavidade e levando em conta que as 

componentes são de alta frequência utiliza-se um filtro passa alta acoplado com o dispositivo 

de medição. 

Evidencia-se que os detalhes das medições serão abordados no capítulo seguinte. 

O pulso de uma descarga parcial tem um tempo de subida extremamente rápido como 

já citado anteriormente e tem uma largura de banda curta. Constantes como o tempo de 

subida, período de oscilação, picos, são bem variados de acordo com cada pulso. Isto vem do 

fato que esses resultados dependem da máquina analisada, da localização dos pulsos, tipo de 

material utilizado na isolação etc. 

Os espectros de frequência variam de DC a GHz, o que implica que é possível 

enxergar as descargas ocorrendo em várias faixas distintas, o que têm seus lados positivos e 

negativos, mas há um agravante, pois, torna-se quase impossível detectar toda e qualquer 

atividade de descargas parciais e consequentemente a energia dissipada por elas por 

instrumentos utilizados neste tipo de detecção. 

A grande maioria dos equipamentos de detecção de DPs detecta o início do pulso, este 

que apresenta um tempo de subida de 1 a 5 ns. Considerando-se o tempo de subida 

aproximado, a frequência se estabelece através da equação 2.7: 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

4 ∗ 𝑡𝑠𝑢𝑏
 

(

2.7) 

No qual: 

-f é a frequência; 

-T é o período; 

-tsub é o tempo de subida. 

 

Um exemplo simples é se estabelecer um pulso com tempo de subida de 2 ns, o que 

implicaria em um período de 8 ns e consequentemente uma frequência de 125 MHz. Como o 

tempo varia de 1 a 5 ns este corresponde a uma fixa de frequência de 50-250 Mhz. Na Figura 

2.6 apresenta-se um pulso típico de descarga parcial. (Brasil,2013) 
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Figura 2.6 - Pulso de Descarga Parcial 

 
Fonte: Brasil, 2013, pg.20 

 

Como citado, o pulso da descarga parcial tem um tempo de subida de 5 nanossegundos 

ou menos, e o pulso possui duração de 0,5 à 5 microssegundos, isso implicará no tipo de 

enrolamento do gerador requerido para análise e o tipo de detector utilizado, sendo que 

interferências elétricas podem ocorrer e estas geralmente têm o cunho de: 

• Pulsos de excitação estáticos provenientes de um transformador de 

serviço; 

• Arco nas escovas (brushgear); 

• Descargas do sistema de potência; 

• E outros sinais de RF (rádio frequência) que acabam aparecendo na via 

do sistema de potência. (Stone,1986) 

Quando ocorre um pulso ele se desloca até determinado ponto para ser detectado pelo 

sensor, e tais pulsos se movimentam através do enrolamento do estator de três maneiras 

distintas: transmissão, acoplamento capacitivo e radiação. 

Ao se tratar da transmissão tem-se que ter em mente que este pulso navega através dos 

condutores de cobre, o sinal se assemelha aos de frequência industrial que gira em torno de 

50/60 Hz. Obviamente há distorções no sinal, o qual tende a atenuar e apresentar um maior 

tempo de subida. Pelo fato de a impedância indutiva da bobina ser muito superior quando 

ocorre um pulso de magnitude alta de frequência do que quando ela está submetida a uma 

frequência de 50/60 Hz pode-se compreender que os pulsos das descargas parciais não viajam 

grandes distâncias pela transmissão através do enrolamento do estator, ao serem detectados 

(encontrados), a distorção ocorre após terem atravessado apenas algumas bobinas. 

Apesar destas características durante a transmissão, duas condições contribuem para o 

surgimento das DPs: a primeira seria o envelhecimento, isto é, o desenvolvimento de um 

defeito mecânico normalmente afeta todas as bobinas em algum grau; e a segunda, é que as 
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DPs somente podem ocorrer quando existe estresse de tensão fase-terra suficiente para romper 

a rigidez dielétrica do ar dentro das cavidades. Esta situação ocorre apenas nas bobinas que 

estão submetidas à alta tensão. 

Assim, a medição das DPs nas bobinas submetidas à alta tensão irá indicar 

envelhecimento típico nas bobinas com maiores riscos, isto é, as bobinas submetidas a alta 

tensão. O que não pode ser detectado devido às distorções dos pulsos de DPs é uma falha em 

uma bobina de baixa tensão. 

Em contrapartida a transmissão, tem-se o acoplamento capacitivo, este que pelo que o 

próprio nome indica, o sinal viaja através dos capacitores, neste processo a relação torna-se 

inversa ao do caso anterior, a impedância capacitiva submetida a uma frequência na escala 

dos MHz, devido aos pulsos de DPs, será muito inferior a impedância capacitiva do que 

quando submetida a uma frequência industrial (50/60 Hz). 

Para sinais de altas frequências, um capacitor aparece como um curto-circuito 

permitindo que a corrente atravesse sem impedimentos. Embora essa seja a detecção ideal 

para as DPs, uma vez que elas viajariam sem distorções pelos enrolamentos do estator, a 

utilização deste acoplamento capacitivo é impossível. 

A capacitância é a grandeza escalar determinada pela quantidade de energia 

elétrica que pode ser acumulada em si por uma determinada tensão e pela quantidade 

de corrente alternada que atravessa um capacitor numa determinada frequência. Um capacitor 

pode ser representado de forma simplificada, por um arranjo de duas placas de metal 

separadas através de uma distância específica por um dielétrico, como um material isolante ou 

o ar, que se exemplifica através da Figura 2.7. 

Figura 2.7 – Capacitor 

 
Fonte: (Eletrônica Didática, 2013) 

 

De acordo com (Brasil, 2013) o problema com o comportamento do pulso no 

enrolamento é que a quantidade e magnitude dos elementos capacitivos são desconhecidos, 

pois existe capacitância: 

• Entre cada bobina e o condutor e o núcleo; 
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• Entre os barramento circular com isolação e ar como dielétrico; 

• No final de duas bobinas adjacentes com o ar. 

A magnitude dessas capacitâncias, depende da espessura da isolação, do espaço de 

separação e da integridade da resina orgânica, e todas essas características mudam 

constantemente com a temperatura, umidade e carga do sistema. 

Embora se tenha conhecimento de que o acoplamento capacitivo ocorre e que pode ser 

detectado, não é possível afirmar de como o pulso irá se acoplar capacitivamente através de 

um enrolamento. Entretanto, uma vez que o comportamento deste pulso é estudado através de 

testes empíricos, ele pode ser monitorado. 

Por fim ainda há a radiação, a qual ao se colocar uma antena de rádio frequência 

próxima ao ponto de ocorrência de descargas parciais irá ser detectada a perturbação. A 

dificuldade no método está em que o pulso se distorce rapidamente e perde a sua identidade 

em altas frequências, e para se assegurar que o pulso detectado é de descarga parcial, a antena 

deve ser situada próxima da fonte de DP, ou seja, nas bobinas de alta tensão. 

 

2.5 TIPOS DE ISOLAÇÃO DE BARRAS ESTATÓRICAS 

 

As bobinas de armadura exigem cuidado e construção especial, devido à magnitude 

das correntes e tensões envolvidas. Em máquinas de pequeno porte as bobinas podem ser 

enroladas com condutores de cobre esmaltado e isoladas com fitas de acetato ou fibra de 

vidro. Em máquinas de grande porte as bobinas são pré-formadas com fios de cobre de seção 

retangular, revestidas com mica e impregnadas com resina epóxi, sofrendo então aquecimento 

e cura, de modo a aumentar a resistência mecânica do bobinado. Esse processo é denominado 

polimerização e prolonga a vida útil da máquina.  

A seção e o número de condutores variam levemente entre os fabricantes, conforme 

mostrado na Figura 2.1, para uma mesma capacidade de corrente, mas o que difere 

grandemente é o sistema de isolamento e as técnicas industriais de preparação. Os materiais 

dielétricos são quase sempre constituídos por mica, fibra de-vidro, resinas sintéticas e 

elastômeros de silicone. A blindagem condutiva ou semi condutiva das bobinas serve para o 

aterramento das mesmas ao estator, permitindo maior resistência contra o efeito corona. 

 Perante o foco do estudo que se refere as barras tipo Roebel, mostra-se sua 

representação com corte transversal na Figura 2.8(a), bem como os detalhes de um sistema de 

isolamento de uma bobina de alta tensão, o qual é representado na Figura 2.8(b) e é detalhado 

a seguir (Almeida, 2009): 
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• Isolamento do condutor (1, 2 e 3): determinado de acordo com o nível 

de tensão entre espiras e das dimensões do condutor. O isolamento consiste em 

um verniz poliéster-imida para altas temperaturas podendo ser recoberto com uma 

ou duas camadas de filamentos de fibra de vidro ou fita à base de mica, tendo 

ainda o fio de cobre nu recoberto com fita à base de mica. 

•  Isolamento entre espiras (4): Em algumas aplicações um isolamento 

adicional se faz necessário, sendo utilizado papel aramida (Nomex®) para 

aumentar a tensão suportável entre as espiras das bobinas.  

• Isolamento principal (5): Fita de isolamento principal é aplicada sobre 

as bobinas pré-formadas e consiste em papel de mica altamente absorvente, resina 

epóxi especial como aglutinante e tecido de vidro como base, para garantir a 

resistência mecânica necessária para aplicação manual ou mecanizada. O número 

de camadas a serem aplicadas depende da tensão nominal da máquina a ser 

fabricada.  

• Proteção contra efeito corona: Em máquinas com tensão nominal 

superior a 5 kV aplica-se uma fita condutora que consiste em falso tecido de 

poliéster ou tecido de vidro, impregnado com um verniz especial contendo 

partículas condutoras à base de carbono garantindo a resistividade superficial 

necessária para evitar as descargas provocadas pelo efeito corona. Em máquinas 

com tensão nominal superior a 6 kV aplica-se uma fita semicondutora que contém 

partículas de carbeto de silício, que conferem as características necessárias para 

equalização do potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Figura 2.8 - (a) Seção Transversal de uma Barra; (b) Sistema de Isolamento de uma 

Bobina 

 

 

 

 

 

(a)1 

  
 

(b)2 

Fonte: Santos1 et al., 2010, pg.04; Almeida2, 2009, pg.11 

 

A espessura e materiais usados neste tipo de isolação varia com a necessidade da 

máquina e o nível de esforços ao qual é submetida. Geralmente tais valores são fornecidos 

pelo fabricante. Nem sempre uma isolação mais grossa seria a solução para uma maior 

proteção, pois haveria menos cobre e maior estresse térmico, em contrapartida quanto mais 

fina a isolação maior estresse de tensão e consequentemente riscos maiores de haver falhas no 

equipamento. Máquinas mais antigas costumam ter falhas na isolação devido ao alto tempo de 

uso e estresses submetidos. (Santos et. al, 2010) 

 

2.6 FALHAS NO ISOLAMENTO DO ESTATOR 

Falhas no isolamento do estator são extremamente recorrentes, pois esta parte da 

estrutura do gerador é a que é submetida aos maiores níveis de degradação, seja ele de origem 

elétrica, mecânica ou química. De posse desta afirmação foca-se o isolamento estatórico no 

intuito de se compreender a gravidade do que pode ocorrer em falhas na máquina e ainda ter 

uma base para fundamentar ainda mais a importância do monitoramento das descargas 

parciais. 

 

2.6.1 Falhas em Máquinas Rotativas 

De acordo com o estudo publicado por (Santos et. al, 2010), o qual toma como base as 

diversas pesquisas e análises realizadas pelo (CIGRÈ,2009) em máquinas rotativas, evidencia 
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que os maiores problemas elétricos em máquinas rotativas de grande porte acontecem no 

enrolamento estatórico, conforme os resultados apresentados na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 – Falhas em Máquinas Rotativas

 
Adaptado: Santos et. Al, 2010, pg. 01 

 

Os estresses elétricos (enrolamentos estatóricos, rotor, polos) e mecânicos (mancais, 

vibrações) totalizam 50% cada, e apesar do foco deste trabalho ser voltado para falhas 

elétricas não se pode desprezar as ocorrências mecânicas, pois estas proporcionam problemas 

de estresses químicos e térmicos, por exemplo, o que implica em envelhecimento mais rápido 

do isolamento do estator ao longo do tempo. (Santos et. al, 2010) 

A investigação das falhas segue procedimentos de análise das condições da máquina, 

procedimentos estes que buscam chegar à causa raiz da falha através de análise minuciosa de 

todos os sistemas de monitoramento existentes. Com este procedimento pode-se verificar as 

condições da máquina nos instantes de tempo pré-falta e com isso buscar elementos para 

identificação das causas que levaram a falha. 

A análise do desempenho dos sistemas de monitoramento constitui os elementos 

básicos da manutenção preditiva, ou seja, que consiste em se avaliar os equipamentos 

continuadamente antes de ocorrerem falhas.  

Embasado em um estudo internacional realizado pelo (CIGRE,2009), o qual foi 

apresentado por Brasil, 2013, teve como foco a análise de causas de falhas em hidrogeradores. 

Neste estudo foram avaliados 69 incidentes separando as possíveis falhas em máquinas 

rotativas, mais especificamente em hidrogeradores, conforme apresentado na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 - Causas de Falhas em Hidrogeradores

 
Adaptado: Brasil,2013, pg. 14 

  

Com relação as falhas na isolação elétrica esta foi detalhada e tais resultados são 

apresentados na Figura 2.11, a qual mostra que a causa principal de ocorrência destas falhas 

se deve ao envelhecimento e contaminação do enrolamento geralmente devido a poeira e/ou 

umidade. Não se pode desprezar ainda falhas de caráter de afrouxamento das barras, pois 

estas muitas vezes ocorrem devido a vibrações indesejadas na máquina, e as demais 

ocorrências que acarretam falhas de perfil elétrico. 

 

Figura 2.11 - Falhas de Isolação Elétrica

 
Adaptado: Brasil, 2013, pg. 14 
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2.6.2 Causas de Falhas nos Enrolamentos do Estator 

Apresenta-se na Tabela 2.1 as falhas nos enrolamentos que podem acontecer por 

estresse elétricos, mecânicos, térmicos, químicos, ambientais, que ocasionam a deterioração 

da isolação. Tais falhas podem vir a ser detectadas através do monitoramento das descargas 

parciais. Observa-se que na maioria dos casos, os testes das descargas parciais é o mecanismo 

usado para a detecção de possíveis problemas que tendem a acarretar estas falhas. (Santos et 

al., 2010) 

 

Tabela 2.1- Tipos de Falhas nos Enrolamentos Estatóricos 

Mecanismo de 

Falha 

Sintomas Teste de Detecção Tipo de Máquina 

Impregnação 

inadequada 

PD PDA, tan δ, fator de 

potência 

Global VPI e fita 

com resina 

Falhas na 

cobertura 

semicondutora 

PD, descarga na 

ranhura, ozônio 

PDA, inspeção 

visual e monitorar 

ozônio 

Refrigeradas à ar 

Enrolamento solto PD, cunhas soltas, 

ozônio 

PDA, inspeção 

visual, monitorar 

ozônio e testes da 

cunhagem 

Sistemas com 

isolação 

termorrígida (epóxi 

e poliéster) 

Centelhamento por 

vibração 

PD, cunhas soltas, 

ozônio 

PDA, inspeção 

visual, monitorar 

ozônio e testes da 

cunhagem 

Com isolação à base 

de fita com resina 

ou VPI 

Interface de alívio 

de tensão 

PD, pó branco 

(ácido nítrico), 

ozônio 

PDA, tan δ, fator de 

potência, inspeção 

visual e monitorar 

ozônio 

Refrigeradas a ar e 

com pintura na 

interface de alívio 

de tensão 

Espaçamento 

inadequado 

PD, pó branco, 

descoloração da 

isolação e ozônio 

PDA, inspeção 

visual, monitorar 

ozônio 

Refrigeradas a ar, 

seccionadoras e 

conexão de motores 

Vibração das 

cabeças das 

bobinas 

Perda do sistema 

de bloqueio e 

amarração, pó 

branco disperso ou 

graxa, 

Inspeção visual, 

acelerômetro de 

fibra ótica 

Alta tensão, alta 

velocidade com 

grandes cabeças de 

bobinas 

Conexão elétrica 

pobre 

PD, pó branco e 

descoloração das 

conexões 

PDA, inspeção 

visual, temperatura 

com infravermelho 

Qualquer conexão 

Deterioração 

térmica 

PD, descoloração 

da isolação 

PDA, tan δ, fator de 

potência, inspeção 

visual 

Todos os tipos de 

máquinas 

Ciclos de carga PD, ruptura da 

isolação na saída 

da barra 

PDA, tan δ, fator de 

potência, inspeção 

visual, Surge Test, 

Hipot 

Todos os tipos de 

máquinas (com 

barras longas) 

Fonte: Santos et. al, 2010, pg. 06-07 
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Algumas das falhas apresentadas na Figura 2.11 são caracterizadas pelas fotos 

apresentadas na Figura 2.12. Todas as fotos estão de acordo com a Tabela 2.2. 

 

Figura 2.12 - Exemplos de Falhas em Geradores: (a) Deterioração da Interface de 

Alívio de Tensão; (b) Contaminação Devido à Poeira; (c) Delaminação; (d) Más Conexões 

Elétricas; (e) Enrolamento Solto da Ranhura; (f) Impregnação Inadequada. 

 

 (a) 
(b) 

 
(c) 

 

(d) 

(e) (f) 

 

Fonte: Santos, 2011, pg. 51-58 

 

Observa-se que as falhas podem ocorrer por diversos motivos, e sem o devido 

monitoramento os danos ao equipamento podem ser grandiosos. Além dos exemplos de falhas 

mostrados na Figura 2.12, vários outros tipos de ocorrências em máquinas, podem ser 

detectadas mediante os testes de descargas parciais, que é um procedimento que não acarreta 
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grandes riscos ao gerador, é de fácil procedimento e não há muita dificuldade em interpretar 

os resultados obtidos. 

Será exposto no capítulo seguinte uma visão mais clara do fenômeno das descargas 

parciais à fim de se mostrar a importância do acompanhamento das mesmas pela manutenção 

preditiva, pois testes dessa natureza são um dos mais seguros para se avaliar a situação da 

isolação do enrolamento estatórico, o qual como visto é um dos pontos da unidade geradora 

que mais sofre estresses. 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A medição de descargas parciais tem se estabelecido ao longo dos anos como um dos 

métodos mais eficazes de se avaliar a integridade da isolação elétrica do enrolamento 

estatórico de máquinas rotativas, já que esta implica em riscos mínimos ao equipamento e ao 

operador do equipamento de medição e apresenta bons resultados. 

Ao longo do capítulo apresentou-se conceitos básicos que envolvem o fenômeno, e as 

normas que estabelecem os preceitos para que as medições e avaliações dos resultados sejam 

os mais íntegros possíveis. 

De posse destas informações observa-se que não apenas a geometria da máquina 

implica no aparecimento das descargas parciais, mas também a presença do fenômeno é uma 

consequência de vários fatores como temperatura, umidade, método de isolação, níveis de 

operação da máquina, envelhecimento, estresses elétricos, químicos ou físicos, etc. Todos os 

estes contribuem para que a isolação sofra e que propicie a degradação desta. 

A medição das descargas parciais em hidrogeradores e o acompanhamento da 

evolução destas ao longo do tempo é crucial para avaliar a condição do enrolamento, pois o 

fenômeno normalmente tem um desenvolvimento lento, e caso apareça alguma anomalia 

como um aumento repentino dos níveis de DPs em determinado ponto do enrolamento uma 

possível intervenção poderá realizada.  

Apresentou-se alguns detalhes à cerca de como a isolação do enrolamento é feita e 

algumas particularidades construtivas dele, assim como estudos que mostram as falhas mais 

frequentes em máquinas rotativas e alguns casos práticos de avaria na isolação do estator, mas 

evidencia-se que em especial para geradores as descargas parciais têm um caráter maior de 

alarme do que condenatório, da isolação do enrolamento do estator. 
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Capítulo 3 

MÉTODOS PARA MEDIÇÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS DE DESCARGAS 

PARCIAIS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A medição e a análise das descargas parciais (DP) são análogas aos exames médicos 

periódicos, como um Eletrocardiograma (ECG), em que existem critérios pré-estabelecidos. 

Porém, cada paciente apresentará suas particularidades que não implicarão necessariamente 

em sua condenação, e da mesma forma, o monitoramento de descargas parciais em 

hidrogeradores tem o mesmo princípio. 

Na busca de se melhorar as linhas de monitoramento e manutenção deu-se uma 

atenção especial a investigação e monitoramento das descargas parciais no enrolamento 

estatórico do hidrogerador. O acompanhamento destas proporciona verificar a condição da 

isolação elétrica do estator e se houver alguma adversidade pode-se programar uma 

intervenção na máquina antes que uma falha ocorra, proporcionando assim um segmento de 

manutenção preventiva, conjuntamente com o monitoramento das Descargas Parciais (DPs). 

O ensaio de descargas parciais é um ensaio não destrutivo cuja finalidade é medir o 

nível de descargas parciais em um determinado equipamento numa dada tensão, onde existem 

diversos tipos de isolamentos envolvidos (sólido, líquido e gasoso). De maneira geral, o nível 

de descarga parcial medido deve estar abaixo de um valor prefixado por norma ou 

especificação do equipamento ensaiado. (Teixeira Jr, 2015) 

No mercado há várias maneiras de se fazer a medição e detecção de descargas 

parciais, e basicamente as técnicas variam entre elétricas a não elétricas. O método elétrico 

insere o circuito de captação no circuito onde ocorre as DPs e os métodos não elétricos dão 

apoio aos elétricos, estes podendo ser acústicos, ópticos, químicos, ultrassom, entre outros. 

Essas outras técnicas não elétricas foram desenvolvidas, pois as DPs podem produzir 

luminescência, pulsos de corrente, ondas acústicas, vibrações mecânicas, dentre outros 

sintomas. As diferentes maneiras de medição vão da necessidade de se capturar e reconhecer 

devidamente cada sinal de descarga parcial e proporcionar um diagnóstico mais preciso, e 

consequentemente uma intervenção mais adequada. (Cuenca,2005), (Faier, 2006) 

No entanto algumas dificuldades para medição em máquinas síncronas ocorrem, pois 

neste o fenômeno não é facialmente constatável, pois trata-se de medições que registram 
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oscilações em mV, estas normalmente bem baixas com relação a tensão a qual o sistema 

opera, usualmente na faixa de kV. 

Os circuitos e isolações de cada máquina tem suas particularidades, e mesmo que essas 

sejam de mesmo modelo e fabricante, seus isolamentos não podem ser considerados à 

parâmetros concentrados, conforme cita a norma IEC 60270. 

Mesmo com o refinamento das técnicas aplicáveis na medição de descargas parciais 

ainda é inviável precisar o local que está ocorrendo o fenômeno e consequentemente fica 

inexequível determinar o nível de atenuação e distorção que os sinais sofrem ao longo do 

circuito do enrolamento estatórico. O que hoje é possível é delimitar uma área de maior 

probabilidade de ocorrência da DP ao longo do enrolamento do estator. 

Ao se tratar do processamento digital o sinal de DP se apresenta em altas frequências e 

baixa energia, o que implica em técnicas diferenciadas para realizar a filtragem do sinal. Pela 

questão do ruído que pode se confundir ao sinal de descarga parcial em alguns momentos, 

torna-se imprescindível a presença de um técnico para durante a medição averiguar se o sinal 

captado possui ruído e ajustar para que este seja atenuado e apenas o sinal de interesse seja 

apresentado. (Carvalho, 2014). 

O banco de dados utilizado foi obtido através de medições in-loco na usina hidrelétrica 

de Tucuruí utilizando-se o sistema IMA-DP (Instrumentação Para Monitoramento e Análise 

de Descargas Parciais), o modo que a medição é realizada é explanada ao longo deste 

capítulo. 

 

3.2 MÉTODOS NÃO-ELÉTRICOS 

Os principais métodos não elétricos que se pode evidenciar são: (Cuenca,2005), (Faier, 

2006), (Alves, 2015). 

 

• Método óptico ou visual: A detecção das descargas parciais é realizada 

observando-se as emissões de luz provocadas durante o fenômeno. Estas são visualizadas em 

ambientes escurecidos no qual o observador pode utilizar binóculos de grande alcance ou 

ainda pode ser utilizado câmeras fotossensíveis que registram de forma ultrarrápida, e ainda 

para se ter maior precisão dos registros, intensificadores de imagem podem ser utilizados. 

• Método químico: Ocasiona a detecção de DPs em óleo ou equipamentos com 

isolante a gás, que é geralmente realizada analisando os produtos dissolvidos no óleo ou gás. 

Esses produtos vão se acumulando devido a operações prolongadas e esta análise química 
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serve também para determinar o nível de degradação do isolamento, por exemplo, de um 

transformador, devido às descargas parciais. 

• Método Acústico: As perturbações acústicas originam-se das pequenas ondas 

de choque causadas pelo súbito aumento da temperatura do gás em volta do pulso de DP. 

Quando muitos pulsos ocorrem na superfície das bobinas, ruídos audíveis podem ser 

detectados. O ruído acontece no intervalo de várias centenas de hertz e até acima de 150 kHz, 

com grande parcela da energia acústica variando em torno de 40 kHz. Este método implica 

em se utilizar sensores piezoelétricos ou transdutores, que podem ser acoplados na parte 

interna ou externa do equipamento. Obviamente deve ser realizado em um ambiente que 

possua níveis bem baixos de ruídos, para evitar maiores interferências. Várias técnicas são 

utilizadas como usar microfones ou transdutores conjuntamente com amplificadores, ou ainda 

utilizar sensores com alta sensibilidade para averiguar sons que estejam fora da zona humana 

audível. Usando este método, técnicas bastante difundidas para localizar DPs em subestações 

isoladas à gás ou mesmo em transformadores são empregadas. 

• Método da tensão de rádio frequência (TRI): Este é embasado no fato de 

que as descargas parciais produzem ondas eletromagnéticas na forma de interferência estática. 

O receptor é calibrado em microvolts para medir o valor de sinal de entrada e este irá captar 

as interferências provocas pelas ondas eletromagnéticas. O método não é o dos mais 

aplicáveis para se localizar exatamente o segmento do equipamento que está ocorrendo a DP, 

mas é extremamente eficaz ao se quantizar o valor da ocorrência. A técnica é muito utilizada 

em equipamentos de alta tensão que ocasiona a detecção via a uma resistência, bem como em 

linhas de transmissão que por sua vez detecta a interferência em rádio frequência usando-se 

uma antena. 

 

3.3 MÉTODOS ELÉTRICOS 

Os métodos elétricos com certeza são os mais difundidos para realizar as medições e 

detecção das descargas parciais, e as normas IEC 60270 e IEEE P1434 procuram estabelecer 

padrões para que essas medições sejam as mais corretas possíveis, portanto fornecem várias 

alternativas de circuitos de ensaio. (Cuenca, 2005) 

Frisa-se que os métodos descritos são de perfil laboratorial, tentam simular o que seria 

feito na prática em uma versão reduzida, nos próximos tópicos é apresentado o circuito 

utilizado para medição em máquinas rotativas de grande porte, neste caso hidrogeradores. 
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Neste método o circuito de medição torna-se parte integrante ao meio no qual está 

ocorrendo as descargas parciais, e basicamente este meio se comporta da mesma maneira que 

indutâncias com capacitâncias em paralelo ou capacitâncias aterradas. O circuito de medição 

pode ser modelado por uma impedância RLC (resistiva, indutiva, capacitiva) ou uma 

impedância RC (resistência capacitiva). (Faier,2006) 

Em suma há basicamente três circuitos de medição, e estes detectam uma queda de 

tensão em uma impedância de medição, provocada por impulsos de corrente em um circuito 

exterior. Estes três circuitos são divididos em dois segmentos: direto ou balanceado. 

(Nascimento et. al, 1990). 

a) Método Direto: Os instrumentos de medição são diretamente ligados a uma 

impedância (Zm) em série com o objeto sob ensaio (Ct) ou em série com um capacitor padrão 

(C) livre de descargas parciais na tensão de ensaio, e Z é um filtro passa baixa que bloqueia os 

ruídos de alta frequência provenientes da rede. Estes dois tipos de circuito são apresentados 

respectivamente na Figura 3.1a e Figura 3.1b. (Nascimento et. al, 1990). O primeiro circuito é 

mais utilizado em casos que o objeto de ensaio tem uma extremidade aterrada, e neste tipo de 

configuração de circuito há uma proteção maior do equipamento de medição, de falhas que 

vem do objeto de ensaio, já o segundo circuito é mais propício a ser utilizado para quando o 

lado de baixa tensão do objeto sob ensaio é isolado do referencial da terra. Frisa-se que estes 

são de mais fácil implementação, no entanto mais suscetíveis a ter interferências. 

(Faier,2006). 

b) Método Balanceado: Neste a montagem do circuito é realizada em ponte. A 

principal vantagem é a redução de interferência nos instrumentos de medição, pois o circuito é 

balanceado antes do ensaio, o que implica em rejeição de ruído em modo comum. Há a 

utilização de duas impedâncias variáveis de medição (ver Figura 3.2). 

Figura 3.1 - Configurações Sugeridas Pelas Normas para a Detecção e 

Medição de Descargas Parciais no Método Direto. Objeto de Teste com: (a) 

Extremidade Aterrada, (b) Isolado da Terra 

  
(a) 
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 (b) 

Fonte: Faier, 2006, pg. 11 

 

Figura 3.2 - Configurações Sugeridas Pelas Normas para a Detecção e 

Medição de Descargas Parciais no Método Balanceado. Objeto de Teste Isolado da 

Terra e Configurado para Haver Menos Interferência Externa 

 

 
 

Fonte: Faier, 2006, pg.11 

 

 

 

3.4 CIRCUITO DE ENSAIO 

O sistema IMA-DP se fundamenta na norma internacional IEC 60270 que rege a 

maioria dos ensaios em DP. Em especial, quando possível, a medição é realizada pelo método 

convencional, denominado método eletromagnético. Nele, um acoplador capacitivo é inserido 

paralelamente ao enrolamento e, através de uma impedância de medição é possível mensurar 

as grandezas relacionadas aos sinais de descargas parciais, conforme apresentado na Figura 

3.3. 

Os sinais de descargas parciais são, portanto, medidos a partir de capacitores de 

acoplamento (Ck) conectados em pontos pré-definidos ao longo dos circuitos das fases do 

enrolamento estatórico. Conforme as características do gerador e a filosofia de medição 

podem ser instalados diversos acopladores por circuito. Um exemplo que se pode citar é o 
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critério utilizado pela IRIS POWER que determina que deve ser instalado pelo menos um par 

de acopladores por fase, e dependendo do tamanho e índice de DPs, esta quantidade pode vir 

a ser maior. Não existe uma forma precisa utilizada para definir o número exato de 

acopladores necessário a cada instalação. De todas as formas, qualquer critério que viesse a 

ser adotado não seria possível de se quantificar com precisão o nível das descargas e nem 

estabelecer sua posição relativa dentro do estator. O que se pode determinar são áreas de 

maior probabilidade de ocorrência de descarga parcial de acordo com o nível de tensão a qual 

cada barra é submetida. O que é apresentado, portanto, é a uma porção do isolamento sendo 

monitorado, que ao ponto de vista técnico é suficiente para avaliar o equipamento (Amorim et 

al., 2014). 

 

Figura 3.3 - Arranjo do Circuito de Ensaio 

 

Fonte: Amorim et al., 2014, pg.02 

 

No qual: 

• Z – Filtro passa baixa de alta tensão 

• Ca – Objeto sob teste (representado por uma capacitância) 

• Ck – Capacitor de Acoplamento 

• CD – Impedância de Medição  

• CC – Cabo coaxial 

• MI – Sistema de Medição Digital 

 

Por meio da ferramenta de medição intensiva, instalada em cada gerador por um 

período mensal, são realizadas medições contínuas. Isso permite analisar a intensidade das 

descargas parciais do gerador ao longo do tempo. Os resultados das medições são PRPD, que, 

para este trabalho, foram transformados em PHAs. Ressalta-se que o hidrogerador escolhido 
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possuía 864 slots, 24 sensores distribuídos sendo oito por fase. A Figura 3.4 mostra o arranjo 

de medição típico empregado, apresentando, em destaque na tela, o mapa estatístico de 

magnitude e fase característica de uma DP em análise. 

A Figura 3.4 mostra, à esquerda, uma visão geral do arranjo de medição, destacando-

se, na figura do meio, a caixa de ligação, que está acessando os sinais de descarga parcial 

emitidos pelos acopladores instalados ao longo dos enrolamentos do estator. Os cabos 

coaxiais fazem contato nesses terminais e as outras extremidades são inseridas em um 

osciloscópio. A saída do osciloscópio é conectada ao computador onde o software realiza a 

filtragem dos sinais. À direita da Figura é apresentado um mapa PRPD do sinal de descarga 

parcial de um dos terminais de medição. 

Figura 3.4 - Disposição de medição e tela do computador exibindo um PRPD 

resultante da medição de descarga parcial. 

 

Fonte: Pardauil et al., 2020, pg.04 

A localização dos acopladores dentro da máquina escolhida para este estudo de caso é 

mostrada na figura 3.5, sendo esta uma imagem retirada do manual de instalação da 

Eletrobras Eletronorte, juntamente com o modelo de instalação diferencial apresentado na 

norma IEEE 1434-2014. No entanto, embora este tipo de instalação já faça uma limpeza e 

redução do ruído do sinal de DP ainda é necessário a utilização de sistemas computacionais 

para realizar a filtragem e transformar este para se obter o sinal da medição de acordo com o 

estabelecido em normas. 
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Figura 3.5 - Modelo de instalação dos acopladores ao longo do estator e desenho 

esquemático da norma IEEE 1434-2014 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Técnico Eletronorte Eletrobras 

3.5 SISTEMAS DIGITAIS DE MEDIÇÃO DE DESCARGAS PARCIAIS 

De acordo com (Lemke et al., 2008) o estado da técnica em sistemas digitais de 

medição de DP apresenta a estrutura mostrada na Figura 3.6, no qual um sistema de medição 

digital recebe dois sinais de entrada: o sinal de DP, originário diretamente do circuito de 

medição, e um sinal correspondente à tensão de ensaio aplicada ao objeto, que no caso do 

monitoramento online corresponde à própria tensão de operação da máquina ensaiada. 

Essencialmente, um sistema de medição de DP deverá registrar, para cada pulso: sua 

amplitude, o instante ou o ângulo de fase de sua ocorrência (em relação à tensão aplicada) e o 

valor da tensão aplicada neste instante. O sinal de DP, após passar por um circuito analógico 

destinado ao casamento de impedâncias, será digitalizado simultaneamente com o sinal da 

tensão aplicada.  

Em seguida, a etapa de processamento digital dos sinais, em substituição aos 

tradicionais circuitos analógicos utilizados na medição de DP, realiza as operações de 

filtragem de acordo com a banda de medição selecionada e a detecção de pico para a medição 

da amplitude das DP. Além do mais, na etapa de processamento de sinais, a forma de onda 

dos pulsos de DP pode ser registrada e processada. É nessa etapa, portanto, onde algoritmos 

de supressão de ruído e de classificação dos pulsos são implementados. Para o processamento 
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digital dos pulsos de DP faz-se necessária uma grande velocidade de processamento, atingida 

em muitos casos pela implementação dos algoritmos de processamento diretamente em 

hardware, em dispositivos FPGA (Field Programmable Gate Array) que são essenciais, pois 

possibilita que suas funcionalidades sejam definidas pelo usuário e não pelo fabricante. 

(Carvalho et al., 2015) 

   

Figura 3.6 - Esquema de um Sistema de Medição Digital de DP 

 

Adaptado: Carvalho et al., 2015, pg.02 

 

A sequência de um processamento de um sistema digital de medição de descargas 

parciais pode ser descrita em sete etapas de acordo com (Carvalho, 2014) e são apresentadas a 

seguir e exemplificadas na Figura 3.7. 

1. Eliminação dos ruídos harmônicos da rede elétrica com medição de 

tensão aplicada; 

2. Filtragem passa-altas dos sinais em 1 MHz; 

3. Filtragem dos ruídos de espectro discreto; 

4. Redução de ruídos de banda larga; 

5. Identificação e detecção de pico dos pulsos individuais de DP; 

6. Classificação dos pulsos; 

7. Compactação da informação no mapa PRPD. 
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Figura 3.7 - Processamento Digital dos Sinais de DP 

 

Adaptado: Carvalho, 2014, pg.37  

 

3.6 MAPAS ESTATÍSTICOS E HISTOGRAMAS DE AMPLITUDES 

Um dos métodos mais comuns de se identificar as descargas parciais é associando os 

resultados obtidos à sua fase correspondente e analisando em que pontos de concentração há 

descarga parcial, e através dos resultados obtidos compará-los a norma e se identificar o que 

ocorre ao equipamento. Vários instrumentos de medição utilizam este método para obtenção 

de resultados e este acaba por ser também um dos mais eficazes na interpretação dos sinais. 

De acordo com (Brasil, 2013) na análise de associação à fase, inicialmente supõe-se 

que a tensão de ensaio ou sistema é constante e os ângulos de fase desta onda são 

discretizados em faixas. O instrumento de medição de DPs mede as amplitudes da carga 

aparente (q), relacionadas ao ângulo de fase (φi) da tensão de ensaio ou do sistema, durante 

certo intervalo de tempo. Durante esse intervalo de tempo, os valores das amplitudes são 

acumulados e podem ser expressos pela razão da taxa de ocorrência (n), sendo esses dados de 

DPs classificados como mapas estatísticos das DPs. Os softwares de análise exibem essas 

informações como distribuições bivariadas, do tipo (φii, q, n), como exemplificado na Figura 

3.8. Esta figura foi retirada de um exemplo de uma medição realizada com o programa IMA-

DP. 
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Figura 3.8 - Mapa Estatístico-Caso Real 

  
 

Baseando-se pela revisão de literatura e principalmente através da fonte (Hudon et. al, 

2005) na Figura 3.9 é possível averiguar alguns tipos de descargas parciais e como pode ser 

realizada sua correlação com os mapas estatísticos gerados pelos equipamentos tecnológicos 

de medição, ou seja, estabelecer os padrões das DPs.  

As Descargas Parciais também podem ser representadas no plano 2D, a qual a norma 

IEEE 1434-2014 exemplifica em seu anexo C e é mostrado na Figura 3.10. Esta representação 

por ser mais simples torna mais fácil identificar padrões válidos de DPs. Este gráfico se baseia 

para diagnóstico a posição e formato das curvas positivas e negativas plotadas, e apresenta 

como eixo horizontal a amplitude da magnitude da descarga parcial, apesar de nas imagens 

retiradas da norma isso não estar explícito, e no eixo vertical o número da taxa de repetição 

dos pulsos de descargas parciais. 

As barras representadas na figura 3.10 simbolizam os sinais de descargas parciais, nos 

quais as barras escuras representam a carga positiva e as mais claras cargas negativas. 
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Figura 3.9 - Tipos de Descargas Parciais e Seus Mapas Estatísticos 

 

 
Fonte: Hudon et. al, 2005, pg. 304-317; IEC 60034-27-2 
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Figura 3.10 - Padrões de Descargas Parciais 

 
 

Fonte: Adaptado IEEE 1434, 2014 

 

A norma IEEE 1434-2014 estabelece alguns parâmetros para interpretação dos 

gráficos, estas válidas para as representações das Figuras 3.9 e 3.10: 

• DPs Internas – PD+ ≈ PD-. Amplitude: Baixa à intermediária 

• DPs de Ranhura – PD+ > PD-. Assinatura 2D similar a DPs externas no 

revestimento (corona); Amplitude: Intermediária 

• DPs Externas no Revestimento (Corona) – PD+ > PD-. Assinatura 2D 

similar a DPs de ranhura, Amplitude: Intermediária à alta 

• DPs Gaps – PD + ≈ PD- (nem sempre). Descida não uniforme da taxa de 

repetição versus a amplitude e há a presença de uma lombada em amplitudes superiores. 

Amplitude: Média à alta. 

• DPs de Superfície – Geralmente PD-> PD +. Descida não uniforme da 

amplitude. Podem ser confundidas com DPs Gaps. Amplitude: alta 
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• DPs Delaminação – PD- > PD+. Descida Uniforme da taxa de repetição 

versus a amplitude. Amplitude: Baixa à Intermediária.  

 

3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se constatar a presença de descargas parciais no equipamento é de suma 

importância averiguar a isolação elétrica do equipamento, pois o mesmo irá indicar o nível de 

degradação deste segmento na máquina.  

Quando se realiza medições de descargas parciais e captura-se o sinal resultante, tem-

se em mente que nem sempre este sinal será sem nenhuma interferência, muitas vezes ele 

pode vir atenuado ou deformado. A própria questão da montagem do circuito de medição não 

é trivial e ruídos podem intervir durante o teste, estes fatos podem vir a ocasionar alterações 

no sinal.  

Há ainda de se considerar a alteração que a própria descarga parcial causa no seu 

meio, o que acarreta de influenciar a próxima descarga; este tipo de ocorrência é tido como 

efeito de propagação ou de memória. Ou ainda pode se ter o problema de sinais sobrepostos 

ou as descargas serem muito rápidas e o equipamento não as detectar.  

No entanto com avanços tecnológicos e modernização nos equipamentos de medição, 

estas possíveis falhas nos sinais obtidos são minimizadas. Nos testes realizados pela 

Eletrobras Eletronorte os equipamentos mais utilizados são o PDA (Empresa IRIS) e o IMA-

DP (Empresa Cepel), este último nacional e hoje com maior atuação dentro da UHE de 

Tucuruí no Pará neste segmento.  
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Capítulo 4 

Técnicas de Mineração de Dados Aplicadas na Classificação de Descargas Parciais 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento dos sistemas de medição utilizados, e o aumento no volume 

de medições, teve-se como consequência um crescimento expressivo do banco de dados de 

descargas parciais dos hidrogeradores da Usina Hidrelétrica de Tucuruí e, por conseguinte, 

ocasionou a necessidade de agilizar o processo de emissão de diagnósticos. No entanto com 

esta quantidade grande de dados torna-se inexequível avaliação por meio de ferramentas e 

técnicas tradicionais. A extração de informação útil tem se tornado um desafio devido a este 

impasse o que gera a indispensabilidade da utilização de novos procedimentos para solucionar 

este problema, sendo o uso das técnicas de mineração de dados, uma alternativa promissora. 

A mineração de dados é uma tecnologia que combina métodos tradicionais de análise 

de dados com algoritmos sofisticados para processar grandes volumes de dados e se tornou 

uma ferramenta de descoberta de informações, que pode revelar estruturas de conhecimento, 

que possam guiar decisões em condições de certeza limitada. (Tan et al, 2009; Côrtes et al., 

2002). 

As ferramentas e técnicas empregadas para análise automática e inteligente destes 

imensos repositórios são os objetos tratados pelo campo emergente da descoberta de 

conhecimento em bancos de dados (DCBD), da expressão em inglês Knowledge Discovery in 

Databases (KDD). Mineração de dados é a etapa em KDD que permite a extração não trivial 

de conhecimento previamente desconhecido e potencialmente útil de um banco de dados. 

(Silva, 2004; Oliveira, 2013) 

 

4.2 MINERAÇÃO DE DADOS (DATA MINING) 

4.2.1 Mineração de Dados e Descoberta de Conhecimento 

A mineração de dados é uma parte integral da descoberta do conhecimento em bancos 

de dados (KDD), sendo o processo geral de conversão de dados brutos em informações úteis. 

O processo é composto de várias fases de transformação, do pré-processamento dos dados até 

o pós-processamento dos resultados da mineração de dados, como ilustrado na Figura 4.1. 

(Tan et al, 2009) 
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Figura 4.1 – O Processo de Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados 

(KKD)

 
Adaptado: Tan et al, 2009, pg. 04 

 

Os dados de entrada podem ser registrados em diversos formatos como arquivos 

simples ou planilhas, por exemplo, e antes de ocorrer o pré-processamento há uma seleção 

dos conjuntos de dados e averiguação da sua relevância para o propósito requerido. Na etapa 

do pré-processamento é quando ocorre a transformação dos dados brutos em formatos 

apropriados para análises posteriores Esta parte do processo inclui fusão de dados de 

múltiplas fontes, limpeza de dados para remoção de ruídos, observações duplicadas, seleção 

de registros e características que sejam relevantes à tarefa de mineração de dados, 

informações ausentes, errôneas ou inconsistentes devem ser corrigidas para não influir na 

qualidade dos modelos que serão obtidos ao final do processo de KDD. Devido a todos estes 

fatores esta é a etapa mais trabalhosa e que demanda mais tempo. 

Em seguida ocorre a mineração de dados em si que consiste em uma das etapas 

primordiais do processo que é quando a partir dos dados transformados possibilita submeter 

algoritmos de descobertas de padrões. Constitui o momento de aprendizagem do sistema no 

qual os dados são lidos e interpretados; faz com que estes dados sejam transformados em 

informações úteis. Ocorre em seguida um processo de integração de resultados da mineração 

com os sistemas de apoio a decisões, e para isso ocorrer é necessária a etapa de pós-

processamento para garantir que apenas resultados válidos e úteis serão incorporados ao 

sistema de apoio a decisões. (Tan et al., 2009; Bueno et al., 2012) 

 

4.2.2 Tarefas de Mineração de Dados 

A mineração de dados é classificada pela capacidade em realizar determinadas tarefas 

e são divididas em duas categorias principais: Tarefas de Previsão e Tarefas Descritivas, 

como representadas na Figura 4.2. (Camilo et al, 2009; Tan et al., 2009; Bueno et al., 2012; 

Cortês et al., 2002). 
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Neste trabalho será utilizada uma forma híbrida das tarefas, utilizando uma técnica 

descritiva (Clusterização) com finalidade de agrupar padrões, e em seguida, usa-se uma 

árvore de decisão (técnica de classificação) para utilização como ferramenta preditiva.  

Figura 4.2 – Quatro das Tarefas Centrais De Mineração De Dados

 
Fonte: Tan et al., 2009, pg.09 

 

4.2.2.1 Tarefas de Previsão 

Tem o objetivo principal de prever os valores de um determinado atributo baseado nos 

valores de outros atributos. O atributo previsto é conhecido como variável dependente ou alvo 

e os atributos utilizados para a previsão como variáveis independentes ou explicativas, entre 

estas destaca-se a classificação supervisionada: árvore de decisão, redes neurais e SVMs 

(Support Vector Machine). 

Este tipo de modelagem visa construir um modelo para a variável alvo como uma 

função de variáveis explicativas, que busca prognosticar o comportamento de um novo 

conjunto de dados. Pode-se se subdividir esta tarefa em três principais: Estimação ou 

Regressão, Predição e Classificação. 

• Estimação ou Regressão – Processo de predizer algum valor, baseado em um 

valor já conhecido, o registro é identificado por um valor numérico e não um valor categórico. 

Um exemplo seria quando se conhece o padrão de despesas e idade de um determinado 

indivíduo e estima-se seu salário e número de filhos. 

• Predição – Processo de predizer um comportamento futuro, baseado em vários 

valores. Exemplos que se pode citar seriam predizer o valor de uma ação três meses adiante 
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ou predizer o vencedor de um campeonato baseando-se na comparação das estatísticas dos 

times. 

• Classificação – Visa identificar a qual classe determinado registro pertence. 

Nesta tarefa, o modelo analisa o conjunto de registros fornecidos, com cada registro já 

contendo a recomendação à qual classe pertence, aprendendo assim como classificar um novo 

registro (aprendizado supervisionado). É utilizada para variáveis alvo discretas. Um exemplo 

de aplicabilidade seria determinar quando uma transação de crédito pode ser uma fraude. 

 

4.2.2.2 Tarefas Descritivas 

Objetiva derivar padrões (correlações, tendências, grupos, trajetórias e anomalias) que 

resumam os relacionamentos subjacentes nos dados. Esta tarefa é muito utilizada em conjunto 

com as técnicas de análise exploratória de dados, para então comprovar a influência de certas 

variáveis no resultado obtido. As análises subdividem-se em três principais segmentos: 

• Análise de Associação – É utilizada para descobrir padrões que descrevam 

características associadas dentro dos dados. Os padrões descobertos são normalmente 

representados na forma de regras de implicação ou subconjuntos de características. Por conta 

do tamanho exponencial do espaço de busca, o objetivo é extrair os padrões mais interessantes 

de forma eficiente. Aplica-se em casos que se deseja estudar preferências ou afinidades, 

exemplo disso é observar itens que mais saem juntos em um supermercado, como mostrado 

na Figura 6.2, leites e fraldas, e pode-se oferecer esses produtos juntos em combos, o que 

pode gerar uma oportunidade de venda cruzada. 

• Análise de Grupo - Procura encontrar grupos de observações intimamente 

relacionados de modo que observações que pertençam ao mesmo grupo sejam mais 

semelhantes entre si do que as que pertençam a outro grupo. Essa tarefa se assemelha a tarefa 

de classificação, mas a diferença é que na classificação as classes são definidas de forma 

prévia e no agrupamento as classes são definidas durante a tarefa de acordo com o 

estabelecimento do conjunto de atributos. Um exemplo de aplicação seria segmentação de 

mercado para um nicho de produtos. 

• Detecção de Anomalias – Tarefa de Identificar observações cujas 

características diferem expressivamente dos demais dados. Este algoritmo tem o objetivo de 

detectar anomalias e apresenta um baixo ou nulo índice de alarmes falsos, ou seja, considerar 

dados normais como anômalos. Aplicabilidade inclui detecção de fraudes e intromissões na 

rede. 
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4.2.3 Clusterização 

A Clusterização de Dados ou Análise de Agrupamentos é uma técnica de mineração 

de dados multivariados que através de métodos numéricos e a partir somente das informações 

das variáveis de cada caso, tem por objetivo agrupar automaticamente por aprendizado não 

supervisionado os n casos da base de dados em k grupos, geralmente disjuntos denominados 

clusters ou agrupamentos, ou seja, tende a formar grupos de objetos ou elementos mais 

homogêneos entre si. Pode ser estabelecido previamente um número de grupos a ser formado, 

ou então se pode admitir ao algoritmo de agrupamento uma livre associação de unidades, de 

forma que a quantidade de grupos resultante seja conhecida somente ao final do processo 

Distinta do conceito de classificação, a Clusterização é uma técnica mais “primitiva” 

na qual nenhuma suposição é feita a respeito dos grupos. Ao contrário da classificação, a 

Clusterização não conta com classes predefinidas e exemplos de treinamento de classes 

rotuladas, sendo assim realiza uma forma de aprendizado não supervisionado. 

A ideia básica é que elementos que componham um mesmo cluster devem apresentar 

alta similaridade, mas devem ser muito dissimilares de objetos de outros clusters. Em outras 

palavras, toda clusterização é feita com objetivo de maximizar a homogeneidade dentro de 

cada cluster e maximizar a heterogeneidade entre clusters. (Maxwell,2016; Amorim, 2006) 

Os grupos podem ser de diversos tipos: Hierárquico versus Particional, Exclusivo 

versus Difuso ou Completo versus Parcial. E por sua vez os agrupamentos podem ser 

divididos como: Bem Separados, Baseados em Protótipos, Baseados em Gráficos, Baseados 

em Densidade ou Propriedades Compartilhadas. 

Neste trabalho será dado uma atenção especial a técnica particional de agrupamento 

baseada em protótipos que tentam encontrar um número m especificado pelo usuário de 

grupos (K), que são representados pelos seus centroides. A técnica utilizada para análise é a 

K-Means. (Tan et al., 2009) 

 

4.2.3.1 K-Means 

Esse algoritmo usa o conceito de centroide. Dado um conjunto de dados, o algoritmo 

seleciona de forma aleatória k registros, cada um representando um agrupamento. Para cada 

registro restante, é calculada à similaridade entre o registro analisado e o centro de cada 

agrupamento, comumente o protótipo calcula a média de um grupo de pontos para gerar o 

centroide. O objeto é inserido no agrupamento com a menor distância, ou seja, maior 

similaridade. O centro do cluster é recalculado a cada novo elemento inserido. Diferentes 

variações do k-means: implementando otimizações para escolha do valor do k, novas medidas 



57 

de dissimilaridade e estratégias para o cálculo do centro do agrupamento. É a técnica mais 

utilizada para objetos em um espaço n-dimensional contínuo.  

Uma variação bem conhecida do k-Means é o k-Medoid. Nesse caso, ao invés de 

calcular o centro do agrupamento através da média de distância dos registros, ele usa a moda. 

Este centro é o medóide que é o ponto mais representativo para um grupo de pontos, e 

diferentemente do centroide que nem sempre irá representar um ponto real de dados, o 

medóide deve ser um ponto verdadeiro nos dados. (Camilo et al., 2009, Tan et al., 2009) 

 

4.2.3.2 Algoritmo K-Means Básico 

O k-means é o mais popular e mais simples algoritmo particional. K-means foi 

descoberto independentemente em diferentes campos científicos, primeiramente por H. 

Steinhaus (1956), S.P. Lloyd (1982) (proposto em 1957, mas publicado somente em 1982), 

Ball & Hall (1965) e J. Macqueen (1967) e mesmo tendo sido proposto há mais de 50 anos, 

ainda é um dos algoritmos mais usados para clusterização devido à facilidade de 

implementação, simplicidade, eficiência e sucesso empírico e possui várias extensões 

desenvolvidas em várias formas (Maxwell, 2016; Bock, 2008). 

Os passos do algoritmo são os mostrados a seguir e exemplifica-se este processo 

através do fluxograma da Figura 4.3. (Torquato et al., 2012; Dilly, 1999; Addrians et al., 

1996; Mannila, 1996) 

1. Escolher K pontos, dentro do espaço de características, representando os 

centros dos K clusters que se deseja dividir o conjunto de dados; 

2. Escolha K pontos iniciais para serem utilizados como estimativas dos 

centroides de acordo com a função de similaridade; 

3. Examine cada ponto da série e coloque-o no cluster cujo centroide estiver mais 

próximo. O centroide é recalculado a cada novo dado inserido; 

4. Repita o passo 2 até que não haja mudança no cluster ou atinja um critério de 

parada. 
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Figura 4.3 - Fluxograma Algoritmo K-Means 

 
Adaptado: Teknomo, 2016 

 

Inicialmente os pontos são atribuídos aos centroides iniciais, que estão no grupo maior 

de pontos, a média é utilizada como centroide neste caso apresentado por (Tan et al., 2009). 

Quando os pontos são atribuídos a um centroide ele é atualizado. O passo seguinte apresenta 

os pontos atribuídos aos centros atualizados e novamente os centroides são atualizados. Nos 

passos subsequentes que são mostrados na Figura 4.4(b), (c) e (d), respectivamente, dois dos 

centroides se movem para os dois grupos menores de pontos na parte inferior da imagem. 

Quando o algoritmo termina é porque não há mais mudanças, a iteração se estabilizou e os 

centroides identificaram os clusters naturais. 

 

Figura 4.4 – Algoritmo K-Means para encontrar 3 grupos: (a)Seleciona os centroides 

e os grupos; (b) Recalcula os centroides; (c)Ajusta os grupos de acordo com o novo 

centroide; (d) Reajusta novamente os centroides e os grupos (final).

 
Fonte: Volpi, 2015 
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4.2.3.3 Variações do K-Means 

 

Várias possibilidades podem ser usadas para calcular a função de proximidade, 

centroide e função objetivo que podem ser usadas no algoritmo K-Means básico e tenderão a 

convergir. Este algoritmo possui diversas variações e algumas destas foram utilizadas neste 

trabalho, as quais serão apresentadas à seguir, para que se encontrasse a melhor performance 

para a classificação de descargas parciais. (Pardauil et al., 2017) 

 

• Divergências de Bregman para K-means utilizando a Distância Euclidiana 

Quadrada: A divergência de Bregman é um conjunto de funções de perdas ou distorções. 

Utiliza o mesmo método K-means sendo que a divergência ou distância de Bregman possui 

semelhanças com a métrica, mas não satisfaz a desigualdade triangular ou simetria, mas tem a 

propriedade de minimizar a distância entre o ponto de teste e a média, uma das formas 

aplicáveis é utilizar a distância Euclidiana quadrada. 

Para uma única dimensão a equação reduziria para a diferença ao quadrado entre os 

pontos x e y. A distância euclidiana quadrada é talvez a divergência de Bregman mais simples 

e mais amplamente utilizada, a função subjacente φ(x) = hx,xi é estritamente convexa, 

diferenciável em Rd, tal exemplificado na fórmula 4.1. (Mahalanobis, 1936; Banerjee et al, 

2005; Tan, 2009)  

𝒅φ = (𝒙 − 𝒚, 𝒙 − 𝒚) = ||𝒙 − 𝒚||
𝟐
 (4.1) 

 

• Medidas Numéricas utilizando Distância Euclidiana: Neste método segue-

se o algoritmo K-means como descrito anteriormente, mas utiliza-se para cálculo a distância 

Euclidiana. Neste método há a busca da distância direta entre as métricas por definição e é a 

soma da raiz quadrada da diferença entre x e y em suas respectivas dimensões, tal 

demonstrado na fórmula 4.2. Apesar das equações serem semelhantes ao do caso anterior, esta 

trata o problema de forma mais geral sem tantas restrições. (Deza, 2009). 

 

(4.2) 

 

• Medidas Numéricas utilizando Distância Dinâmica de Distorção do Tempo 

(DTW): Este método aplica nos cálculos das distâncias do K-means o DTW que é utilizado 

para encontrar o alinhamento não-linear ótimo entre duas sequências de valores numéricos. 
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Dessa maneira, é possível encontrar padrões entre medições de eventos com diferentes ritmos, 

esta técnica pode ser utilizada para alinhar qualquer tipo de dado que obedeça a uma ordem 

temporal. É um algoritmo de programação dinâmica, portanto algumas técnicas são aplicáveis 

para o cálculo das distâncias como a Euclidiana, mas normalmente ao longo da programação 

tem-se janelas de restrição e é um método que apresenta altos níveis de precisão (Geler, 

2014). Demonstra-se através da equação 4.3 e Figura 4.5.  

𝐷(𝐴, 𝐵) = [
∑ 𝑑(𝑝𝑠). 𝑤𝑠

𝑘
𝑠=1

∑ 𝑤𝑠
𝑘
𝑠=1

] 
(4.3) 

No qual d(ps) é a distância entre is e js e ws é o coeficiente de ponderação. 

 

 

Figura 4.5: Distância Normalizada no Tempo 

 

Fonte: Jang, 2017 

• Medidas Numéricas utilizando distância Euclidiana de Kernel: É realizado 

o uso do mapeamento Kernel. Computa-se a distância de Mahalanobis parametrizada no 

espaço de características, conhecido como feature space. A ideia essencial do algoritmo 

consiste em explorar a não linearidade dos dados, definindo a formação dos clusters no espaço 

de características.  

A distância dos pontos no espaço de características deve ser expressa em termos de 

uma função Kernel e assim, é possível avaliar a distância de cada vetor 𝑥 a um determinado 

centro 𝑐.  

Cada objeto indexado por i(i = 1,...,n) da partição Ω é representado por um vetor de 

intervalos yi = ([𝑎𝑖
1, 𝑏𝑖

1 ],...,[ 𝑎𝑖
𝑝, 𝑏𝑖

𝑝
 ])T . Considere a função não-linear ϕ : yi → ϕ(yi) tal que 

mapeia valores de um espaço de entrada para um espaço de característica de mais alta 



61 

dimensão H. Admita, também, os k centros 𝑣1
𝜑

,..., 𝑣𝑘
𝜑

 como os protótipos das classes, onde 

𝑣𝑘
𝜑

 ⊂ H(k = 1,...,K). O problema do agrupamento consiste em encontrar uma partição Ω 

composta por K classes disjuntas C1,...,Ck tal que minimize o erro de agrupamento. 

Na equação 4.4 apresenta-se a generalização da função. (Fagundes, 2016; Pimentel, 

2010)  

• Medidas Numéricas utilizando Similaridade do Cosseno: Neste analisa-se a 

similaridade métrica, a distância angular entre dois vetores da origem é avaliada em um 

espaço bidimensional ou multidimensional estabelecido. Esta função 

trigonométrica proporciona um valor igual a 1 se o ângulo compreendido é zero, isto é, se 

ambos os vetores apontam a um mesmo lugar. Para qualquer ângulo diferente de 0, o valor de 

cosseno é inferior a um. Se os vetores fossem ortogonais o cosseno anular-se-ia, e se 

apontassem em sentido contrário seu valor seria -1. Desta forma, o valor desta métrica 

encontra-se entre -1 e 1, portanto um intervalo fechado [-1,1]. Equação 4.5 exemplifica essa 

relação. (Rahuotomo et al, 2012).  

• Medidas Numéricas utilizando Distância de Manhattan: Nesta métrica 

estabelece-se a distância absoluta entre dois pontos de coordenadas no sistema. Este método 

pode oferecer um desempenho superior à distância euclidiana quando se trata de dados de alta 

dimensão, uma vez que eles podem resultar na melhoria dos resultados de algoritmos 

baseados em distância como clusterização (Singh et al, 2013). A equação 4.6 representa essa 

distância. 

• Medidas Numéricas utilizando a Distância de Chebyshev: Neste tipo de 

métrica avaliada, a distância entre dois vetores é determinada dentro de um espaço bi ou 

multidimensional, que é a maior das diferenças entre as suas coordenadas dimensões, isto é, o 

valor máximo dos módulos das diferenças nos pontos (Singh et al, 2013), como apresentado 

na equação 4.7. Na sequência mostra-se um exemplo simples para melhor compreensão do 

cálculo da distância utilizando a técnica considerando os pontos x = [1, 5, 4] e y = [2, 8, 3]. 

 

(4.4) 

𝑐𝑜𝑠(𝜃) =
∑ 𝑥𝑖 . 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑥2
𝑖

𝑛
𝑖=1  √∑ 𝑦2

𝑖
𝑛
𝑖=1  

 
(4.5) 

𝑑(𝑖, 𝑗) =  ∑|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖| (4.6) 

𝑑(𝑥, 𝑦) = max(|𝑥𝑖 −  𝑥𝑗|, |𝑦𝑖 −  𝑦𝑗|) (4.7) 
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• Medidas Numéricas utilizando Similaridade de Correlação: Nesta métrica 

há uma correlação linear entre o atributo de dois vetores, e é recomendado para o 

agrupamento entre variáveis. Estabelece a leitura de dados que são estaticamente 

correspondentes ou incompatíveis entre eles, fazendo com que o nível de semelhança entre 

eles seja fornecido (Thomas et al, 2020), a equação 4.8 mostra esta distância. 

Onde x e y e xi e yi são, respectivamente, os valores i-ésimos atributos dos dados x e y, 

e µx e µy são, respectivamente, os valores de média dos dados x e y. 

Os valores do coeficiente de correlação estão no intervalo -1≤R≤1. Quanto mais 

próximo de 1, mais correlacionados estão os dados, da mesma forma que, quanto mais 

próximos de -1, menos correlacionados os dados estarão. (Vale, 2005) 

 

4.3 ÁRVORE DE DECISÃO (DECISION TREE) 

Árvores de decisão (Decision Trees (DTs)) são ferramentas que podem ser utilizadas 

para dar ao agente a capacidade de aprender, bem como para tomar decisões. Aprendizado de 

árvores de decisão é um exemplo de aprendizado indutivo: Cria uma hipótese baseada em 

instâncias particulares que gera conclusões gerais. 

Árvores de decisão são similares a regras if-then. É uma composição muito usada na 

implementação de sistemas especialistas e em problemas de classificação. As árvores de 

decisão tomam como entrada uma ocorrência descrita por um conjunto de atributos e retorna 

uma decisão, que é o valor previsto para o valor de entrada. Os atributos de entrada podem ser 

discretos ou contínuos. (Pozzer, 2006) 

As árvores de decisão são construídas baseadas no modelo hierárquico top-down, isto 

é, do nó raiz em direção às folhas. Mesmo havendo diferenças na forma de realizar as etapas 

os algoritmos utilizam a técnica dividir para conquistar. Esta técnica está baseada nas 

consecutivas divisões do problema estudado em vários subproblemas de menores dimensões, 

até que seja encontrada uma solução mais simples para cada um dos problemas. (Oliveira, 

2013). 

Utilização de árvores de decisão remetem a meados da década de 50. Em 1966 Hunt e 

colegas em psicologia utilizaram métodos de busca exaustiva em DTs para modelar o 

 

 

(4.8) 
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aprendizado de conceitos humanos. Em 1977 Breiman, Friedman e colegas em estatística 

desenvolveram Classification and Regression Trees (CART) e em 1979 houve a publicação 

do primeiro trabalho de Quilan com proto-ID3 (Induction of Decision Trees). Na década de 

80, em especial 1984, ocorreu a publicação em massa do software CART e dois anos depois 

sai o artigo de Quinlan sobre ID3. Nesta década ainda se teve diversas melhorias como 

tratamento de ruídos, atributos contínuos e árvores oblíquas. E na década de 90 houve 

atualização do algoritmo de Quinlan o C4.5, e houve um poder maior sobre esta ferramenta, 

heurística de controle de overfitting (C5.0), combinação de DTs, etc.  (Baranauskas, 2011) 

 

4.3.1 Funcionamento de uma Árvore de Decisão 

Para compreender de forma simples o funcionamento de uma árvore de decisão, (Tan 

et al, 2009) dá um exemplo no qual trata sobre a classificação de vertebrados em duas 

categorias mamíferos e não mamíferos. 

Supõe-se que uma nova espécie é encontrada por cientistas e a questão que se 

estabelece é como saber em qual grupo se encaixaria esta espécie. Então algumas questões 

podem vir a ser levantadas como: a temperatura do sangue do animal (frio ou quente) ou se as 

fêmeas geram seus filhotes. Esta série de questões e as devidas respostas podem ser 

organizadas na forma de uma árvore de decisão, com sua estrutura hierárquica possuindo 

nodos e arestas direcionais. Na Figura 4.6 é exemplificado este caso. 

 

Figura 4.6 – Uma Árvore De Decisão Para O Problema De Classificação De 

Mamíferos

 
Adaptado: Tan et al, 2009, pg.178 
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A árvore possui suas partes dividas em: 

• Nó Raiz – Não possui arestas chegando em zero ou mais arestas saindo. 

• Nós Internos – Cada um dos quais possuindo exatamente uma aresta chegando 

e duas ou mais saindo. 

• Nó Folha ou Terminal – cada um dos quais possuindo uma aresta chegando e 

nenhuma saindo. 

• Ramos - Ligações entre os nós. 

Na árvore de decisão, cada nó folha recebe um rótulo de classe. Os nós não terminais, 

que incluem o nó raiz e os nós internos, contêm condições de testes de atributos para separar 

registros que possuam características distintas; no caso do exemplo citado os atributos 

utilizados foram a temperatura corporal e se o animal gera ou não seu filhote. 

Classificar um registro de testes é direto quando a árvore de decisão está estabelecida. 

Iniciando do nó raiz, aplica-se a condição de teste ao registro e segue-se a ramificação 

apropriada baseada no resultado do teste. O que levará a outro nó interno, que levará a uma 

nova condição de teste, ou a um nó folha. O rótulo da classe atribuído ao nó folha é então 

registrado. Na Figura 4.7 é mostrado o caminho da árvore de decisão que é utilizada para 

prever o rótulo da classe de um flamingo, O caminho terminará em um nó folha intitulado 

Não-Mamíferos, as linhas tracejadas representam, o resultado da aplicação de várias 

condições de testes sobre atributos sobre o animal não rotulado. (Tan et al., 2009) 

Figura 4.7 – Classificando um vertebrado sem rótulo.  

 

 
Adaptado: Tan et al, 2009, pg. 179 
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4.3.2 Construção de uma Árvore de Decisão 

Árvores de Decisão podem ser arquitetadas a partir de um conjunto de atributos, e a 

este processo é dado o nome de indução de árvores de decisão. Obviamente há árvores com 

maior precisão que outras, mas achar a árvore no estado ótimo é impraticável 

computacionalmente por conta do tamanho exponencial do espaço de pesquisa. No entanto 

novos algoritmos continuam surgindo com o intuito de que as árvores sejam razoavelmente 

precisas em um tempo aceitável. Estes usualmente utilizam a estratégia de crescimento da 

árvore de decisão através de decisões localmente ótimas sobre cada atributo que será utilizado 

para particionar dados. Um destes é o algoritmo Hunt, o qual é base para outros algoritmos de 

indução como ID3, C4.5 e CART. (Tan et al., 2009) 

O processo de indução de árvores de decisão tem a função de particionar 

recursivamente um conjunto de treinamento até que cada subconjunto obtido deste 

particionamento contenha casos de uma única classe. Uma árvore de decisão toma como 

entrada um objeto ou situação descrito por um conjunto de atributos e retorna uma decisão - o 

valor de saída previsto, de acordo com a entrada. A partição é determinada relacionando uma 

avaliação que tenha um pequeno conjunto de saídas, criando uma ligação para cada uma 

possível, passando cada exemplo para sua correspondente ligação e tratando cada bloco de 

partição como um subproblema para o qual uma sub-árvore é construída recursivamente. 

Como critério de parada é comum adotar quando todos os exemplos de uma ligação 

pertencem a uma mesma classe. (Halmenschlager, 2002; Barbosa et al., 2012; Oliveira, 2013) 

O processo de indução de árvores de decisão é conseguido pela estratégia Top Down 

Induction of Decision Trees (TDIDT), ou apenas Top-Down, ou seja, a árvore se inicia pela 

raiz e continua pelos nós até atingir as folhas e pode ser demonstrada de duas formas 

(Halmenschlager, 2002): 

• Por Profundidade – Dado um nó inicial, é aplicado um operador (ligação) 

para chegar a um novo nodo. Se não for uma folha, é realizada uma nova ligação e um novo 

nó, desta forma consecutivamente. Se uma folha for incluída então ocorre um recuo, 

retornando assim ao nó pai da folha e adiciona-se um novo operador e um novo nó. Caso não 

seja possível adicionar um novo nó, é retornado até o nó que permita incluir uma nova 

ligação. O término ocorre quando nenhum nó puder ser encontrado. Exemplifica-se na Figura 

4.8 (a) a ordem de inclusão dos nós. 

• Por Largura - Aplica-se todas as ligações de um nodo, chegando a novos nós. 

Para cada nó resultante, é testado o critério de término, adicionando a sua folha a novos nós. 
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Não usa backtracking, pois não há retorno ao nó pai. Exemplifica-se na Figura 4.7 (b) a 

ordem de inclusão dos nós. 

 

Figura 4.8 – (a) Indução por profundidade, (b) Indução por largura

 
Fonte: Halmenschlager, 2002, pg. 35 

 

4.3.3 Métodos para Expressar Condições de Teste de Atributos 

Algoritmos de indução de árvores de decisão devem estabelecer métodos para criar 

condições de testes de atributos e seus resultados de acordo com o tipo de atributo escolhido. 

Basicamente há 4 tipos: Binários, Nominais, Ordinais e Contínuos e são exemplificados na 

Figura 4.9. (Tan et al., 2009) 

• Atributos Binários – A condição de teste para um atributo binário gera dois 

resultados possíveis. 

• Atributos Nominais – Pode ter vários valores e pode ser expresso de dois 

modos: Divisão Múltipla ou Divisão Binária. A primeira estabelece que o número de 

resultados depende do número de valores distintos para o atributo correspondente e na binária 

há o agrupamento de valores de atributos em dois subconjuntos. 

• Atributos Ordinais – Produzem divisões binárias ou múltiplas. Valores de 

atributos podem ser agrupados desde que o agrupamento não viole as propriedades de 

ordenação dos valores dos atributos. 

• Atributos Contínuos – A condição de teste pode ser expressa como um teste 

de comparação (A>v) ou (A≤v) com resultados binários ou uma faixa com resultados na 

forma de vi≤A≤vi+1. 
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Figura 4.9 – Condição de teste para atributos: (a) Binários; (b.1) Nominais-Divisão 

Binária; (b.2) Nominais- Divisão Múltipla; (c) Ordinais; (d.1) Contínuos-

Comparação; (d.2) Contínuos-Faixa. 

 
Adaptado: Tan et al, 2009, pg.184-186 

 

4.3.4 Métricas para Selecionar a Melhor Divisão 

Existe vários métodos para determinar a melhor forma de dividir os registros. As 

métricas são definidas em termos de distribuição da classe dos registros antes e depois da 

divisão. Este critério verifica cada atributo candidato e seleciona aquele que maximiza (ou 

minimiza) alguma função heurística sobre os subconjuntos. 

Supõe-se que k(i|t) denote a fração de registros que pertencem à classe i em um 

determinado nó t. Pode-se omitir a referência ao nó t e expressar a fração como pi. Em um 

problema com duas classes, a distribuição das mesmas em qualquer nó pode ser escrita como 

(p0, p1), onde p1=1-p0. 

As métricas desenvolvidas para selecionar a melhor divisão são na maioria dos casos 

embasadas no grau de impureza dos nós filhos. Quanto menor o grau de impureza, mas 

distorcida é a distribuição de classes. Um nó com distribuição de classe (0,1) possui impureza 

zero, mas um nó com distribuição de classes uniforme (0.5, 0.5) possui impureza maior. 

Algumas métricas de impureza utilizadas são (Tan et al, 2009; Oliveira, 2013): 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝑡) =  − ∑ 𝑝(𝑖|𝑡)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝑖|𝑡)

𝑐−1

𝑖=0

 

(

4.9) 

𝐺𝑖𝑛𝑖 (𝑡) = 1 − ∑[𝑝(𝑖|𝑡)]2

𝑐−1

𝑖=0

 

(

4.10) 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝐸𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑡) = 1 − max [𝑝(𝑖|𝑡)]                        4.11) 
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4.3.4.1 Entropia 

O critério de ganho de informação está fundamentado em uma medida conhecida 

como Entropia da Informação de Shannon. 

A entropia pode ser definida como a medida de informação calculada pelas 

probabilidades de ocorrência de eventos combinados ou individuais. Pode-se afirmar que a 

entropia é uma medida do grau de impureza em um conjunto arbitrário de amostras, ou seja, é 

a medida da desordem de um conjunto de amostras. O critério da entropia mede a quantidade 

de informação necessária para codificar a classe do nó. Dado um atributo classe A, de um 

conjunto de amostras S, em que A pode assumir vi valores de classes diferentes, então a 

entropia de A relativa a esta classificação é definida como (Oliveira, 2013): 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝐴) =  − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖)

𝑚

𝑖=1

 
(

4.12) 

No qual m é o número total de classes e pi=p(A=vi) é a probabilidade do atributo 

classe A ser igual à classe cujo índice é i, isto é, a proporção do número de amostras com 

valor vi em relação ao número total de amostras de S. 

Quanto maior a entropia de um atributo, mais uniforme é a distribuição dos seus 

valores. Entropia igual à zero significa que ocorreu apenas uma classe no conjunto de dados, e 

será igual a um se o número de amostras de cada classe for igual. Para uma entropia próxima 

de zero, indica que as classes são pouco uniformes. 

A construção de uma árvore de decisão visa reduzir o valor da entropia. A medida do 

ganho de informação representa a redução esperada na entropia de um atributo preditivo, 

considerando que o atributo classe já foi determinado. No processo de construção da árvore, o 

atributo que possuir o maior ganho de informação deve ser colocado como nó raiz da árvore, 

pois será este atributo que fornecerá a maior redução na entropia, possibilitando a 

classificação dos dados de forma mais rápida. 

Para poder determinar o valor do ganho de informação devem ser realizados os 

seguintes cálculos: 

• Calcular a entropia conjunta, isto é, para todo o conjunto de dados; 

• Calcular a entropia individual para cada atributo do conjunto de dados. 

Considere um conjunto de amostras, contendo um atributo classe definido como A e 

um dos atributos preditivos definido como B. O ganho de informação (GI) do atributo 

preditivo B é definido como sendo a diferença entre a entropia do atributo classe A 

(Entropia(A)) menos a entropia condicional do atributo preditivo B, tendo sido definido o 
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valor do atributo classe A (Entropia(B|A)). O ganho de informação será dado pela equação 

4.13. 

 

𝐺𝐼(𝐵, 𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝐴) − 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝐵|𝐴) (

4.13) 

 

Onde o segundo termo da equação é a entropia condicional, definida como a entropia 

de um atributo preditivo B, sendo conhecido o atributo classe A, é dada por: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝐵|𝐴) = − ∑ 𝑝𝑖

𝑚

𝑖−1

. 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎(𝐵|𝐴 = 𝑣𝑖) 
(

4.14) 

Onde m é o número total de classes do conjunto de amostras, B é o atributo preditivo 

que está sendo considerado. A é o atributo classe assumindo o valor vi. O termo 

Entropia(B|A=vi) é a entropia do atributo preditivo B sendo dado o valor do atributo classe 

A=vi. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 (𝐵|𝐴 = 𝑣𝑖) = − ∑ 𝑝(𝐵|𝐴 = 𝑣𝑖)𝑙𝑜𝑔2𝑝(𝐵|𝐴 − 𝑣𝑖

𝑚

𝑖−1

) 
(

4.15) 

Onde m é o número de classes que o atributo classe A pode assumir, p(B|A=vi) é a 

probabilidade condicional do atributo B, isto é, a proporção dada pela razão entre o número de 

exemplos de B com A=vi e o número total de amostras na classe A=vi (Oliveira, 2015). 

 

4.3.4.2 Gini 

Outro método desenvolvido foi o GINI, por Breiman, (1984) que visa minimizar a 

impureza de cada nó. Onde a impureza do nó é máxima quando todas as classes possuem 

igual distribuição e mínima quando existe apenas uma classe. Considerando um conjunto de 

dados S, que contém n registros, cada um com uma classe A, o índice Gini de S é dado pela 

equação (4.16) (Oliveira, 2013). 

 

𝐺𝑖𝑛𝑖 (𝑆) = 1 − ∑ 𝑝𝑖 [
𝐴

𝑛
]

2𝑚

𝑖=1

 
(

4.16) 

No qual: 

pi= é a probabilidade relativa da classe A em S. 

n= é o número de registros em S. 

m= é o número de classes. 
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Se S for particionado em dois subconjuntos S1 e S2, um para cada ligação, o índice 

Gini dos dados particionados será dado pela equação (4.17), 

𝐺𝑖𝑛𝑖 (𝑆|𝐴) =
𝑛1

𝑛
𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆1) +

𝑛2

𝑛
𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆2) (

4.17) 

No qual: 

n1= é o número de exemplos de S1. 

n2=é o número de exemplos de S2. 

 

4.3.4.3 Erro da Classificação Errada 

Por fim o método de divisão pelo erro de classificação, baseia-se em reduzir o erro de 

classificação por folha, levando em conta a probabilidade de ocorrência do registro para a 

classe. (Tan et al., 2009, Oliveira, 2013). 

 

4.3.5 Algoritmo da Árvore de Decisão  

A entrada desse algoritmo consiste dos registros de treinamento E e o conjunto de 

atributos F. O algoritmo funciona selecionando recursivamente o melhor atributo para dividir 

os dados (Passo 7) e expandir os nodos folha da árvore (Passos 11 e 12) até que o critério de 

parada seja satisfeito (Passo 1). Abaixo detalha-se este algoritmo (Tan et al., 2009): 

 

CrescimentoDaÁrvore (E,F) 

1. se cond_parada(E,F) = verdadeiro then 

2. folha = criarNodo(); 

3. folha.rótulo = Classificar(E) 

4. retorna folha. 

5. senão 

6. raiz = criarNodo(). 

7. raiz.cond_teste = encontrar_melhor_divisão(E,F). 

8. atribuir V = {v|v é um resultado possível de raiz.cond_teste}. 

9. para cada v ɛ V faça 

10. Ev = {e| raiz.cond_teste(e) = v e e ɛ E}. 

11. filho = CrescimentodaÁrvore(Ev, F). 

12. adicionar filho como descendente de raiz e rotule o limite (raiz »filho) 

como v. 

13. fim do para 

14. fim se 

15. retornar raiz. 
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A estrutura de algoritmo de indução de árvore de decisão chamado 

CrescimentoDaÁrvore é apresentado a seguir: 

• A função criarNodo() estende a árvore de decisão criando um novo nodo. Um 

nodo na árvore de decisão possui uma condição de teste, denotada como nodo.cond_teste, ou 

um rótulo de classe, denotado como nó.rótulo. 

• A função encontrar_melhor_divisão() determina qual atributo deve ser 

selecionado como condição de teste para dividir os registros de treinamento. A escolha da 

condição de teste depende de qual medida de impureza é usada para determinar a qualidade de 

uma divisão. Algumas medidas amplamente usadas incluem a entropia, índice Gini e a 

estatística X2. 

• A função Classifica() determina o rótulo de classe a ser atribuído a um nó 

folha. Para cada nó folha t, p(i|t) denota a fração de registros de treinamento da classe i a 

associado ao nó t. 

• A função cond_parada() é usada para determinar o processo de crescimento da 

árvore testando se todos os registros possuem ou o mesmo rótulo de classe ou os mesmos 

valores de atributos. Outro modo de teste é averiguar se o número de registros está abaixo de 

algum ponto limite mínimo.  

 

Após a construção da árvore, um passo de poda da árvore pode ser realizado para 

reduzir o tamanho da árvore de decisão, pois árvores grandes demais podem ser vítimas de 

um fenômeno chamado overfitting (transbordamento). A poda auxilia a retirada de 

ramificações da árvore inicial ocasionando em melhora na capacidade de generalização da 

árvore de decisão (Tan et al, 2009). 

Alguns tipos de algoritmos foram citados ao longo deste trabalho, mas se focará no 

CART, pois foi o utilizado na pesquisa que será apresentada no capítulo seguinte. 

O algoritmo CART – Classification And Regression Trees foi apresentado em 1984 e 

é um dos mais difundidos. É um algoritmo paramétrico e possui grande capacidade de 

pesquisa de relações entre os dados, prevendo o tratamento de variáveis dependentes discretas 

(classificação) ou de variáveis contínuas (regressão). 

A indução é feita por top-down automaticamente, a intervenção humana é mínima. Se 

baseia em um arquivo de treinamento com dados previamente rotulados e constrói uma árvore 

de decisão, particionando em duas ligações cada nodo, função de apenas um atributo, e 

separando os registros de cada partição. 
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O atributo a ser particionado é escolhido como aquele que gera grupos com a menor 

diversidade. Processo é aplicado recursivamente a cada subconjunto gerado até que não seja 

mais possível particionar, e cada registro do conjunto é atribuído a uma folha da árvore de 

decisão. 

O resultado obtido do CART é a geração de uma árvore de decisão binária univariada, 

de grande simplicidade e legibilidade, que pode ser percorrida da raiz até as folhas através de 

testes do tipo “sim/não”, e pode-se verificar a classe e a taxa de erro de cada folha. 

(Halmenschlager, 2002, Zuben et al., 2010) 

Os critérios utilizados pelo CART são de acordo com (Halmenschlager, 2002; 

Fonseca, 1994): 

• Eleição do melhor atributo: base no critério de Gini, entropia ou paridade; 

• Tratamento de atributos discretos: cria dois subconjuntos através da criação 

de nodos binários; 

• Tratamento de atributos contínuos: usa combinação linear para particionar 

nodos contínuos; 

• Tratamento de calores desconhecidos: Usa estratégia surrogate splits; 

• Determinação da classe associada à folha: efetuada pela atribuição da classe 

mais provável ou minimização de custos; 

• Método de poda: efetua a poda por redução do fator custo-complexidade. 

 

4.4 ESTIMAÇÃO DO ERRO DO CLASSIFICADOR 

Para que o resultado da mineração de dados possa ser seguro é necessário a criação de 

um classificador e assim tentar obter o menor erro possível de classificação. Utilizam-se 

métricas de avaliação para estimar esse valor com base nos dados do conjunto de treinamento 

ou dados ainda não mostrados. É de fundamental importância estimar a qualidade do 

classificador utilizado, na forma de percentual de erro do modelo gerado. Pode-se definir o 

erro de um classificador como sendo (Halmenschlager, 2002, Oliveira 2013) 

𝑃𝑒% =
𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠

𝑁𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
 

(

4.18) 

No qual: 

𝑃𝑒% é o percentual de erro; 

𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 é o número de casos classificados erroneamente; 

𝑁𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 é o número total de casos testados. 
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Uma importante ferramenta para a análise de desempenho de um classificador é a 

chamada de matriz de confusão, Figura 4.10.  

Figura 4.10 – Matriz de Confusão 

 
Adaptado: Rodrigues, 2014, pg. 63 

 

A matriz de confusão é uma matriz que contém os dados dos testes realizados no 

modelo induzido, tais como (Rodrigues, 2014; Oliveira, 2015): 

• Positivo Verdadeiro (PV): Animais determinados como cachorros que são 

verdadeiramente cachorros. Ex: Poodle 

• Positivo Falso (PF): Classifica animal como cachorro, mas na verdade não é. 

Ex: Coiote não é cachorro. 

• Negativo Verdadeiro (NV): Animais que não são cachorros e que de fato não 

são. Ex: Raposa não é cachorro. 

• Negativo Falso (NF): Classifica animal como não cachorro, mas na verdade é 

um cachorro. Ex: Filhotes de cães que são semelhantes aos de raposa. 

•  

A partir da matriz de confusão é possível calcular alguns índices de desempenho para 

o classificador, estes são (Oliveira, 2013; Rodrigues, 2014): 

•  Taxa de acerto: é a relação entre os casos classificados corretamente para 

qualquer classe com relação aos casos existentes; 

𝑃𝑎% =
𝑃𝑉 + 𝑁𝑉

𝑃𝑉 + 𝑃𝐹 + 𝑁𝑉 + 𝑁𝐹
 

(

4.19) 

• Precisão de classe: é a relação entre os casos classificados corretamente para 

uma classe com relação a todos os que foram classificados para esta classe; 

𝑃𝑐% =
𝑃𝑉

𝑃𝑉 + 𝑃𝐹
 

(

4.20) 
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• Taxa de Cobertura: é a relação entre os casos classificados 

corretamente para uma classe com relação a todos os casos que deveriam ser 

classificados para esta classe; 

𝑃𝑠% =
𝑃𝑉

𝑃𝑉 + 𝑁𝑉
 

(

4.21) 

 

4.5 VALIDAÇÃO CRUZADA (CROSS VALIDATION) 

Tipicamente em um processo de aprendizagem supervisionada em mineração de 

dados, após o pré-processamento e a formatação, os dados são fragmentados em dois 

subconjuntos, denominados base de treinamento e base de testes. Numa primeira etapa um 

algoritmo de indução de conhecimento é aplicado à base de treinamento. Com isso se obtém 

um modelo “treinado”, que representa o conhecimento extraído. Numa segunda etapa o 

modelo obtido é aplicado ao fragmento da base de dados denominado base de testes. Como a 

base de testes também é previamente rotulada, se pode medir a taxa de acerto do modelo, 

comparando-se o resultado obtido com a rotulação disponível na base de dados. 

A técnica de Validação Cruzada consiste em dividir a base de dados em k partes 

(folds). Destas, k-1 partes são utilizadas para o treinamento e uma serve como base de testes. 

O processo é repetido k vezes, de forma que cada parte seja usada uma vez como conjunto de 

testes. Ao final, a correção total é calculada pela média dos resultados obtidos em cada etapa, 

obtendo-se assim uma estimativa da qualidade do modelo de conhecimento gerado e 

permitindo análises estatísticas. 

É um dos algoritmos mais utilizados para conjuntos de dados que não possuem muitos 

exemplos. Ele consiste em usar os mesmos dados, de forma repetida, porém divididos de 

forma diferente, ou seja, o conjunto de dados é dividido aleatoriamente em k partições 

mutuamente exclusivas (folds) de tamanho aproximadamente igual (n/k), exemplo é 

apresentado na Figura 4.11. (Oliveira,2013; Mikami et al., 2009) 
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Figura 4.11 – Exemplo de Avaliação Cruzada 

 

 
Fonte: Oliveira, 2013, pg. 40 

 

A estimativa do erro verdadeiro é obtida como a média dos erros de cada experiência, 

equação 4.22: 

𝐸 =
1

𝑘
∑ 𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

(

4.22) 

 

4.6 FLORESTA ALEATÓRIA (Random Forest) 

As árvores de decisão são excelentes preditores. No entanto, podem apresentar alguma 

dificuldade, pois nem sempre generalizam bem. É essa a razão pela qual em CART, por 

exemplo, se executa a poda (pruning) da árvore, que fica menor e mais generalizável, 

“aderindo” menos a possíveis peculiaridades da amostra (um fenômeno muitas vezes descrito 

como overfitting). (Lucas, 2011) 

A floresta aleatória (random forest -RF) foi proposta por Leo Breiman em 2001 para 

solucionar o requerimento da poda/corte das árvores de decisão para prevenir o sobreajuste e 

reduzir o tempo necessário para construir o modelo multivariado, sendo considerada uma 

extensão do algoritmo CART, muito utilizada para aplicação à problemas de classificação e 

regressão.  É um método que combina a abordagem amostral de bagging de Breiman e a 

seleção aleatória de recursos para criar um aprendizado de conjunto. Em termos simples o 

algoritmo de florestas aleatórias cria várias árvores de decisão e as combina para obter uma 

predição com maior acurácia e mais estável. (Breiman, 1996, 2001) 

O termo Bagging é a abreviação de agregação bootstrap (do inglês, bootstrap 

aggregation), em explicações mais concisas pode se dizer ser uma reamostragem em base de 
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dados, e foi apresentado por Breiman como uma ferramenta para reduzir os erros de previsão 

em algoritmos de aprendizagem de máquina. 

Empregando estes dois métodos de aleatorização em conjunto com o elevado número 

de árvores são obtidos melhores resultados de previsão, neste método uma coleção de árvores 

de decisão é construída com base na amostragem de substituição de banco de dados. Além 

disso, a randomização é utilizada para reduzir a correlação entre as árvores de decisão e, 

consequentemente, reduzir a variância das previsões (ou seja, a média das árvores de decisão). 

Uma vez que cada árvore age como um classificador único, o resultado da classificação será 

um rótulo de classe mais votado entre todas as árvores de decisão. (Fawagreh, 2016; Tyralis, 

2019) 

Este processo consiste em treinar cada árvore com um conjunto bootstrap das amostras 

de treinamento com reposição, geradas independentemente das amostras anteriores. Por volta 

de dois terços (66,67%) das amostras de treinamento são utilizadas para construir uma árvore, 

sendo estas amostras denominadas como dentro do saco, (do inglês, in bag samples – Inbag 

samples), e o restante das amostras denominadas amostras fora saco, (do inglês, out of bag 

samples - OOB samples), as quais são utilizadas para avaliar a performance do modelo de 

maneira similar a validação cruzada. (Santana, 2020) 

Todas as árvores treinadas são combinadas em uma composição com uma votação 

simples, usando o erro médio de todas as amostras. O uso de bootstrap aggregating reduz o 

erro quadrático médio e diminui a variância do classificador treinado. O erro não será muito 

diferente em diferentes amostras. A eficácia do bagging reside no fato de que os algoritmos 

básicos (árvores de decisão) são treinados em várias amostras aleatórias e seus resultados 

podem variar muito, enquanto seus erros são mutuamente compensados na votação. 

Pode-se dizer que uma Floresta Aleatória é um caso especial de bagging, onde as 

árvores de decisão são usadas como a família base. Ao mesmo tempo, ao contrário do método 

convencional de construção de árvores de decisão, o método de poda (pruning) não é 

utilizado. O método destina-se a construir uma composição a partir de grandes amostras de 

dados o mais rápido possível. Cada árvore é construída de uma maneira específica. Uma 

característica (atributo) para a construção de um nó da árvore não é selecionada a partir do 

número total de características, mas de seu subconjunto aleatório. Ao construir um modelo de 

regressão, o número de características é n/3. No caso de classificação, ele é √n. Todas estas 

são recomendações empíricas e são chamadas de decorrelação: diferentes conjuntos de 

características caem em diferentes árvores, e as árvores são treinadas em diferentes amostras. 
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O algoritmo da Floresta Aleatória mostra-se extremamente eficaz, capaz de resolver 

problemas práticos. Ele fornece um treinamento de alta qualidade com um número 

aparentemente grande de aleatoriedade, introduzido no processo de construção do modelo. A 

vantagem sobre outros modelos de aprendizado de máquina é a estimativa fora da amostra 

para a parte do conjunto que não está incluída na amostra de treinamento. Portanto, o cross-

validation ou o teste em uma única amostra não são necessários para as árvores de decisão. 

Basta limitar-se à estimativa fora da amostra para posteriores "ajustes" do modelo: selecionar 

o número de árvores de decisão e o componente de regularização (Dmitrievsky, 2018). 

Nas figuras 4.12 e 4.13 exemplifica-se o funcionamento de uma floresta aleatória. 

 

Figura 4.12 – Exemplo de Esquema de uma Floresta Aleatória. No qual T* é a 

votação por maioria para classificar cada instância 

 

 
Fonte: Breiman, 2016; Fawgreh, 2014; Tyrales, 2019 
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Figura 4.13 – Ilustração de Floresta Aleatória.  

 

 
Fonte:  Faria et al, 2016 

Atualmente a técnica é amplamente utilizada pela facilidade de implementação, já que 

suas origens são embasadas nas árvores de decisão o que implica em maior entendimento do 

funcionamento, resolve satisfatoriamente problemas de regressão e classificação com alto 

desempenho e possui algoritmos em diversas bibliotecas de vários sistemas de inteligência 

artificial disponíveis no mercado. 
 

4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Técnicas de mineração de dados tem se mostrado muito benéficas, pois através delas é 

possível extrair informações úteis de arquivos brutos criando deste modo novas linhas de 

análise e agilidade em muitos processos que seriam inviáveis realizados manualmente e 

ajudam em tomadas de decisão. 

Como mostrado muitas técnicas foram utilizadas para extrair informações e padrões de 

descargas parciais e maioria obteve resultados satisfatórios, mas observa-se que a maioria dos 

artigos citados não chega nem a mencionar medições em geradores, o que foi uma das 

motivações para iniciar este trabalho, pois não foi encontrado referências no uso de mineração 

de dados para classificar e determinar automaticamente tipos de descargas parciais em 

hidrogeradores de alta potência. 

  



79 

Capítulo 5 

METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

5.1 APLICAÇÃO DE MINERAÇÃO DE DADOS EM DESCARGAS PARCIAIS DE 

HIDROGERADORES 

 Atualmente o monitoramento das descargas parciais é realizado por meio de 

campanhas de medição, nas quais seus resultados são analisados e discutidos pelos 

engenheiros e técnicos de manutenção. No entanto, a tendência dos processos de medição 

contínua é uma premissa de manutenção baseada na condição do equipamento. A grande 

quantidade de dados para visualizar a partir de mapas PRPD ou PHAs (pulse height analysis 

ou popularmente abordado na empresa como histogramas de amplitude) neste processo de 

medição contínua, torna-se uma tarefa massiva e pode tornar os resultados imprecisos, pois a 

análise dos dados ainda é bastante empírica. 

 Para melhorar essa atividade este trabalho propõe uma metodologia que consiste no 

desenvolvimento de um procedimento para auxiliar na análise dos dados de descargas parciais 

em geradores hidrelétricos. Esta proposta baseia-se em uma cadeia de tarefas de mineração de 

dados para fornecer padrões e classificá-los entre aqueles definidos automaticamente através 

dos padrões estabelecidos em norma. Assim, é possível ganhar agilidade no processo de 

identificação, monitoramento e análise dos problemas encontrados. Nas seções a seguir serão 

descritas as etapas para a realização da metodologia proposta. 

 

5.1.1. Pré-Processamento e Criação da Base de Dados 

 A aquisição dos dados é realizada pelo sistema de medição (IMA-DP). Os dados 

adquiridos podem ser vistos como mapas estáticos na interface própria do IMA-DP (Amorim 

et al, 2007). No entanto, os PRPDs são complexos para análise e extração de padrões. 

Portanto, esses sinais das descargas parciais são transformados de PRPD para a forma PHA 

de descargas parciais. Os resultados no formato PHA são construídos de acordo com a IEC 

60270, IEC 60034-27-2 e IEEE 1434, agrupando 17 pontos de magnitudes no eixo horizontal 

para a fase positiva e, consequentemente, a mesma divisão é realizada para a fase negativa, 

esta escolha de pontos é devido a melhor visualização da curva resultante a qual apresentará o 

padrão de descarga parcial no determinado ponto de medição. O agrupamento de magnitudes 

é feito em escala logarítmica. Dessa forma, é possível estabelecer informações sobre a 

intensidade e o tipo de ocorrência. Cada ponto do eixo horizontal exibe uma média da 
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quantidade de pulsos em uma determinada magnitude do eixo. Com essas informações, 

forma-se a curva para determinar as normas necessárias para a análise. Os PHAs criados na 

etapa de aquisição e pré-processamento de dados não têm rotulagem, ou seja, nenhuma 

identificação de que tipo de descarga está ocorrendo, uma maneira usual é identificar 

visualmente padrões e, em seguida, rotular. Esta tarefa é enorme e requer tempo e experiência 

dos engenheiros. 

 

5.1.2. Rotulando Base de Dados – Tarefa Descritiva 

 

As tarefas descritivas de mineração de dados caracterizam as propriedades gerais dos 

dados. Usando cluster, é possível se referir a um grupo de objetos semelhantes. A análise de 

cluster refere-se à formação de grupos de objetos que são notavelmente parecidos entre si, 

mas são altamente diferentes dos objetos em outros aglomerados. Como função de mineração 

de dados a análise de clusters serve como uma ferramenta para obter entendimentos sobre a 

distribuição de dados para observar características de cada cluster. Essas informações podem 

ser usadas para rotular bancos de dados, uma vez que cada cluster formado é nomeado de 

acordo com um padrão conhecido pelo engenheiro analista (Fayyad, 1996; Dilly, 1999; 

Addrians et al, 1996). 

Os métodos de particionamento descritos no capítulo 4 foram utilizados para avaliar 

como eles podem ser usados para descrever os problemas das DPs com boa precisão. Para 

isso, foi necessário definir quantos clusters estão no conjunto de dados. Muitas vezes, 

algumas técnicas específicas são usadas para essas definições, normalmente quando não há 

informações de confiança sobre os padrões. No entanto, neste caso, o número de padrões era 

bem conhecido e podia ser definido pelos engenheiros. 

 

5.1.3. Treinamento da Floresta Aleatória – Tarefa Preditiva 

O processo de clusterização aplicado na Seção 5.1.2 fornece um banco de dados de várias 

rotulagens organizado com 34 atributos e um rótulo para cada linha de banco de dados. Com 

este banco de dados foi possível treinar uma floresta aleatória (random forest – RF) para 

avaliar as medições das novas DPs ao longo do tempo. Essas novas medidas foram 

classificadas de acordo com o modelo RF. A validação cruzada K-fold foi usada em etapas de 

treinamento e teste de modelos da floresta (Fawagreh et al, 2014; Tyralis, 2019). Além disso, 

a medida para diagnóstico do modelo da RF foi a matriz de confusão. Uma matriz de 
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confusão é uma maneira de expressar quanto de uma previsão de classificação estava correta e 

quanto estava incorreto. Três métricas fornecidas pela matriz de confusão, são: 

(1) Acurácia. Essa pontuação mede quantos rótulos o modelo identificou corretamente do 

número total de previsões. Isso é expresso como o percentual de previsões que estavam 

corretas. 

(2) Precisão é o número de membros corretamente identificados de uma classe dividida por 

todas as vezes que o modelo previu essa classe. 

(3) Recall é o número de membros de uma classe que o classificador identificou corretamente 

dividido pelo número total de membros nessa classe. 

A RF gera vários modelos de árvores de decisão e a resposta é definida por voto. Depois 

que os modelos das RFs estiverem com boa acurácia esses modelos podem ser usados para 

monitorar DPs on-line. Os modelos de RF e clusterização foram treinados e testados usando o 

pacote de software RAPIDMINER (RapidMiner, 2020). A Figura 5.1 mostra 

esquematicamente a metodologia passo a passo da identificação das descargas parciais. 
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Figura 5.1 – Fluxograma Representando a Metodologia passo-a-passo 

da Identificação das Descargas Parciais 

 

Fonte: Pardauil et. al, 2020 

 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O software IMA-DP (Amorim et al, 2017) foi usado para capturar sinais de 

acopladores e criar mapas estatísticos que apresentam magnitudes por fase (mapas PRPD). 

Um total de 1724 medições foram coletadas, de acordo com o que foi apresentado ao longo do 

capítulo 03, representando informações dos oito acopladores na fase A, de um hidrogerador 

de 350 MW da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Esta coleção de 1724 medições passou por pré-

processamento, discutido na seção 5.1, onde as medições de PD foram transformadas em 

PHAs. Assim, a composição do banco de dados compreendeu 1724 linhas e 34 colunas. A 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí tem potência instalada de 8535 MW distribuída por 25 

hidrogeradores (dois geradores de 22,5 MW, 12 geradores de 350 MW e 11 geradores de 390 
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MW). Situa-se no estado do Pará – Brasil, e pertence à Eletrobras Eletronorte, empresa de 

geração e transmissão elétrica. 

Com esses dados coletados, foi realizada a etapa de pré-processamento para a criação 

dos PHAs em uma base logarítmica para classificação dos padrões. No entanto, esses dados 

não possuíam rótulos, ou seja, exigiam avaliação individual para identificação do tipo de 

vazamento apresentado. Para que isso não fosse necessário, foi utilizada a tarefa de mineração 

de dados descritiva, baseada em cluster, proposta nesta tese. 

 

5.2.1 Agrupamento: Testes e Análises 

 

Modelos de agrupamento contínuo foram executados inicialmente para identificar 

quantos clusters seriam identificados. Porém, com base no conhecimento do histórico do 

gerador estudado, foram escolhidos seis grupos de descargas, representando cinco padrões de 

descarga definidos por norma e um para níveis baixos de descarga parcial, que não 

apresentava um padrão definido. 

Oito diferentes técnicas de agrupamento foram aplicadas no banco de dados coletado 

para descobrir qual dessas técnicas apresenta resultados viáveis para uso na fase de criação de 

rótulos do banco de dados. Para um melhor acompanhamento, cada técnica foi nomeada de 

acordo com a descrição do seguinte modo: 

 

• Model01— Divergência de Bregman – Distância Euclidiana Quadrada 

• Model02— Distância Euclidiana 

• Model03— Distância de Chebyshev 

• Model04— Correlação de Similaridade 

• Model05— Similaridade do Cosseno 

• Model06— Distância de Distorção do Tempo 

• Model07— Distância Euclidiana de Kernel 

• Model08— Distância Manhattan  

 

Ressalta-se que cada uma dessas técnicas foi descrita ao longo do capítulo anterior.  

A avaliação dos padrões encontrados por cada modelo foi realizada quantitativa e 

qualitativamente. O agrupamento ideal foi caracterizado pela distância mínima intra-cluster e 

máxima distância inter-cluster. Neste trabalho, usou-se duas métricas. A primeira métrica foi 
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a distância média do cluster, que calcula a média entre todos os exemplos de um cluster e o 

centroide. Outra métrica foi o índice Davies – Bouldin, no qual busca-se minimizar a 

distância intra-cluster e aumentar a distância inter-cluster. O índice Davies-Bouldin indicou 

que os clusters com menos dispersão e boa distância entre outros clusters tiveram pontuações 

próximas de zero (Thomas et al, 2020; Rapidminer, 2020; Danshiebler, 2017). A Tabela 5.1 

mostra os valores do índice para cada modelo. 

Tabela 5.1 - Medidas de Clusterização 

Avaliação 

dos 

Clusters 

Model 

01 

Model 

02 

Model 

03 

Model 

04 

Model 

05 

Model 

06 

Model 

07 

Model 

08 

Distância 

média do 

cluster 

0.811 0.811 1.006 1.546 0.814 1.218 0.991 0.816 

Índice 

Davies-

Bouldin 

0.687 0.687 0.720 1.225 0.687 0.865 0.798 0.676 

 

 Com base nos dados da Tabela 1, é possível verificar que model01, model02, model05 

e model08 apresentam melhores resultados numéricos do que model03, model04, model06 e 

model07, embora não houvesse um valor limite que definisse se um conjunto de centroides 

pelo qual um algoritmo seria melhor ou pior. A avaliação geralmente é realizada comparando 

os índices de cada modelo. Portanto, é possível afirmar que quatro modelos apresentaram 

boas características de agrupamento, esta análise principalmente se dá em decorrência da 

análise paralela com os resultados apresentados dos centroides, no qual os valores mais baixos 

possuíam uma correlação maior com os padrões esperados. 

Para avaliar melhor se os centroides de model01, model02, model05 e model08 eram 

bons, análises gráficas de centroides foram realizadas. A Figura 5.2 apresenta a análise dos 

centroides de 01 a 04, no qual o model02 (com boas métricas) e model04 (com más métricas) 

e Figura 5.3 os modelos de 05 a 08. 
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Figura 5.2 – Centroides das Descargas Parciais dos Modelos Propostos 01 a 08 
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Comparando os padrões mostrados na Figura 5.2 com os padrões (IEC 60270, IEC 

60034-27-2 e IEEE 1434), observa-se que os centroides (cada centroide representa um padrão 

de descarga) encontrados pelo modelo 02 representaram satisfatoriamente os padrões de cada 

DP que foram recorrente na fase “A” do hidrogerador estudado, enquanto para o modelo 04 o 

centroide formado não obteve desempenho satisfatório. O padrão do tipo Indefinido devido à 

baixa incidência de descargas, não encontrado pelo model02, possivelmente deve ter sido 

agrupado com o de Descargas Internas, enquanto o padrão de Corona foi criado duas vezes. 

Outra característica de destaque é o padrão formado para descargas do tipo Gap, que não era 

totalmente aderente ao padrão. Comparando os padrões de Descargas de Gap do model02 e 

model04, notou-se que havia uma diferença sensível nos centroides formados em ambos os 

casos. 

Model01, model05, model07 e model08 exibiram padrões de centroides muito 

semelhantes ao model02, o que os diferencia é o nível de acurácia baseada no número de 

acertos que obtiveram em cada padrão. Os demais modelos apresentaram certas 

inconsistências nos padrões formados quando comparados com os padrões descritos pelas 

normas, como o apresentado pelo model02. Model03 e model06 não identificaram o padrão 

Gap. No entanto, todos esses modelos foram usados para rotular o banco de dados e treinar e 

testar um modelo de classificador automático baseado em árvore aleatória. 

 

5.2.2 Floresta Aleatória para Classificação Automática 

 

 Com rótulos criados pelos modelos de agrupamento, foi possível treinar um 

classificador de descargas parciais por meio de uma floresta aleatória. Cada banco de dados 

foi associado ao rótulo gerado pelo modelo de clusterização. Assim, oito florestas aleatórias 

(Random Forest - RF) foram treinadas e testadas a partir de um banco de dados de 1724 

amostras. As RFs foram treinadas usando 100 árvores aleatórias com o critério do Índice de 

Gini para divisão. A validação foi feita pelo método de validação cruzada K-fold, assumindo 

K=10. 

 A Figura 5.3 mostra os resultados das oito RFs treinadas, também apresentando as 

porcentagens de acerto dos modelos de RFs no estágio de teste-treinamento. Foi possível 

notar que os RFs que foram treinadas com rótulos gerados pelos modelos que apresentaram 

melhores resultados nos índices de avaliação de clusterização também apresentaram 

percentuais de acerto superiores a 99%, enquanto os percentuais de acerto de RFs que 

resultaram de rótulos nos quais a clusterização apresentou resultados inferiores também exibiu 
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menores percentuais de acerto (como, por exemplo, model06 com um percentual de acerto de 

94,28%). Um caso a ser analisado com mais cuidado é o model07. Este modelo apresentou 

índices relacionados à clusterização inicialmente fracos. No entanto, na análise gráfica dos 

padrões gerada pelo model07 todos os padrões de DP estão presentes. E o resultado da matriz 

de confusão é apresentada na Tabela 5.2. 

 

Figura 5.3 –Resultados De Modelos De RFs Com Rótulos Criados Pelos Oito Modelos 

De Agrupamento

 

Fonte: Pardauil et. al, 2020 
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Tabela 5.2 – Resultados das Matrizes de Confusão para cada Caso 

 

 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados de Precisão e Recall para cada RF, considerando 

os padrões gerados, destacando-se os piores resultados na identificação do modelo. Isso 

implica na baixa qualidade dos centroides gerados no model03, model04 e model06. É 

importante deixar claro que esses modelos não apresentam centroides que caracterizam 

descargas de gap. Portanto, todos os casos que eram, de fato, do tipo gap foram classificados 

como qualquer outro tipo de DP. Isso reduziu a classificação de eficiência da árvore aleatória, 

importante ser mencionado que padrões de descargas de corona e ranhura foram presentes em 

todos os modelos testados com índices semelhantes de acertos destes padrões, isto devido a 

maior incidência destes padrões nos dados utilizados, o que implica concluir que ao inserir 

mais dados no sistema proposto o nível de acertabilidade com certeza irá aumentar ainda mais 

para os demais padrões apresentados. 

 Importante mencionar o quão foi relevante realizar esta etapa de avaliação utilizando 

RF, pois um dos modelos, distância euclidiana de Kernel, o qual em um primeiro momento 

não apresentava boas métricas, comparando com os outros 4 de destaque, após passar por esta 

etapa teve valores de acurácia extremamente significativos e era algo que se esperava, pois, 

verificando-se os centroides o modelo fornecesse todos os padrões com clareza. 
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 Apesar das intercorrências é unânime que mesmo no pior caso os valores de 

acertabilidade são altos, acima de 94%. E dos modelos propostos ao se verificar a matriz de 

confusão os padrões os quais mais apresentaram dificuldade de precisar o tipo de ocorrência 

de descarga parcial foram descargas de superfície e internas, descargas de baixa incidência já 

era esperado, pois são valores ínfimos e que dependem do tempo para se verificar para qual 

padrão irá evoluir e isto só acontece ao se acompanhar ao longo dos anos a linha de tendência 

da descarga em estudo. 
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Capítulo 6  

 

CONCLUSÕES 

 

6.1 - CONCLUSÃO 

Falhas no isolamento elétrico dos enrolamentos do estator dos hidrogeradores são 

muito comuns e, devido a esse fator, houve um aumento na periodicidade das medições de 

descargas parciais. Portanto, é necessário aprimorar os diagnósticos estabelecidos por meio 

desses testes de máquina. Desta forma, foi desenvolvida uma ferramenta inteligente que 

permitirá a identificação dos tipos de descargas parciais apresentadas nas normas. Isso 

facilitará o diagnóstico, investigando a gravidade da DP.  

Utilizando os gráficos de análise de magnitude de pulso (PHA), que são mais simples 

e facilitam o reconhecimento de padrões, foram aplicadas técnicas de mineração de dados. 

Essa escolha de representação em curvas positivas e negativas também foi feita devido à 

grande quantidade de dados que seriam originalmente utilizados no treinamento do sistema. 

A utilização de dados reais foi fundamental para garantir a aplicabilidade do método, 

pois, nas análises realizadas, todos os padrões estavam presentes, exceto o padrão de 

delaminação. Oito algoritmos de agrupamento combinados com floresta aleatória foram 

testados.  

Os modelos de agrupamento do tipo Divergência de Bregman, Distância Euclidiana, 

Semelhança de Cosseno, Distância de Chebyshev, Sincronização Temporal Dinâmica (DTW), 

Correlação de Similaridade, Distância Euclidiana Kernel e Distância de Manhattan obtiveram 

resultados com taxas de acerto superiores a 94% e com análise dos padrões gerados com alta 

similaridade aos padrões utilizados. Portanto, esses oito métodos mencionados podem ser 

usados em combinação com RF para avaliar e monitorar as descargas parciais em 

hidrogeradores. 

Os modelos baseados na distância de Chebyshev, Correlação Similaridade e 

Deformação Dinâmica do Tempo para agrupamento não apresentaram bom desempenho. As 

taxas de acerto foram inferiores a 97% e os padrões de descarga não foram todos 

reconhecidos. Portanto, esses algoritmos de clusterização não são boas opções para este tipo 

de aplicação.  
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Os resultados apresentados indicam que a metodologia proposta pode ser aplicada no 

monitoramento de descargas parciais em hidrogeradores, facilitando deste modo a análise das 

medições e consequentemente apresentando diagnósticos mais assertivos da situação da 

isolação elétrica do estator. Os algoritmos de agrupamento combinados com RF nos 

permitiram identificar padrões de descarga parcial de uma maneira muito rápida. É importante 

destacar que cada gerador possui características particulares, no entanto para o intuito de 

identificação de padrões o modelo apresentado tem ampla aplicabilidade para diversos 

fabricantes. 

 

6.2 – PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FUTUROS TRABALHOS 

 

 A proposta para trabalhos futuros seria uma implementação de um aplicativo que 

possa ser integrado ao sistema já utilizado do IMA-DP na empresa Eletrobras, para que esse 

novo produto possa somar e auxiliar os técnicos e/ou engenheiros no diagnóstico das 

máquinas logo após o ato da medição e assim proporcionar agilidade nos diagnósticos. 

 Tendo esta primeira etapa concluída visa-se melhorar ainda mais as predições e incluir 

novos dados para diagnóstico como a análise de tendência automática de cada máquina 

baseando-se nos padrões e nas magnitudes das descargas. Este processo é possível após se 

inserir dados anteriores disponíveis nos bancos de dados da empresa e futuras medições ao 

sistema, ao qual irá constantemente ser realimentado com as novas informações e 

consequentemente atualizando as predições de uma possível falha futura no gerador, frisando 

que apenas os dados de descargas parciais dificilmente irão ocasionar uma parada de 

máquina, este deve ser composto de outras análises complementares, pois parar uma máquina 

em plena operação nunca será algo simples. 

 A técnica tem enorme potencial de aplicação não apenas para sistemas como IMA-DP, 

mas seria um complemento para ser utilizado por outros softwares disponíveis no mercado, 

nacional ou internacional, pela facilidade de implementação devido a linguagem de máquina 

utilizada e uso intuitivo pelo usuário. 
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