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RESUMO 

A presente tese visa o desenvolvimento de um sistema de diagnóstico do estado de 

degradação de contatos elétricos, com o objetivo principal de implantar um sistema de manutenção 

preditiva de chaves seccionadoras, transformadores de corrente, e disjuntores em bays de 

subestações de transmissão/distribuição de energia elétrica. A principal característica do sistema 

de diagnóstico aqui proposto, é que o mesmo produzirá indicadores preditivos do estado de 

degradação dos contatos elétricos do sistema em operação, com base na análise espectral da 

corrente de carga que flui pelos mesmos. O espectro de frequência da corrente de carga é obtido 

pela transformada de Fourier e é dividido em duas parcelas, sendo que a primeira representa as 

distorções harmônicas inerentes à própria natureza das cargas não lineares supridas pelo sistema 

elétrico em operação, e a segunda representa as distorções harmônicas de altas frequências que 

estão associadas, entre outras, a micro descargas parciais devido às imperfeições dos contatos 

elétricos, oriundas do processo de degradação dos mesmos, devido a operação contínua. Uma 

relação entre as potências associadas aos espectros de frequência dessas parcelas é utilizada como 

métrica para quantificar a degradação dos contatos elétricos. Portanto, para a implantação do 

sistema de diagnóstico proposto não se faz necessário novos investimentos em equipamentos de 

medição, pois as subestações de energia elétrica que compõem a rede básica de transmissão de 

energia, já possuem infraestrutura mínima de medição e supervisão usados para fins de proteção, 

tais como oscilógrafos digitais e transformadores de corrente (TC´s). Com a implantação do 

sistema de diagnóstico preditivo aqui proposto, as empresas passarão a dispor de uma ferramenta 

moderna de monitoração de suas instalações elétricas, dando suporte à implementação de novas 

funções de manutenção preditiva típicas do novo cenário das redes de energia inteligentes. Testes 

realizados em bancada utilizando uma fonte de corrente CC e disjuntores de 230 kV foram 

fundamentais para a validação do indicador de degradação de contatos proposto na tese. 

Resultados da aplicação da técnica aqui proposta com dados reais obtidos de subestações de 230 

kV integrantes do Sistema Interligado Nacional brasileiro (SIN), indicam a eficácia do 

procedimento de diagnóstico proposto.  

 

Palavras-Chave: Manutenção Preditiva; Contatos Elétricos; Chaves Seccionadoras; 

Disjuntores; Transformadores de Corrente; Análise Espectral; Transformada de Fourier; Relação 

Sinal-Ruído. 

 



 
 

vii 
 

 

ABSTRACT 

This thesis aims at developing a diagnostic system to detect the current stage of electric contacts 

degradation, with the main goal of implanting a predictive maintenance procedure for 

sectionalizing switches, circuit breakers, and current transformers in bays of electric transmission/ 

distribution substations. The main feature of the diagnostic system proposed here, is that it will 

produce predictive indicators of the degradation stage of electrical contacts for the system under 

operation, based on the spectral analysis of the load current that is flowing through these elements. 

The load current frequency spectrum is obtained by the Fourier transform and is divided into two 

parcels, the first one represents harmonic distortions caused by the non-linear load itself, and the 

second one is representative of high frequency harmonics distortions associated, among others, to 

micro partial discharges due to imperfections of electrical contacts. A relationship between the 

calculated powers of these parcels is used as a metric to qualify the electric contacts degradation. 

Therefore, to implement the proposed diagnostic procedure it is not necessary to make new 

investments in measurement devices, being enough the already existing measurement 

infrastructure for digital oscillography already available at substations. By implementing the 

diagnostic system proposed here, electrical utilities will have a modern tool for monitoring their 

electrical installations, supporting the implementation of new predictive maintenance functions 

typical of the new scenario of the current electrical smart grids. Bench tests using a DC current 

source and 230 kV circuit breakers were fundamental to validate the contact degradation indicator 

proposed in the thesis. Preliminary results of applying the proposed technique using real data 

obtained from 230 kV substations belonging to the Brazilian Interconnect Transmission System 

(SIN), indicate the effectiveness of the proposed diagnostic procedure. 

Keywords: Predictive Maintenance; Electrical Contacts; Sectionalizing Switches; Circuit 

Breakers; Spectral Analysis; Fourier transform; Signal-To-Noise Ratio. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 – Considerações Iniciais  

Para que se mantenham competitivas no atual cenário mundial do mercado de energia, 

as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica são demandadas a 

operar seus sistemas de forma mais eficiente, segura, e confiável, com o mínimo de 

indisponibilidades de seus ativos, de forma a minimizar as penalidades que são impostas pela 

legislação em vigor, e ao mesmo tempo manter um suprimento de energia de boa qualidade a 

todos os seus consumidores. 

Este cenário tem estimulado cada vez mais práticas de manutenção preditiva nas 

empresas de energia elétrica, de forma a prolongar o tempo de utilização dos seus ativos em 

operação, desligando-os somente quando da ocorrência de uma indicação de falha iminente, 

sinalizada pelos sistemas de supervisão e controle da operação em tempo real. Neste foco, tem-

se observado grandes esforços de pesquisa para o desenvolvimento de sistemas preditivos de 

diagnósticos de falhas, evitando assim, as paradas desnecessárias dos sistemas em operação, 

tornando o negócio de energia elétrica mais atrativo e competitivo.  

Nos sistemas elétricos de potência em particular, as práticas de manutenção preditiva 

vem se desenvolvendo a muitos anos, destacando-se técnicas como a análise de óleos em 

transformadores de potência, a análise de vibrações em máquinas e transformadores, o uso de 

termografia para a detecção de pontos quentes em instalações e equipamentos de uma forma 

geral, o uso de IEDs (Inteligent Eletronic Devices), entre outros, os quais tem gerado um 

significativo volume de dados que são analisados de forma preditiva, pelos sistemas inteligentes 

de diagnóstico, gerando informações que permitem diagnosticar possíveis falhas iminentes no 

sistema elétrico em operação. 

Apesar dos avanços alcançados com os sistemas de diagnósticos preditivos atuais, 

muitos novos desenvolvimentos precisam ser realizados para atender vários outros importantes 

elementos dos sistemas elétricos que ainda não são contemplados com as práticas de 

manutenção preditiva já implantadas. Por exemplo, na estrutura dos sistemas elétricos de 

potência, as subestações desempenham um papel importante e essencial no processo de 

transmissão / distribuição de energia para o atendimento das cargas, e a falha de qualquer de 
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seus componentes fatalmente implicará na interrupção desse suprimento de energia com os 

consequentes prejuízos financeiros para as empresas operadoras desses sistemas.  

Nessas subestações, as chaves seccionadoras, os disjuntores, os transformadores de 

corrente (TC), e os transformadores de potencial (TP) são os principais elementos dos bays que 

conectam as linhas de transmissão / distribuição que chegam e que partem das subestações, cuja 

manutenção periódica desses elementos é essencial para garantir a confiabilidade do sistema 

elétrico como um todo. Nesses elementos, as fontes de possíveis falhas são os enrolamentos dos 

TCs e TPs, os contatos internos dos disjuntores, e os contatos elétricos dos conectores do bay 

que se degradam pela operação contínua desses componentes, atingindo condições críticas a 

partir das quais, falhas são eventos altamente prováveis.  

O valor da resistência estática de contato (REC) desses componentes pode ser utilizado 

como um dos indicadores para a detecção antecipada de falhas incipientes nos respectivos 

contatos, em função da condição de operação desses contatos internos do disjuntor, quanto ao 

seu estado de degradação devido ao desgaste por carbonização, oxidação, perda de material 

provocada pelas altas temperaturas envolvidas na extinção de arco em carga. O ensaio para 

determinar o valor da REC é realizado com o disjuntor desligado na condição de contatos 

fechados, com circulação de corrente elétrica DC por meio de fonte de corrente.  Também, a 

temperatura dos contatos pode ser um bom indicador, e valores de resistência e/ou temperatura 

acima de um limiar crítico definido, podem indicar uma condição de alerta, representando uma 

grande probabilidade de falha, sendo necessário, nessa condição, realizar a manutenção do 

equipamento ou componente. 

É prática corrente nas empresas de energia elétrica o uso de câmeras de termo visão, como 

procedimento para a detecção de pontos quentes nos contatos elétricos aparentes dos conectores 

dos elementos dos bays das subestações, ou sejam as chaves seccionadoras, os disjuntores, os 

transformadores de corrente (TC) e potencial (TP). Para os contatos internos dos disjuntores, 

no entanto, essa prática ainda não é acessivel, pois eles são internos à estrutura do disjuntor, 

não sendo diretamente acessíveis à inspeção por termo visão. Neste caso específico dos contatos 

internos dos disjuntores, uma indicação antecipada de falha nos mesmos é feita via medição 

direta da resistência de contato.  

De acordo com a prática atual das empresas do setor elétrico, a verificação do valor da 

resistência do contato interno do disjuntor é feita quando as equipes de manutenção isolam o 
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disjuntor, em momento de manutenção preventiva ou corretiva. Não existe disponível, ainda, 

um sistema de monitoramento que permita acompanhar a evolução da degradação da resistência 

de contato com o sistema em operação, ou seja, em tempo real. Um sistema de monitoramento 

com esta característica poderá alimentar um sistema inteligente de diagnóstico capaz de detectar 

condições perigosas de operação do disjuntor, com base no acompanhamento da degradação 

dos seus contatos elétricos internos. A questão é que a medição direta da resistência de contato 

do disjuntor, com o sistema elétrico em operação, ainda não se apresenta como uma solução 

tecnológica viável. 

Neste caso seria desejável dispor-se de metodologias que permitam inferir o estado dos 

contatos do disjuntor de forma indireta, via análise de correlações. Sabe-se que o aumento da 

degradação dos contatos do disjuntor provoca maior aquecimento dos mesmos, devido 

essencialmente a formação de descargas parciais (sparks) de altas frequência, provocadas pela 

passagem da corrente elétrica nas áreas degradadas dos contatos, advindo da operação contínua 

dos mesmos.  Dessa forma, uma maneira indireta de estimar a condição de degradação do 

contato, cujo procedimento é um elemento de inovação apresentado nesta tese, será por meio 

de uma análise do espectro de frequência da corrente de carga que passa pelo contato interno 

do disjuntor, ou contato de arco.  

Para o sistema elétrico em operação, a corrente de carga que é medida no TC, é a mesma 

que passa pelos contatos de arco, pelas chaves seccionadoras, pelo próprio enrolamento do TC, 

e todos os contatos aparentes que compõem os bays das subestações. Dessa forma, a análise 

espectral da corrente de carga proposta nesta tese, em um primeiro momento, poderá dar 

indicação de falha para o bay como um todo, sendo que a detecção de defeito em um 

componente específico do bay, por exemplo chave seccionadora, disjuntor, e transformador de 

corrente, será realizada por análise complementar visual ou de termo visão, em todos os 

contatos aparentes, e caso estes encontrem-se em condições normais de operação, então a 

indicação de falha pode se referir aos disjuntores e/ou transformadores de corrente. Dessa 

forma, inspeções mais detalhadas são direcionadas para estes componentes.  

Resumidamente, a principal característica do sistema de diagnóstico aqui proposto, é que 

o mesmo produzirá indicadores preditivos on-line da condição de falha para os elementos do 

bay, permitindo que ações preventivas sejam tomadas de forma a evitar falhas iminentes, e 

consequente indisponibilidade dos bays.  
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1.1 REVISÃO DA LITERATURA  

Os equipamentos de uma subestação elétrica exercem papeis fundamentais para a 

operação do sistema elétrico com qualidade, segurança e disponibilidade de energia ao sistema 

de transmissão que compõe o SIN (Sistema Interligado nacional) (BETTA et al 2021). Os 

disjuntores e chaves seccionadoras por exemplo são componentes importantes para a 

continuidade elétrica nos circuitos de subestação em EAT, exercendo funções importantes 

dentro das instalações, provendo a transmissão de energia elétrica. As chaves seccionadoras 

permitem chaveamentos, by pass de circuitos, mudanças de configurações em distribuição de 

cargas e circuitos, isolação de circuitos e para atividades de manutenção, entre outros. Os 

disjuntores exercem papel de proteção dos circuitos diante de surtos, transitórios e sobrecargas, 

permitindo que por abertura, haja interrupção sob carga da corrente elétrica no circuito ou trecho 

da sua área de abrangência, sendo um dos principais componentes de um sistema de potência, 

assegurando a continuidade dos circuitos e protegendo-os de situações de criticidades (LIMA, 

2014). Os TC´s (transformadores de corrente) e TP´s (Transformadores de potencial) compõe 

o sistema de medição das variáveis corrente/tensão, para mensurar condições inseguras que 

venham afetar a estabilidade de equipamentos e da rede de energia elétrica, os métodos 

convencionais de diagnóstico para determinar as condições dielétricas em TC de alta tensão são 

por meio de testes elétricos, incluindo o teste tangente delta, capacitância e resistência de 

isolamento (MAHENDRAYANA, 2021) que são realizados com equipamento desligado em 

programação de manutenção preventiva. A saúde dos ativos da subestação sempre foi uma 

das maiores preocupações para as concessionárias, e os transformadores de corrente, 

transformadores de potencial desempenham papéis vitais para a consciência situacional do 

sistema e operações da rede (ZHANG et all, 2019). Empresas do setor elétrico buscam a 

excelência na manutenção destes equipamentos. As falhas nestes componentes causam efeitos 

indesejáveis com a interrupção de circuitos a consumidores, além das altas multas aplicadas por 

conta da indisponibilidade do equipamento (PELIZZARI et al, 2006).As soluções e estudos em 

manutenção preditiva se tornam essenciais, justificados pela competitividade do mercado neste 

ramo e pela busca mais eficiente no fornecimento de energia elétrica, com o máximo de 

disponibilidade, para evitar as multas elevadas aplicadas às empresas de energia elétrica quando 

da ocorrência de desligamentos intempestivos, chegando em até 150 vezes o valor do 

faturamento da função por hora (LIMA et al, 2010). 
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As falhas em equipamentos são indesejáveis sob qualquer aspecto, sendo de importância 

o aprimoramento de técnicas de manutenção preditiva para aumentar a confiabilidade da 

operação dos sistemas elétricos (BETTA et al, 2021). As empresas de energia elétrica estão 

sujeitas, a qualquer momento, a fiscalizações em suas instalações pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) que estabelece normativas e regras como forma de controle, que 

devem ser cumpridas pelas empresas de energia, sob pena de multas elevadas, devendo as 

empresas seguirem rigorosamente planos de manutenção estabelecidos pela ANEEL, que 

determina os requisitos mínimos de manutenção para as empresas, seguindo a resolução 

normativa REN 669 (ANEEL, 2014). 

Na linha de falha em componentes de subestação, em se tratando de componentes de 

potência de uma instalação de Extra Alta Tensão (EAT), há técnicas preditivas quando se trata 

da degradação de contatos elétricos chamados “aparentes”, tais como conectores elétricos que 

tem a função de interligar barramentos aéreos a equipamentos (Chaves seccionadoras, 

disjuntores, TCs, bancos de capacitores, transformadores), mantendo a continuidade do 

circuito. Uma das técnicas comuns é o uso da termografia aplicada a subestações de energia 

elétrica, sendo esta técnica citada como requisito mínimo de manutenção pelas empresas de 

energia elétrica, conforme resolução da ANEEL REN 669. A termografia consiste em técnica 

de inspeção não invasiva realizada com a utilização de instrumento portátil infravermelho para 

a medição de temperaturas e alterações de padrões diferenciais de distribuição de calor entre os 

pontos, com a finalidade de analisar informações relativas à condição operacional de um 

componente via tendência de aumento significativo de temperatura, podendo indicar 

antecipadamente uma característica pré falha (LIMA et al, 2010). A câmera termográfica 

portátil é uma das tecnologias mais utilizadas em inspeção elétrica. A longa história de eficácia 

da tecnologia e a disponibilidade de conhecimento profundo a tornam uma ferramenta 

comprovada e confiável (PANGGABEAN et all, 2019), sendo realizado há décadas de forma 

manual, ou seja, com deslocamento de mantenedor ou operador ao campo para avaliação de 

perfis de temperatura. Ainda nesta linha há estudos recentes da viabilidade técnica de 

monitoramentos on line com posicionamento de câmeras termográficas em subestações de 

energia para aquisição de imagens e perfis de temperaturas em conectores, equipamentos de 

potência (PANGGABEAN et all, 2019), porém a implementação desta tecnologia tem um alto 

custo. 

No caso dos disjuntores, estes apresentam contatos não aparentes (internos) chamados de 

contatos fixo e móvel, que interrompem ou restabelecem continuidade do circuito. Estes 
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contatos não são acessíveis à realização de inspeção usando técnicas de termografia disponíveis 

no mercado, pois não é um contato aparente, e se encontra interno a uma câmara de extinção 

de arco elétrico. Com o tempo estes contatos se degradam e os valores de resistência de contato 

aumentam com criação de crostas e sujeiras superficiais proveniente da operação normal de 

extinção de arco elétrico. Avaliação da condição dos disjuntores  com base na instalação de 

sistemas de monitoramento online é cada vez mais demandada pelas concessionárias. No 

entanto, equipar todos os disjuntores com sistema de monitoramento on line não é técnica 

economicamente viável em um grande sistema de energia (SHISHAVAN et al, 2021). 

Conforme estabelecido pelos requisitos mínimos de manutenção da ANEEL, o plano de 

manutenção programado para disjuntores é de 6 anos. No entanto, durante este período pode 

ocorrer degradação dos contatos de forma a comprometer a sua operação segura. Para essas 

situações é desejável que se disponha de um mecanismo de avaliação preditiva da real condição 

dos contatos, de forma a evitar desligamentos intempestivos.  

No entanto, não se encontram na literatura técnica atual sobre este tema, trabalhos 

direcionados para a manutenção dos contatos dos disjuntores sem o respectivo desligamento 

deste equipamento. Todos os trabalhos consultados na literatura referem-se a testes de bancada, 

sendo que a maioria desses trabalhos tratam da avaliação da resposta dinâmica dos contatos do 

disjuntor, ou seja, a resistência dinâmica dos contatos, durante o processo de disrupção, isto é, 

a abertura do mesmo sob carga, com formação de arco elétrico (Tingling at all, 2014; Stanisic 

at all, 2011; Souza at all, 2014; Khoddam at all, 2016).  Invariantemente, estes trabalhos visam 

o desenvolvimento de modelos para representar o comportamento da resistência dinâmica no 

tempo, dos contatos dos disjuntores, e obter indicação da sua degradação com a operação 

continuada do equipamento.   

Outra linha de investigação encontrada na literatura refere-se a análise de resposta em 

frequência para contatos de disjuntores, que também pode indicar um estado de degradação de 

contatos via resposta em frequência em relação a passagem de corrente elétrica nos contatos. 

De acordo com (Ali et al, 2018), em ensaios de resposta em frequência, os contatos dos 

disjuntores refletem uma frequência característica de ressonância, na faixa de MHz, quanto ao 

seu estado de desgaste, podendo-se, assim, correlacioná-la com o nível de degradação dos 

contatos.  Este procedimento é realizado sem desmontar o disjuntor, porém ainda é necessário 

o desligamento do mesmo para realização dos testes em bancada.  
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De acordo com ensaios em bancada realizados por (Lezama et al, 2013), para a 

reprodução de faltas com arco elétrico em cargas resistivas, resistiva-indutivas, e não lineares, 

resultaram em um aumento de amplitude no espectro de frequência quando comparado ao 

regime permanente, mostrando que o efeito no espectro de frequência ocasionado pelo 

fenômeno de descargas parciais se reflete no espectro de frequência da corrente de carga. Essa 

constatação é uma indicação de que a análise do espectro em frequência da corrente de carga 

pode trazer informação da degradação dos contatos elétricos, via a amplificação da amplitude 

de componentes em determinadas frequências associadas com o fenômeno das descargas 

parciais.  

Para obter uma indicação da faixa de frequência que o fenômeno de descarga parcial se 

manifesta no espectro de frequência de uma corrente de carga, montou-se um experimento em 

bancada com uma fonte de corrente CC alimentando os contatos de um disjuntor. Obteve-se o 

espectro de frequência pela FFT, observando-se amplitudes significativas para frequências em 

toda a faixa analisada, ou seja, até 10 kHz (Bezerra et al, 2020) . Segundo (Mariscoti, 2013), é 

informado que fontes retificadoras (fonte CC) dependendo do seu projeto específico, produzem 

distorções harmônicas até em torno da 20ª. a 25ª. ordem harmônica (1,2 kHz – 1,5 kHz), deste 

modo, para o ensaio em bancada realizado com somente a fonte CC e os contatos do disjuntor, 

pode-se considerar a faixa acima deste limiar como envolvendo a influência dos contatos 

elétricos. (Bezerra et al, 2020).  

 Considerando os trabalhos desenvolvidos, apresentados nesta revisão bibliográfica, 

nota-se que a metodologia proposta nesta tese de doutorado é inovadora no sentido de ser 

implementada on line, e utilizando a própria corrente de carga que é adquirida pela 

infraestrutura existente de oscilografia da subestação, não sendo necessário investimentos 

adicionais para a implementação da solução.  

Além disso, considerando os procedimentos estado da arte em manutenção preditiva de 

bays de subestações descritos na literatura atualmente, verifica-se que os mesmos se baseiam 

em processamento on-line de imagens visuais (PANGGABEAN et all, 2019) e termográficas 

dos elementos dos bays, via algoritmos de reconhecimento de padrões para a detecção de 

defeitos. No entanto, esse procedimento é computacionalmente custoso e não é recomendado 

que seja executado com repetição muito frequente, mesmo porque o processo de degradação 

dos contatos e conexões desses componentes é de dinâmica lenta, durando meses até atingir 

condições críticas. Para superar essa dificuldade, a presente proposta de avaliação da 
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degradação dos contatos e conexões via a análise espectral da corrente de carga, como proposto 

nesta tese, pode ser utilizado para disparar o processo de aquisição de imagens visuais e 

termográficas, para uma análise mais detalhada, eliminando o excessivo custo computacional 

de realizar este procedimento com maior frequência.  

 

1.3- PROPOSTA DA TESE: 

Objetivo Geral: 

 Pretende-se com esta tese, desenvolver, testar e validar um sistema de diagnóstico para 

a indicação em tempo real de falhas incipientes em bays de subestações de transmissão/ 

distribuição de energia elétrica, a partir do qual se chegue indiretamente a detecção de falhas 

iminentes de contatos de chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores de corrente, e 

conexões de forma geral, via a análise espectral da corrente de carga que flui por esses 

elementos, utilizando para tal uma métrica de degradação de contatos, proposta na tese, similar 

à relação Sinal-Ruido (SNR) utilizada na área de telecomunicações, que expressa como ruido a 

energia dissipada nos contatos devido as micro descargas parciais provenientes do processo de 

degradação desses contatos e conexões.  

Objetivos Específicos: 

1) Estudar e implementar técnicas de processamento de sinais, particularmente a 

transformada de Fourier, avaliação espectral, relação sinal-ruído, entre outras, a serem 

utilizadas no problema; 

2) Realizar testes de bancada em disjuntores para a validação da técnica de análise 

espectral da corrente de carga, em associação com a relação Sinal-Ruido, como um 

procedimento válido para medir a degradação de contatos e conexões elétricas;  

3) Realizar campanhas de medição em bays de subestações reais e estabelecer correlações 

entre a degradação dos contatos elétricos e conexões via a análise espectral da corrente 

de carga que flui por esses elementos do bay; 

4) Desenvolver um procedimento de diagnóstico preditivo de falhas em bays de 

subestações, por meio de um modelo de regressão linear para representar o processo de 

degradação no tempo, de contatos e conexões, permitindo calcular uma estimativa de 

TTF (Time To Fail);  
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1.4- ESTRUTURA DA TESE   

 No capítulo 1, foi abordado de forma geral, a formulação do problema, a solução 

proposta, os objetivos e a revisão da literatura técnica sobre o tema. No Capítulo 2 é abordada 

a importância da manutenção em sistemas elétricos de potência, e as principais categorias de 

manutenção, ou seja, manutenção corretiva, preventiva e preditiva; o problema específico de 

manutenção em bays de subestação; apresentação do ambiente real das empresas onde se insere 

o problema. O Capítulo 3 trata das características das cargas não lineares que geram distorções 

harmônicas nos sistemas de potência atuais, e a técnica de processamento de sinais, via a 

Transformada de Fourier, utilizada na solução do problema; apresentação da relação Sinal 

Ruido (SNR). O Capítulo 4 descreve a metodologia de análise do problema, discussão sobre 

contatos elétricos; apresenta os testes de bancada para a validação da proposta metodológica; 

apresenta o algoritmo de solução e o sistema de diagnóstico preditivo de falhas em bays de 

subestações; O Capítulo 5 apresenta os resultados alcançados e as respectivas análises, e o 

Capítulo 6 apresenta as principais conclusões e considerações, e sugestões para novos trabalhos 

no tema.  
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CAPÍTULO 2 

MANUTENÇÃO EM SISTEMAS ELÉTRICOS 

2.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO 

Considerando a tendência atual dos sistemas de produção em um mundo integrado em 

busca de inovações tecnológicas e qualidade nos diversos setores da cadeia produtiva, e diante 

de um cenário altamente competitivo, as técnicas de manutenção se enquadram como forte 

aliado na busca de produtividade nos diversos setores produtivos. No setor de energia elétrica 

não é diferente, pois com o surgimento de novas indústrias que impulsionam as empresas de 

energia elétrica na ampliação de capacidades de geração, transmissão e distribuição de suas 

instalações, o uso de técnicas de manutenção eficientes são essenciais para garantir a 

disponibilidade operacional das instalações.  

Segundo (Almeida, 2018), manutenção pode ser definida como o conjunto de 

procedimentos técnicos necessários ao bom funcionamento de equipamentos, peças, moldes e 

ferramentas, abrangendo diversos setores industriais como o automobilístico, a aviação, e as 

empresas de energia elétrica no âmbito da geração, transmissão e distribuição. A palavra, 

derivada do latim manus tenere, que significa “manter o que se tem”, também é definida de 

diferentes maneiras por muitos órgãos certificadores e normalizadores, porém sempre 

enfatizando a preocupação com o bom funcionamento das máquinas e dos equipamentos, 

principalmente no sistema produtivo. 

 Para se definir uma boa política de manutenção em uma empresa é necessário não só 

possuir uma visão global do estado dos equipamentos, mas sobretudo, o custo para a sua 

aplicação e desenvolvimento, sempre justificando com o benefício a que eles se destinam 

(LIMA, 2004). 

Para (Kardec e Nascif, 2005) uma boa manutenção visa garantir a disponibilidade das 

funções dos equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção ou de 

serviço, com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e com custos adequados.  

Segundo (Barbosa, 2009), a primeira geração de manutenção iniciou no período da 

Segunda Guerra Mundial. Nesta época, a indústria não era altamente mecanizada, e a 

disponibilidade operativa dos equipamentos não tinha muita importância, não possuía 

demandas de produção em grandes escalas, e a manutenção preventiva dos equipamentos não 

era visto como prioridade para a maioria dos administradores, e basicamente as tarefas de 

manutenções eram limpeza e lubrificação.  
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Na segunda geração, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um gradativo 

aumento da demanda por diversos produtos levando a um aumento do crescimento industrial e 

estímulo ao desenvolvimento de maquinários um pouco mais complexos, que exigiam um 

melhor acompanhamento no aspecto de manutenção. Mas já em meados da década de 50, houve 

um aumento significativo de máquinas de todos os tipos e muito mais complexas. A partir deste 

momento, a indústria estava começando a depender delas como foco principal, despertando o 

entendimento que as falhas dos equipamentos poderiam ser prevenidas. A partir daí surge os 

primeiros conceitos de manutenção preventiva. Já na década de 60 a ideia girava em torno de 

parar os equipamentos em intervalos de tempos fixos para revisão geral, surgindo maiores 

exigências e necessidades em relação a vida útil dos equipamentos e a prática de custos menores 

A terceira geração se refere aos tempos atuais, e é focada em requisitos característicos, 

como: disponibilidade, confiabilidade, segurança e vida útil, com ausência de danos ao meio 

ambiente e ações de manutenção eficazes, aliadas aos custos envolvidos. Na Figura 2.1 

apresenta-se, de forma esquemática, a linha de tempo do surgimento dessas gerações de 

manutenção. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte- (Barbosa, 2009) 

Da mesma forma, no setor elétrico, a transmissão passou por etapas no decorrer de 

gerações, acompanhando escalas produtivas mundiais, que gradualmente evoluíram a um 

patamar mais elevado no qual se encontra atualmente, visando maior disponibilidade 

operacional, com filosofia de manutenção planejada corretiva, preventiva e preditiva, dentro 

do conceito da engenharia da confiabilidade dos equipamentos, associado a custos de 

manutenção baixos.  

A figura 2.2 ilustra o panorama de evolução da manutenção no setor elétrico brasileiro, 

   

Figura 2.1 – Gerações da Manutenção.  
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onde a manutenção corretiva não planejada vem sendo reduzida gradativamente. Quando 

ainda ocorre é em razão de falhas provocadas por agentes fora do controle das 

concessionárias, como descargas atmosféricas, por exemplo (Beltrão,2014).  

Atualmente se observa um esforço maior na busca de técnicas e estudos relacionados 

a manutenção preditiva que possam garantir um indicativo de falha por meio de variáveis de 

medição ou sistemas de monitoramentos em tempo real. As manutenções corretivas estão 

sendo enquadradas em planejadas, que podem ser consolidadas pelo do mapeamento dos 

defeitos, estabelecimento de criticidades e planejamento das intervenções programadas, 

antes da quebra do equipamento e desligamento intempestivo. 

Figura 2.2- Evolução da manutenção no setor elétrico. 

Fonte: [http://www.engeteles.com.br] 

 

Apesar de certas divergências quanto à classificação dos tipos de manutenção, para 

alguns autores existem seis tipos diferentes, a saber: Manutenção corretiva não planejada; 

Manutenção corretiva planejada; Manutenção preventiva; Manutenção preditiva; 

Manutenção detectiva e Engenharia de manutenção.  

Outros autores consideram que há apenas três categorias de manutenção - a Corretiva, 

a Preventiva e a Preditiva – sendo os demais tipos derivados dessas categorias principais. A 

seguir faz-se uma breve apresentação dessas principais categorias de manutenção, 

introduzindo os conceitos básicos e as principais características dessas categorias.  

2.2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA 

A manutenção corretiva é caracterizada pelo conjunto de procedimentos que são 

executados com a finalidade de atender de forma rápida o restabelecimento do equipamento 

ou máquina que parou, onde a equipe de manutenção deve agir imediatamente para 

minimizar os efeitos dos prejuízos causados pela indisponibilidade. Na geração, transmissão 
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e distribuição de energia elétrica a falha de um equipamento pode gerar altos prejuízos com 

pagamento de multas elevadas, e dependendo do caso, pode resultar na interrupção de 

energia aos consumidores.   

A manutenção corretiva pode ser programada para que se tenha um menor prejuízo ao 

setor produtivo, ser mais rápida, mais segura e de melhor qualidade, pois pode ser planejada 

em detalhes, ao contrário da falha intempestiva que não há tempo para preparação do serviço, 

devendo-se agir imediatamente para o restabelecimento da condição operativa, envolvendo 

quase sempre alto custo e problemas de segurança, visto que o trabalho se dará em condições 

de pressão da equipe de manutenção, aumentando os riscos de acidentes. (Kardec et al, 

2003). 

2.3 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Segundo (Almeida, 2018) a manutenção preventiva é a manutenção planejada e 

controlada, realizada em datas pré-determinadas, de modo a manter a máquina ou o 

equipamento em corretas condições de funcionamento e conservação, evitando paradas 

imprevistas. O planejamento é possível utilizando-se a documentação das operações de 

manutenção corretivas realizadas e informações sobre a vida útil das peças, fornecidas pelo 

fabricante.  

A manutenção preventiva, ao contrário da manutenção corretiva, procura evitar e 

prevenir antes que a falha efetivamente ocorra e pode ser realizada em intervalos regulares 

(manutenção baseada no tempo) ou subordinada a outros critérios de manutenção 

(manutenção baseada na condição), (Beltrão, 2014). No Brasil, a legislação em vigor 

determina o cumprimento das manutenções em periodicidades definidas para o setor elétrico. 

Por exemplo, no segmento de transmissão de energia elétrica há a resolução ANEEL 669, 

que estabelece a manutenção baseada no tempo, por tipo de equipamento. 

Na Figura 2.3 ilustra-se o procedimento de manutenção preventiva, com as sucessivas 

paradas do processo ou equipamento para manutenção, a cada período de funcionamento 

programado.  
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Fonte [Ostermann, 2006] 

2.4 – MANUTENÇÃO PREDITIVA 

Com a manutenção preditiva é possível indicar as reais condições de funcionamento 

da máquina/equipamento de acordo com dados obtidos a partir do monitoramento das 

variáveis que indicam a condição operacional, informando o nível de desgaste, a regulagem, 

entre outros parâmetros de interesse para indicação de falha. Este tipo de manutenção baseia-

se em inspeções periódicas, usando sistemas de monitoramento de variáveis, via 

instrumentos instalados nos equipamentos, possam indicar tendências de que algo não anda 

bem. As variáveis podem ser temperatura, vibração, ruídos excessivos, oscilografias de 

variáveis operacionais como corrente elétrica, tensão. Esta análise permite a observação das 

reais condições do equipamento e o acompanhamento da evolução de um defeito, 

possibilitando o planejamento em curto prazo para uma intervenção de manutenção para 

troca de peças e a eliminação do defeito, além de indicar o tempo de vida útil dos 

componentes das máquinas e dos equipamentos e as condições para que esse tempo de vida 

útil seja bem aproveitado, (Almeida, 2018). O foco da presente tese de doutorado dar-se-á 

na aplicação dos princípios da manutenção preditiva, via o monitoramento da passagem da 

corrente elétrica pelos contatos elétricos dos elementos que compõem os bays das 

subestações de energia elétrica.  

2.5 – Práticas e Procedimentos de Manutenção nas Empresas do Setor Elétrico no 

Brasil 

No atual cenário do setor elétrico brasileiro, as empresas geradoras e transmissoras de 

energia elétrica são remuneradas pelas disponibilidades de seus ativos e não somente pelo 

montante de energia que é gerado e transmitido no Sistema Interligado Nacional (SIN). Diante 

desse contexto e de um mercado cada vez mais competitivo, as empresas são fortemente 

motivadas a investir em novas tecnologias de supervisão e controle de seus sistemas de modo 

  
 
 

Figura 2.3 : Manutenção Preventiva.  
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a viabilizar cada vez mais a prática de manutenção preditiva, evitando desta forma, que 

desligamentos intempestivos ocorram, ou que seja minimizada a sua ocorrência. Além das 

perdas de receita quando interrupções não programadas ocorrem, as empresas podem ser 

penalizadas com multas aplicadas por parte dos órgãos reguladores, como o Operador do 

Sistema Interligado Nacional (ONS) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que 

podem alcançar valores significativos em relação às receitas perdidas pelos ativos que estejam 

em indisponibilidade, via o cálculo da parcela variável (PV). 

Dessa forma, para garantir a boa qualidade dos serviços da transmissão de energia e 

também assegurar a máxima disponibilidade dos ativos das empresas concessionárias de 

energia elétrica, a ANEEL emitiu a Resolução Normativa Nº 270 (REN 270/2007), que 

estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia 

elétrica, associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica nacional, (rede 

elétrica com níveis de tensão maiores ou iguais a 230 kV) que compõem o sistema interligado 

nacional (SIN), penalizando as empresas quando houver indisponibilidade e restrição dos 

respectivos ativos. Com a promulgação da REN 270/2007, o termo parcela variável (PV) passou 

a ser empregado para todos os ativos pertencentes ao SIN, penalizando-os por indisponibilidade 

(Beltrão,2014), (Resolução 270 -ANEEL, 2007). 

A Resolução Normativa 270/2007 passou por atualização, surgindo a Resolução 

Normativa 729/2016 e depois a Resolução 782/2017, atualmente em vigor. Todavia, do ponto 

de vista da regulação e da qualidade da prestação do serviço público de transmissão de energia 

elétrica, as regras ficaram mais rígidas para as empresas que operam no SIN, considerando as 

regras de isenção de PV para solicitações de desligamentos cadastradas no plano mínimo de 

manutenção, as regras de penalização por atrasos na intervenção, falha na energização, 

indisponibilidade de equipamentos reservas, etc (Resolução 279 -ANEEL, 2007), (Resolução 

270 -ANEEL, 2016). Na Figura 2.4 está ilustrada a aplicação da parcela variável, para todos os 

casos de manutenção previstos na resolução normativa 270. 
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Figura 2.4- Aplicação da parcela variável nas categorias Kp = 10, Kp=150, isenção e franquia, conforme a 

classificação da manutenção. 

 
Fonte: Eletronorte 

Pode-se observar que a condição de manutenção não planejada, ou seja, para as situações 

de desligamento intempestivo dos ativos, é aplicada uma multa com fator Kp =150, ou seja, a 

multa será correspondente a 150 vezes o faturamento médio do ativo por hora, vezes o número 

de horas de indisponibilidade. Supondo o caso realista de uma linha de transmissão com receita 

horária média de R$722,24, seria pago a multa de R$ 108.335,71 / hora que representa um valor 

significativo. Para manutenção planejada o fator a ser aplicado é Kp=10, ocorrendo alguns 

casos de isenção, como a manutenção para a implantação de melhorias no sistema, e a 

manutenção baseada na condição, ou seja, manutenção preditiva.  

Atividades e periodicidades de manutenções conforme estabelecido na Resolução 

normativa 669/ 2015 da ANEEL, está apresentado na Tabela 2.1 a seguir. 
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Tabela 2.1 – Atividades de manutenção dos ativos do setor elétrico, com suas respectivas periodicidades, de acordo 

com a REN 669/2015 da ANEEL. 

Fonte: ANEEL 

Observa-se, por esta resolução, a obrigatoriedade de realização de inspeções 

termográficas nos equipamentos de subestação com uma periodicidade de 6 meses. As 

inspeções termográficas são muito eficientes para a detecção de pontos quentes em contatos 

aparentes como conectores e chaves que ligam os equipamentos e dispositivos das subestações. 

Um ponto quente detectado nos contatos de uma chave seccionadora, que esteja em um limiar 

de temperatura perigoso para a operação, pode disparar um processo de falha do dispositivo 

com a consequente interrupção do circuito, e indisponibilidade do ativo ligado à chave, por 

exemplo, transformador, banco de capacitores, entre outros.  

 

2.6 – Manutenção de Bays de Subestações 

Subestações de energia elétrica são formadas por arranjos físicos específicos de uma 

grande variedade de equipamentos e dispositivos, que servem para o condicionamento da 

energia entre níveis de tensão diferentes. De um modo geral são formadas pela conexão dos 

vários equipamentos/dispositivos como barramentos elétricos, disjuntores, chaves 

seccionadoras, transformadores de potência, de corrente e de potencial, bancos de 

capacitores, para raios, formando os bays. 

A Figura 2.5, a seguir, ilustra um trecho de uma subestação típica de transmissão de 

energia contendo dois bays, onde pode-se observar uma quantidade significativa de dispositivos 

de chaveamento representados pelas chaves seccionadoras e os disjuntores. Esses dispositivos 

representam risco potencial de falhas na operação dos sistemas elétricos, cujos contatos 

elétricos precisam ser monitorados ao longo da operação do sistema.  
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Figura 2.5 – Representação unifilar de dois bays de uma subestação, conectando os barramentos de entrada com 
as saídas 1 e 2 para a concessionária. 

 

Fonte: o autor 

Com relação aos contatos aparentes representados pelas chaves seccionadoras, o 

monitoramento é realizado pela inspeção termográfica, conforme programação apresentada na 

tabela 2.1, e conforme a temperatura medida, toma-se a decisão de manutenção imediata ou 

não. O problema maior é com os disjuntores, pois os contatos dos mesmos são internos à 

estrutura do disjuntor, não sendo acessível à inspeção termográfica. Neste caso a única 

alternativa de inspeção dos contatos dos disjuntores depende de uma parada do equipamento 

que está em operação.  

Na figura 2.5, observa-se que ambos os bays podem ser alimentados pelos barramentos 1 

ou 2, sendo que para o bay 1 esta seleção é feita pelo chaveamento adequado das chaves 

seccionadoras SB6-03 e SB6-04, ao passo que o bay 2 é chaveado pelas chaves seccionadoras 

SB6-07 e SB6-08. Observa-se que todos os disjuntores apresentam um arranjo de ligação com 

duas chaves seccionadoras em série, sendo que estas estão normalmente fechadas para a 

operação normal do disjuntor. Também os disjuntores apresentam uma chave de by-pass em 

paralelo, a qual fica normalmente aberta, e é fechada somente nas condições de manutenção 

dos disjuntores. 

No exemplo apresentado na Figura 2.5, os bays 1 e 2 são utilizados para o atendimento 

das cargas elétricas da concessionária de energia, por meio das linhas de 

transmissão/distribuição 1 e 2, respectivamente, que atendem a todos os consumidores 

conectados a este sistema. O atendimento se dá por transformadores de força trifásicos, de três 

enrolamentos. Ainda compondo os elementos do bay tem-se um transformador de corrente (TC) 

que mede a corrente de entrada do transformador (primário), e outro que mede a corrente de 

saída (lado secundário), um para-raios do lado primário do transformador, um para-raios do 

lado secundário do transformador, o disjuntor de saída para a ligação com a linha da 
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concessionária e o conjunto TC e TP e para-raios. Esse arranjo caracteriza uma subestação típica 

de 230 kV em operação nas empresas transmissoras de energia elétrica.  

 

2.7 – Descrição dos Elementos da Subestação 

2.7.1- Chaves Seccionadoras  

São dispositivos destinados a realizar manobras de seccionar e isolar um circuito elétrico. 

Em condições normais e com seus contatos fechados, elas devem manter a condução de sua 

corrente nominal, inclusive de curto-circuito até a abertura do disjuntor, sem sobreaquecimento. 

Basicamente a chave seccionadora é uma extensão do condutor que se desloca quando 

acionado, abrindo e fechando por meio de contatos fixo e móvel. Na Figura 4.2 apresenta-se 

uma ilustração de uma chave seccionadora, destacando seus contatos. Geralmente tem-se 

valores de resistência de contato elevada na ponta da haste do contato móvel com o contato fixo 

(1), conector do contato fixo com o cabo aéreo (2), e são detectados pela técnica de termografia 

evidenciados por elevações de temperatura. 

Figura 2.6- Ilustração de uma chave seccionadora de 230 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

Na figura 2.7 está mostrado um exemplo de bay completo típico de entrada – saída de 

linhas de transmissão, evidenciando a quantidade de chaves seccionadoras necessárias para a 

   

1 

2 

2 
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operação/ manutenção segura do sistema elétrico. No caso do exemplo da Figura 2.7 são 13 

chaves seccionadoras as quais executam as seguintes funções: 

Figura 2.7- Bay típico completo de uma subestação de transmissão de 230 kV, evidenciando a entrada – saída de 

linhas. 

 

Fonte: o autor 

- Chaves seccionadoras 1 e 3, 8 e 9, 12 e 13– Chaves seccionadoras isoladoras dos respectivos 

disjuntores. Caso seja necessário realizar intervenção no disjuntor, as respectivas chaves serão 

abertas para isolar o disjuntor e possibilitar a manutenção. 

- Chaves seccionadoras 2, 10, e 11 – são chaves seccionadoras de by-pass. Caso o circuito 

normal das chaves isoladoras do disjuntor esteja interrompido para manutenção, será realizado 

a continuidade do circuito através das respectivas chaves de by-pass. 

- Chaves seccionadoras 4 e 6– são chaves seccionadoras seletoras de barra do bay de entrada 

de linha, quando fechadas conectam os circuitos a barra 1 da subestação. 

- Chaves seccionadoras 5 e 7– são chaves seccionadoras seletoras de barra do bay de entrada 

de linha, quando fechadas conectam os circuitos a barra 2 da subestação. 

2.7.2 - Disjuntor 

Os disjuntores são definidos como sendo dispositivos eletromecânicos destinados a 

conduzir e interromper corrente elétrica sob condições normais e anormais de operação, tais 

como as provenientes de um curto-circuito. Os disjuntores devem sempre ser instalados 

acompanhados de relés, que são elementos responsáveis pela detecção de defeitos nos sistemas 

elétricos, e envio de sinal de comando (trip) para a abertura do disjuntor. Na ausência de relés, 

um disjuntor não passa de uma excelente chave de manobra, não possuindo nenhuma 

característica de proteção.  
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As Figuras 2.8 e 2.9 mostram um disjuntor hidráulico típico de 230 kV, e a respectiva 

câmara de extinção do arco, evidenciando os contatos fixo e móvel. Geralmente tem-se 

resistências elevadas nos conectores das câmaras com o cabo aéreo (1), que pode ser avaliado 

pela termografia, pela elevação de temperatura. A resistência dos contatos internos do disjuntor 

não é acessível a termografia e só podem ser medidas quando o disjuntor é desligado. 

Representa-se na Figura 2.10 o mesmo diagrama unifilar apresentado na Figura 2.7, 

evidenciando-se o uso dos 3 disjuntores deste bay os quais desempenham as seguintes funções: 

Figura 2.10 - Bay típico completo de uma subestação de transmissão, evidenciando os disjuntores utilizados.  

 

Fonte: o Autor 

-Disjuntor 1 – Disjuntor de 230 kV, realizando a proteção da entrada da linha na subestação, 

interrompendo o circuito para faltas severas na subestação e na linha de transmissão. 

 -Disjuntor 2 – Disjuntor de 230 kV, realizando a proteção da entrada do transformador.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fonte: O Autor                                                                          Fonte: O Autor 

Figura 2.8 – Disjuntor hidráulico de 230 kV de entrada de linha  

1 1 

Figura 2.9 – Contatos internos típicos de um disjuntor 
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-Disjuntor 3 – Disjuntor de 69 kV, realizando a proteção da linha de saída para a 

concessionária de energia.  

2.7.3 – Transformador de Corrente 

O transformador de corrente (TC), é um equipamento de medição, projetado para produzir 

uma corrente alternada em seu enrolamento secundário proporcional à corrente que está 

circulando no enrolamento primário. Assim, a função do transformador de corrente é fornecer 

correntes suficientemente reduzidas e isoladas do circuito primário de forma a possibilitar o seu 

uso por equipamentos de medição, controle e proteção. Geralmente tem-se resistências de 

contatos elevadas nos conectores do TC com os cabos aéreos (1), conforme ilustrado na Figura 

2.11. 

Figura 2.11 – Transformador de corrente de 230 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

No diagrama unifilar da Figura 2.12 evidencia-se os 3 transformadores de corrente 

instalados no bay, os quais desempenham as seguintes funções: 

Figura 2.12 – Localização dos transformadores de corrente no bay (Fonte). 
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Fonte: o autor 

-TC (Transformador de Corrente) 1 - TC da entrada de linha no bay, fornece medidas de 

corrente para supervisão, controle, proteção e faturamento do sistema elétrico.  

-TC (Transformador de Corrente) 2 - TC da entrada do transformador, fornece medidas de 

corrente para supervisão, controle e proteção do sistema elétrico.  

-TC (Transformador de Corrente) 3 - TC da saída de linha no bay, fornece medidas de 

corrente para supervisão, controle, proteção e faturamento do sistema elétrico. 

 

2.7.4 – Transformador de Potencial (TP) 

 É um equipamento usado principalmente para sistemas de medição de tensão elétrica, 

sendo capaz de reduzir a tensão do circuito para níveis compatíveis com a máxima suportável 

pelos instrumentos de medição. Sua principal aplicação é na medição de tensões com valores 

elevados, ou seja, em seu circuito primário (entrada) é conectada a tensão a ser medida, 

sendo que no secundário (saída) será reproduzida uma tensão reduzida e diretamente 

proporcional a do primário. Assim, com menor custo e maior segurança, pode-se conectar o 

instrumento de medição (voltímetro)no secundário.  

                                                Figura 2.13 -Transformador Potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                         Fonte: Autor 
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2.7.5 – Transformador de Potência  

Transformadores de potência são dispositivos usados para conectar níveis de tensão 

diferentes nas instalações elétricas, e normalmente são compostos por três enrolamentos 

designados de primário, secundário e terciário. Em muitas instalações são transformadores 

de dois enrolamentos.  As tensões nos enrolamentos primário, secundário e terciário são 

proporcionais ao número de espiras de cada enrolamento, e   podem atender três circuitos 

(cargas) com tensões diferentes, normalmente envolvendo um lado de Alta Tensão 

(primário), um lado de Média Tensão (secundário) e um lado de Baixa Tensão (terciário).  

Na Figura 2.14 ilustra-se um transformador de potência trifásico de 3 enrolamentos.  

Figura 2.14 – Transformador de Potência 

 

Fonte: Autor 

2.7.6 – Para-Raios  

A função do para-raio é proteger subestações, seus equipamentos e rede elétrica contra 

sobretensões oriundas de manobras e descargas atmosféricas, atenuando efeitos potenciais 

nocivos que podem provocar queima de equipamentos aos consumidores ou danos a 

equipamentos da própria empresa. Quando uma descarga atinge a rede elétrica, por exemplo, 

a tensão normalmente eleva-se para valores perigosos e os para-raios limitam o valor destas 

sobretensões e drenam a descarga elétrica para a terra. 
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Figura 2.15 – Para Raio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Autor 

 

2.8 – Manutenção em Bays de Subestações via a Análise de Imagens Termográficas 

O instrumento de medição termográfica mede e transforma em imagens a radiação 

infravermelha emitida de um objeto. O fato de a radiação ser em função da temperatura da 

superfície do objeto permite à câmara calcular e exibir esta temperatura.  

Contudo, a radiação medida pela câmara não depende somente da temperatura de um 

objeto, mas também da emissividade, da radiação originada pelas vizinhanças e refletida no 

objeto. A radiação de um objeto e a radiação refletida também serão influenciadas pela absorção 

da atmosfera. Nas subestações do sistema elétrico, periodicamente, conforme definido pelo 

plano de manutenção, é executado o mapeamento de pontos quentes nas subestações, sendo 

acompanhados e classificados conforme o grau de criticidade para definição das intervenções 

programadas. 

Na Figura 2.16 são apresentadas diversas imagens termográficas de chaves 

seccionadoras, caracterizando o grau de criticidade para a manutenção. No caso da temperatura 

de 83.5 oC, tem-se uma intervenção de emergência, e para a temperatura igual a 57.6 oC têm-se 

uma condição de manutenção programada, ao passo que para as outras condições de operação 

apresentadas, as temperaturas não são críticas e, portanto, a recomendação é somente 

acompanhar a evolução dessas temperaturas com a operação do sistema.  
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Figura 2.16 – Exemplos de imagens de termografia de contatos aparentes. 

CHAVE SECCIONADORA 01 

  

Fonte: o autor. 

Há situações que a termografia não identifica o ponto quente ou a degradação de contato, 

que é o caso de contatos internos do disjuntor, os quais estão dentro do invólucro da porcelana, 

não sendo possível a verificação de ponto quente pela termografia. Neste caso do disjuntor, para 

diagnóstico de degradação dos contatos elétricos é necessário o desligamento da função de 

transmissão para realização de ensaio de resistência ôhmica, para medição da degradação do 

respectivo contato.  

2.9 – Conclusão do Capítulo. 

 Neste capítulo foram apresentadas as principais categorias de manutenção praticadas 

nas empresas de uma forma geral, ou sejam manutenção corretiva, preventiva e preditiva, 

destacando-se particularidades das empresas de energia elétrica no Brasil com relação aos 

procedimentos de manutenção. Também foram destacados aspectos de manutenção nos bays 

de subestações de sistemas de transmissão de energia elétrica, que é o foco principal do 

conteúdo desta tese de doutorado.  
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CAPÍTULO 3 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE SINAIS ELÉTRICOS  

3.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO 

Como apresentado no Capítulo 1, o sistema proposto de detecção do estado de degradação 

dos contatos elétricos das chaves seccionadoras, disjuntores, e conectores de um modo geral, 

nos bays das subestações, será via a análise do conteúdo espectral das correntes de carga que 

fluem pelos contatos nas fases A-B-C. Essas correntes atendem às cargas agregadas, as quais 

são supridas pela respectiva subestação, e o seu conteúdo espectral apresentará distorções 

harmônicas típicas da natureza não linear dessas cargas que estão sendo supridas, como também 

dos elementos da rede elétrica em operação.  Então, para um melhor entendimento da solução 

a ser encaminhada ao problema, apresentar-se-á neste capítulo, uma breve revisão sobre alguns 

conceitos básicos necessários, envolvendo a caracterização do conteúdo harmônico que 

normalmente está presente nos sistemas elétricos atuais. 

3.2- HARMÔNICOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS 

Os sistemas de energia elétrica de uso comercial em larga escala, operados pelas 

concessionárias de transmissão/ distribuição de energia elétrica, são por natureza sistemas de 

corrente alternada (CA) trifásicos, que em regime permanente operam com uma frequência 

fundamental de 60 Hz (no Brasil). 

Considerando que o sistema está suprindo um ponto específico da rede elétrica, contendo 

somente cargas lineares, então se pode afirmar que as correntes instantâneas nas fases A-B-C 

são puramente senoidais, com frequência fundamental, conforme ilustrado nas equações (1-3) 

a seguir.  

 

ia(t) = Ia sen (wt + δ)                  (1) 

ib(t) = Ib sen (wt + δ – 120o)       (2) 

ic(t) = Ic sen (wt + δ + 120o)        (3) 

onde,  

ia(.),ib(.),ic(.) – são os valores instantâneos das correntes nas fases A-B-C; 

Ia, Ib, Ic, - são os valores de pico das correntes nas fases A-B-C; 
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 δ – o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente; e w = 2πf, sendo f= 60 Hz.  

  Nos sistemas de energia elétrica reais, no entanto, a condição puramente senoidal 

apresentada nas equações (1 a 3) representa uma condição ideal, já que a grande maioria das 

cargas supridas pelos sistemas elétricos atuais são de natureza não linear. Cargas não lineares 

são aquelas que provocam distorções na forma de onda senoidal, devido à introdução de outras 

frequências diferentes da frequência fundamental. Consideram-se cargas lineares aquelas 

compostas por elementos puramente resistivos, indutivos e capacitivos, ou seja, resistores, 

indutores não saturados e capacitores. 

De um modo geral, as cargas não lineares podem ser agrupadas em 3 categorias, a saber 

(Tostes, 2003): 

 

1) Cargas de Descargas Elétricas: 

Nesta categoria se enquadra grande parcela das cargas de iluminação, e muitas cargas que 

são características de processos industriais de manufatura. Podem-se citar nesta categoria os 

fornos a arco, as máquinas de solda, a iluminação fluorescente, entre outras. 

Para ilustrar o comportamento não linear desta categoria de carga, mostra-se na Figura 

3.1, a relação entre a tensão aplicada e a corrente resultante de um forno a arco. Observa-se uma 

relação não linear que caracteriza, consequentemente, uma impedância de carga não linear.  

Figura 3.1 – Relação tensão-corrente de um forno a arco 

 

Fonte: Soares, 2012. 

Também, de forma ilustrativa, apresenta-se na Figura 3.2, para um forno a arco, a forma 

de onda típica da corrente de carga do processo de fundição do metal, observando-se que a 

corrente é não periódica no tempo, assimétrica em relação ao eixo do tempo, e apresenta um 
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comportamento de natureza estocástica, devido aos frequentes curtos-circuitos que ocorrem 

entre os eletrodos e o material a ser fundido (Soares, 2012; Leão, 2013). 

Figura 3.2 – Forma de onda da corrente de um forno a arco 

 

Fonte: Baggini, 2008. 

Devido à natureza não linear do forno a arco, a forma de onda da corrente resultou 

distorcida pela presença de componentes harmônicas diferentes da frequência fundamental, 

geradas pela não linearidade da carga. Aplicando-se a transformada de Fourier à corrente de 

carga do forno a arco obtêm-se as frequências presentes neste sinal, além da fundamental, como 

ilustrado na Figura 3.3, para as etapas de fusão (Figura 3.3a) e refinamento do metal (Figura 

3.3b) (Soares, 2012). A assimetria da forma de onda de corrente gera as componentes 

harmônicas de ordens pares, vistas na Figura 3.3. 

Figura 3.3 – (a) Conteúdo harmônico gerado por um forno a arco durante a etapa de fusão; (b) Conteúdo 
harmônico gerado por um forno a arco gerado na etapa de refinamento 

 

Fonte: Baggini, 2008. 

2) Cargas de Núcleo Magnético Saturado: 

Esta categoria é bastante significativa para os sistemas elétricos de potência, pois 

representa todos os equipamentos de núcleo magnético saturado, tais como reatores e 

transformadores. Nesta categoria, a geração de distorções harmônicas é devido à saturação do 

núcleo desses equipamentos. Quando um transformador, por exemplo, está operando acima da 

tensão nominal ou da potência nominal, o mesmo entra em uma região de saturação onde uma 

pequena variação na tensão de alimentação resulta em uma grande variação da corrente de 
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magnetização, e consequentemente, resultando em um aumento do conteúdo harmônico da 

corrente. 

A Figura 3.4 ilustra a forma de onda distorcida da corrente de magnetização em um 

transformador, mostrando que a mesma é periódica e apresenta simetria em relação ao eixo do 

tempo. Nestas condições, a obtenção do seu espectro harmônico pela transformada de Fourier 

é como mostrado na parte inferior da Figura 3.4, sendo destacadas as presenças da frequência 

fundamental (60 Hz), 3º harmônico (180 Hz), 5º harmônico (300 Hz), 7º harmônico (420 Hz) e 

9º harmônico (540 Hz), gerados pela não linearidade do núcleo, onde pode ser destacado o 

terceiro harmônico como o mais significativo. Pelo fato de não apresentar assimetria em relação 

ao eixo do tempo, a corrente de carga não apresenta componentes harmônicos de ordem par. 

Figura 3.4 – Forma de onda da corrente de magnetização e o seu respectivo espectro harmônico 

 

Fonte: Dugan, 1996. 

3) Cargas de Conversores Estáticos: 

Esta categoria envolve o uso de conversores eletrônicos e tem nos sistemas elétricos 

atuais, uma participação significativa na geração das distorções harmônicas que se propagam 

pelas redes elétricas.  A categoria inclui essencialmente os conversores estáticos de potência, 

tais como retificadores, inversores, UPS, televisores, micro-ondas, computadores e outros, de 

uso disseminado pela sociedade contemporânea. A não linearidade neste caso é devida à 
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presença de dispositivos não lineares como diodos e tiristores, presentes em diversos 

equipamentos eletrônicos. 

Figura 3.5 – Corrente típica e valores médios dos harmônicos gerados por um computador 

 

Fonte: Nunes, 2007. 

 Na Figura 3.5 estão ilustrados o perfil da corrente de carga típica de um computador 

desk top (Figura 3.5a), e o perfil de geração de harmônicos desta carga não linear. Nota-se, de 

novo, que a corrente é periódica e com pequenas assimetrias em relação ao eixo do tempo, de 

forma que o perfil de harmônicos gerados apresenta os harmônicos de ordem impar como os 

mais significativos, ou sejam, 3º , 5º , 7º , 9º , 11º , etc.  

Além dos harmônicos, que são sinais com frequências múltiplas da frequência 

fundamental, muitas cargas também geram Inter harmônicos nas formas de onda da tensão e 

corrente, que são componentes de frequência que não são múltiplos inteiros da frequência 

fundamental, e podem ser encontrados em redes de todas as classes de tensão.  

Inter harmônicos são produzidos principalmente por conversores de frequência, motores 

de indução, fornos a arco e solda elétrica. A propagação de inter harmônicos pode causar efeitos 

de aquecimento, oscilações torcionais, flicker em CRTs, sobrecarga de filtros convencionais, 

interferência em equipamento eletrônico, ondulação em receptores de controle e sistemas de 

telecomunicações.  

 Observou-se pelos exemplos apresentados que para realizar uma análise espectral da 

corrente de carga, ou seja, obter seu espectro de frequência, é necessário que se utilize uma 

ferramenta de análise que transforme o sinal temporal original, em um sinal correspondente no 

domínio da frequência, de forma que fiquem evidenciadas todas as frequências contidas no sinal 

distorcido. Esse tópico será abordado na secção seguinte, via a análise de Fourier. 
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3.3 – ANÁLISE DE FOURIER 

 A análise de Fourier é uma ferramenta matemática importante e largamente utilizada 

para a obtenção das componentes harmônicas/ inter harmônicas de uma forma de onda não 

senoidal. Esta análise toma como base a Transformada de Fourier (TF), a qual pode ser aplicada 

a qualquer função no tempo, seja ela periódica ou aperiódica, simétrica ou assimétrica e 

transforma uma função no domínio do tempo f(t) em uma função no domínio da frequência 

F(w).  O custo que se paga é que ao se representar a função no domínio da frequência, perde-

se a informação temporal da mesma. No entanto, se ganha uma rica informação para a análise 

prática de vários problemas de engenharia, os quais precisam de informações de frequência, 

como por exemplo, problemas de ressonância, análise de vibração, dimensionamento de filtros, 

problemas de comunicação de forma geral, magnetostricção de núcleos de transformadores, 

entre outros. 

 

3.3.1- Transformada de Fourier  

 Segundo [Leão, 2013], a transformada de Fourier é utilizada para mapear sinais 

aperiódicos no tempo para o domínio da frequência, resultando em um espectro de frequência 

contínuo. Sua definição é expressa na equação (3.2) como: 

 

 

𝐹(𝑤) =  ∫  𝑓(𝑡). 𝑒 𝑑𝑡   (3.2) 

 

Em que: 

f(t) – sinal contínuo no tempo; 

F(w) – representa a função densidade espectral de f(t); 

e-jwt  = cos(wt) –j sen(wt)  (de acordo com o teorema de Euler). 

 

Uma grande gama de problemas de engenharia envolve séries temporais discretas, obtidas 

a partir de sistemas de aquisição de dados como oscilógrafos, medidores de qualidade de 

energia, entre outros. Nestes casos deve-se utilizar a versão da Transformada Discreta de 

Fourier (TDF), a qual é a aplicação numérica da TF, como mostrado na sua definição na 

equação (3.3):  
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𝐹 =  𝑓(𝑘). 𝑒 .          𝑛 = 0, … , (𝑁 − 1)         (3.3)     

Em que, 

N – Número de amostras por período; 

f(k) – Amplitude de cada amostra; 

Fn – Valores complexos (módulo e fase) das N senoides obtidas com a TDF. 

A equação (3.3) pode ser escrita na forma matricial da equação (3.4), considerando W 

= e-j2pi/N , com n e k variando no intervalo de [0,1,2, …, (N-1)]. 

F0  1 1 1 … 1  f0 

F1  1 W W2 … WN-1  f1 

 F2 = 1 W2 W4 … WN-2 . f2 

…  … … … … …  … 

FN-1  1 WN-1 WN-2 … W  fN-1 

                                                                                  (3.4) 

Para todas as componentes de frequência fk , k=0,1,,2,…,(N-1), a equação matricial pode 

ser escrita na forma compacta vetorial, como:  

Fn = [Wk.n ] . fk                           (3.5) 

Sendo: 

Fn – vetor (Nx1) representando as N componentes da função no domínio da frequência; 

fk – vetor (Nx1) representando as N amostras da função no domínio do tempo; 
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[Wk.n ] – matriz de dimensão (NxN) em que cada componente é um fasor unitário, que gira no 

sentido horário com deslocamento sucessivo entre componentes. 

3.3.2 – Série de Fourier 

No caso do sinal f(t) ser periódico, pode-se realizar a análise do sinal via a utilização da 

série de Fourier. Segundo Fourier (Fourier, 1822), uma forma de onda periódica pode ser 

representada por uma soma de senos e cossenos de frequências múltiplas da frequência 

fundamental adicionada de uma componente CC, conforme é apresentada na equação (3.6) 

(Arrilaga, 1985): 

 
(3.6) 

em que os coeficientes ,  e  são calculados pelas expressões: 

   (componente DC)  

(3.7) 

 

(3.8) 

 

(3.9) 

Exemplo de forma de onda distorcida f(t), e sua decomposição harmônica nas 

componentes fundamental (n = 1),  quinta harmônica (n =5) e  sétima harmônica (n =7), está 

ilustrado na Figura 3.6. 

Figura 3.6 – Decomposição da função f(t) distorcida nas componentes harmônicas fundamental (60 hz), quinta 

harmônica (300 Hz), e sétima harmônica (420 Hz). 

 

Fonte: o autor 
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3.3.3 – Medidas de Distorção Harmônica 

As distorções harmônicas, tanto de tensão como de corrente, presentes nas redes elétricas 

são medidas de forma individual, e de forma coletiva, formando os indicadores de distorção 

harmônica que estão regulamentados nas normas internacionais (IEEE Std. 519, IEC 61000-3-

6) e nacional (PRODIST), que são tomados como referências para a avaliação da qualidade da 

energia (QEE) da rede elétrica, e das instalações consumidoras, de uma forma geral. Estes 

indicadores são calculados conforme apresentado a seguir: 

1.  Distorção Harmônica Total de Tensão (DTT%). Calcula-se como a relação entre a 

tensão rms dos harmônicos de ordens superiores considerados e a tensão fundamental 

(V1), conforme apresentado na equação (3.10). 

 

(3. 10) 

 

2. Distorção Harmônica Individual de tensão de ordem h (DITh%). Calcula-se como a 

relação entre a tensão de um harmônico individual (Vh) e a tensão fundamental de 

acordo com (3.11). 

                                                                                                                  (3.11) 

 

Relações similares são estabelecidas para as correntes, definindo-se a Distorção Harmônica 

Total de Corrente (DTI%) e a Distorção Harmônica Individual de Corrente para a ordem 

harmônica h (DIIh) pelas expressões (3.12) e (3.13), respectivamente. 

 

                                                                                                         (3.12) 

 

 

                                                                                                        (3.13) 
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3.4 – SINAIS DE ENERGIA E DE POTÊNCIA 

 Normalmente os sinais são classificados como sinais de energia, e sinais de potência. 

Para apresentar essas classes de sinais, suponha que uma tensão elétrica instantânea seja 

aplicada através de uma resistência R reproduzindo uma corrente i(t). A potência instantânea 

por ohm, pode ser obtida como representado na equação (3.14).  

 

p(t)  = e(t). i(t)/ R   =  i2(t)       (3.14) 

 

Integrando a expressão (3.14) em um intervalo |t| ≤  T, pode-se definir a energia total e a 

potência média em uma base por ohm, como sendo expressas respectivamente pelas equações 

(3.15) e (3.16), a seguir [Ziemer at al 1998]: 

 

𝐸 =  ∫  𝑖 (𝑡)𝑑𝑡           (Joule)                         (3.15) 

𝑃 =  lim
→

(1 2𝑇) ∫ 𝑖 (𝑡)𝑑𝑡⁄   (Watt)                  (3.16) 

 

De um modo geral, para um sinal arbitrário x(t), o qual pode ser complexo, a energia total 

e a potência média, normalizadas para resistência unitária são dadas respectivamente pelas 

expressões (3.17) e (3.18). 

 

𝐸 =  lim
→

∫ |𝑥(𝑡)| 𝑑𝑡  (Joule)                           (3.17) 

𝑃 =  lim
→

1 2𝑇 ∫ |𝑥(𝑡)| 𝑑𝑡⁄   (Watt)                   (3.18) 

Com base nas expressões (3.17) e (3.18), são definidas as seguintes classes de sinais [Ziemer 

at al 1998]: 

1- x(t) é um sinal de energia se e somente se 0 <  E  <  ∞ , tal que P = 0; 

2- x(t) é um sinal de potência se e somente se 0 <  P  <  ∞, o que implica E = ∞; 

3- Sinais que não satisfazem essas propriedades não são sinais de energia e nem de 

potência. 

Sinais impulsivos (forma de impulsos) são caracterizados como sinais de energia, pois os 

mesmos ocorrem em um instante específico, não apresentando uma potência média, a qual é 

definida para um intervalo de tempo.  

Os sinais de tensão e corrente nos sistemas elétricos de potência que operam em regime 

permanente são sinais periódicos ao longo do ciclo de operação e, portanto, se caracterizam 
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como sinais de potência. Em (Ziemer at all 1998) é demonstrado que a potência média para 

esses tipos de sinais pode ser dada como: 

 

𝑃 =  (1 𝑇𝑜) ∫ |𝑥(𝑡)|  𝑑𝑡⁄              (3.19) 

 

3.5 – CÁLCULO DE RELAÇÃO SINAL-RUIDO 

 

 A Relação Sinal Ruído (SNR) compara a intensidade do sinal desejado com a 

intensidade do ruído presente neste sinal. Essas intensidades são expressas respectivamente 

pelas potências do sinal e do ruído, obtendo-se a SNR pela divisão da potência do sinal, pela 

potência do ruído. Quanto maior for essa relação, melhor a reprodutibilidade do sinal. Uma 

relação negativa para a SNR significa que o ruído é mais forte do que o sinal, o que certamente 

não é desejável.  

 Originalmente a relação sinal ruído adveio das aplicações da área de 

telecomunicações, para aferir os meios de comunicação usados para transmissão de 

informações, como dados, imagens, áudio etc. Com a experiência acumulada no uso da SNR, 

foram definidos em norma, de acordo com a área de aplicação, limiares aceitáveis dessa relação, 

para se garantir a reprodução fiel das informações transmitidas [Ziemer at all 1998]. Por 

exemplo, para uma transmissão de voz de boa qualidade por celular, esta relação deve situar-se 

em torno de 30 dB.  Para alguns equipamentos de áudio, por exemplo, esta relação está em 

torno de 90 dB ou acima. 

 

 Para calcular a relação sinal ruído, divide-se a amplitude do sinal (ou a Potência do 

sinal), pela Amplitude do ruído (ou a Potência do ruído), expressando o resultado em escala 

logarítmica, medida em decibéis (dB), conforme expresso nas equações a seguir. 

𝑆𝑁𝑅  = 10 𝑙𝑜𝑔       (3.20) 

 

𝑆𝑁𝑅 =  10 𝑙𝑜𝑔 ( ) =  20 𝑙𝑜𝑔 ( )      (3.21) 

 

Considerando que tanto o sinal quanto o ruído são representados por n amostras discretas, a 

SNR neste caso pode ser calculada por:  
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𝑆𝑁𝑅 = ( 
 ∑  

∑  

)          (3.22) 

Ou expressando em dB, como: 

𝑆𝑁𝑅  =   20 𝑙𝑜𝑔  (
 ∑  

∑  

)           (3.21) 

 

 

3.6 - Conclusão do Capítulo 

 Neste capítulo foram apresentadas as ferramentas de análise que serão utilizadas para 

formular o procedimento de diagnóstico preditivo proposto nesta tese. Apresentou-se uma breve 

discussão sobre as distorções harmônicas provocadas pelas cargas não lineares, e a relação 

Sinal-Ruído largamente utilizada em sistemas de comunicação de dados, a qual será a 

ferramenta básica de análise, nesta tese, para a qualificação do grau de degradação dos contatos 

elétricos.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA DE ANÁLISE PREDITIVA 

4.1- Introdução 

 Como apresentado no Capítulo1, esta tese se propõe a desenvolver um sistema de 

diagnóstico preditivo para defeitos em bays de subestações elétricas, com base na análise 

espectral da corrente de carga que circula pelos diversos elementos que compõem o bay, 

como chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores de corrente, e contatos elétricos de 

uma forma geral. Essencialmente o que se busca é um indicador que possa discriminar o 

estado de degradação dos contatos elétricos, e dessa forma sinalizar de modo preditivo, a 

ocorrência de falhas iminentes. Inicialmente, para a formalização da metodologia a ser 

empregada, far-se-á uma apresentação resumida das principais características dos contatos 

elétricos, de modo a facilitar o entendimento da solução aqui proposta para o sistema de 

diagnóstico preditivo de degradação de contatos elétricos. 

4.2 – Contatos Elétricos – Tecnologias de Monitoramento 

Um contato elétrico é definido como a interface entre as partes por onde circulam 

correntes elétricas em dispositivos elétrico-eletrônicos e eletromecânicos, que garantem a 

continuidade do circuito elétrico. A principal finalidade de uma conexão elétrica é permitir 

a passagem da corrente elétrica na interface dos contatos, também permitindo a sua 

interrupção. 

Os fenômenos que ocorrem na zona de contato são complexos, e embora a natureza 

desses fenômenos possa ser diferente, todos são governados pelos mesmos princípios 

fundamentais, sendo o mais importante a ocorrência da degradação da interface de contato, 

e consequentemente as mudanças associadas na resistência do contato à passagem da 

corrente elétrica, na temperatura do contato e em outros parâmetros. À medida que aumenta 

o nível de degradação dos contatos, a resistência e a temperatura dos mesmos também 

aumentam, sendo que estes dois parâmetros são largamente utilizados como indicadores de 

degradação dos contatos elétricos. Para contatos elétricos aparentes, como chaves 

seccionadoras, e demais conexões elétricas entre os diversos elementos do bay, utiliza-se 

amplamente a temperatura, via a análise de imagens termográficas, como parâmetro 

indicador de degradação de contato. Para contatos não aparentes, ou contatos internos como 

aqueles dos disjuntores, os quais não estão acessíveis à termografia, normalmente utiliza-se 
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a própria resistência do contato, como medida de degradação do mesmo. 

Os contatos elétricos podem ser classificados de acordo com a sua natureza, superfície, 

geometria, movimento, características de projeto e tecnologia empregada, corrente de carga, 

aplicações, entre outros. Em geral os contatos elétricos podem ser divididos em duas 

categorias básicas, a saber: 1) Contatos Estacionários; 2) Contatos Móveis.  

A Figura 4.1 apresenta a classificação mais geral de contatos elétricos, de acordo com o 

movimento do contato, a funcionalidade, e características de projeto. 

Figura 4.1 – Classificação geral de contatos elétricos. 

Fonte: Adaptado de (Braunovic et all, 2017)                           

 

Nesta tese serão tratados contatos das categorias estacionário, envolvendo contatos do 

tipo, conectado (barramento), representando as conexões elétricas entre os diversos 

elementos do bay das subestações, e contatos da categoria móvel, com princípio de operação 

por comutação, do tipo separável, representado pelos disjuntores e tipo seccionador, 

representado pelas chaves seccionadoras dos bays das subestações. 

A passagem da corrente elétrica na zona de contato é acompanhada de fenômenos 

físicos que podem ser de natureza elétrica, eletromecânica, e térmica, e produzem mudanças 

no estado das camadas da superfície de contato, conforme ilustrado da Figura 4.2.  
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 Figura 4.2 – Efeitos possíveis da passagem da corrente elétrica nos contatos 

  

 

A severidade do processo que ocorre na interface de contato depende da magnitude e 

natureza da corrente elétrica que flui pelos contatos, da tensão aplicada, das condições de 

operação, e do material de que é feito o contato. Na presente tese, a metodologia de detecção 

preditiva de falha em contatos elétricos está fundamentada no efeito elétrico da passagem da 

corrente pelos contatos, sendo explorado neste caso, os efeitos de formação de micro 

descargas parciais, e de abrasão, como destacado na Figura 4.2. 

A solução proposta parte da premissa de que a degradação dos contatos elétricos é um 

fenômeno que envolve a perda de energia que se reflete no consequente aquecimento do 

contato, provocando o efeito de abrasão, como revelado pelas imagens termográficas, 

apresentadas no Capítulo 2, desta tese. Também, é conhecido que o processo de degradação dos 

contatos cria imperfeições nas superfícies desses contatos que ao serem percorridos pela 

corrente elétrica, geram micro descargas parciais de frequências elevadas, que certamente 

poderão ser observadas em uma análise do espectro de frequência da corrente de carga. Então, 

o procedimento preditivo de detecção de falhas em contatos elétricos aqui proposto, será 

baseado na análise do espectro de frequência da corrente de carga, o qual é obtido pela 

transformada de Fourier (FFT), apresentada no Capítulo 3.  

A corrente de carga que circula pelos bays das subestações supre as cargas elétricas 

Fonte: Adaptado de (Braunovic et all,2017) 
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conectadas à subestação. Dessa forma, a corrente de carga que circula por um bay específico, 

atenderá a uma carga equivalente que se reflete no transformador de saída conectado a este 

bay.  

Então, o espectro de frequência da corrente de carga conterá frequências que são 

características das cargas elétricas que estão sendo supridas, as quais geram, em regime 

permanente, componentes harmônicas de baixa ordem, tipicamente até uma frequência de 

corte Fc . Segundo o (PRODIST, 2018), as cargas não lineares típicas dos sistemas elétricos 

atuais geram distorções harmônicas de corrente que são mais significativas até em torno da 

25ª. ordem harmônica (1,5 kHz), em alguns casos até 30ª. ordem (1,8 kHz), para sistemas de 

60 Hz. Além dessa faixa aparecerão componentes de alta frequência, hoje classificadas como 

supra harmônicos (Meyer, at all, 2018) que tipicamente vão da faixa de 2 kHz até 150 kHz, 

gerados tipicamente por alguns dispositivos eletrônicos utilizados em interfaces com painéis 

fotovoltaicos, baterias, cargas DC, chaveamentos PWM (Pulse Width Modulation) de alta 

frequência, entre outros, que também incluem frequências típicas que são geradas por micro 

descargas parciais nos contatos elétricos. 

Dessa forma o procedimento proposto divide o espectro da corrente de carga em uma 

parcela que vai até a frequência de corte Fc , que corresponde às distorções harmônicas 

devido às cargas em si,  e outra parcela acima da frequência de corte, que caracterizam os 

supra harmônicos, que entre outras, englobam as distorções harmônicas devidas à 

degradação dos contatos elétricos. Considerando que a degradação dos contatos elétricos se 

reflete em um aumento de aquecimento, que consequentemente advém da maior perda de 

energia, certamente esse efeito é acompanhado de um aumento na parcela de perda de 

energia devido às descargas parciais. Consequentemente, é esperado que a perda de energia 

associada às frequências maiores do que a frequência de corte Fc seja maior para uma 

condição de contato elétrico degradado em relação a um contato em bom estado.  Isso 

significa uma maior dissipação de energia no contato degradado em relação ao contato bom.  

Dessa forma, uma métrica que calcule a relação entre as potências do espectro 

associadas às distorções harmônicas da carga (até a frequência Fc ), e devido às distorções 

harmônicas acima da frequência Fc , de forma continuada durante a operação do sistema 

elétrico, será capaz de avaliar a degradação dos contatos, e emitir um diagnóstico sobre seu 

estado de degradação, para uma tomada de decisão de manutenção preditiva.  

 



 

43 
 

 

4.3- Formulação da Proposta de Solução  

 A Figura 4.3 apresenta, esquematicamente, o diagrama unifilar de um bay típico de 

subestação de energia elétrica, mostrando a conexão do barramento de entrada da subestação 

ao transformador de potência, que atende as cargas elétricas conectadas à subestação.  

 

Figura 4.3- Representação esquemática de um bay típico de subestação mostrando a conexão do barramento 
de entrada ao transformador que atende as cargas. 

 

Fonte: o autor 

 Destacam-se, neste arranjo, o próprio barramento elétrico, as chaves seccionadoras 

CH1, CH2, CH3, e CH4, o disjuntor DJ, o transformador de corrente TC, o Transformador 

de potência, e a Carga equivalente. Percebe-se que a corrente de carga flui, a partir do 

barramento de entrada, por todos os elementos do bay até efetivamente atender a carga. 

Neste percurso, a corrente de carga é medida pelo TC, e entregue ao sistema de oscilografia 

da subestação, com a finalidade de ser processada para aplicações de supervisão e controle 

do sistema elétrico. A corrente de carga já é medida continuamente nos TCs que se localizam 

nos bays e também estão disponíveis como sinais oscilográficos, formando o banco de dados 

da oscilografia das subestações. Dessa forma, um procedimento baseado na corrente de carga 

é de fácil implementação nos sistemas reais em operação, com um mínimo de investimento 

financeiro, para as empresas concessionárias de energia elétrica. 

As subestações de transmissão de energia em alta tensão (69 kV a 138 kV) e extra alta 

tensão (de 230 kV e acima) são equipadas com oscilógrafos que monitoram as grandezas 

elétricas tensão e corrente nas fases A-B-C de forma contínua na operação do sistema, a partir 

dos dados de tempo real adquiridos dos transformadores de corrente (TC) e transformadores de 

potencial (TP), com taxas de amostragem típicas de 128 a 256 amostras por ciclo de 60 Hz. 

Além dos registros oscilográficos de tensão e corrente caracterizando a operação em regime 
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permanente, e os eventos elétricos que ocorrem na rede como curtos-circuitos, chaveamentos 

de linhas, transformadores, cargas, banco de capacitores, e outros, também estão 

disponibilizados os sinais digitais da atuação da proteção do sistema elétrico, evidenciando o 

início e o fim das ocorrências. Na atual proposta de tese, a infraestrutura de oscilografia 

disponível será utilizada para a implementação da proposta de manutenção preditiva de bays de 

subestações, baseada na condição de operação das chaves seccionadoras, transformadores de 

corrente, disjuntores, e os contatos elétricos de uma forma geral. 

4.3.1 – Métrica para Medição de Degradação de Contatos Elétricos 

Nesta tese, propõe-se como métrica para medir a degradação dos contatos elétricos dos 

elementos do bay, um Indicador de Degradação de Contato (IDC), definido em dB como 

apresentado na relação (4.1), similar a definição da relação sinal Sinal-Ruido (SNR) utilizada 

na área de telecomunicações, e apresentada no Capítulo 3, desta tese. 

 

𝐼𝐷𝐶  =   20 𝑙𝑜𝑔  (
 ∑  

∑  

), 
(4.1
) 

Onde: 

Sk—Magnitudes do espectro de frequência da corrente de carga obtido da Transformada 

Discreta de Fourier, para a região de baixa frequência (f ≤ Fc) usando um filtro passa-baixa; 

Rk— Magnitudes do espectro de frequência da corrente de carga obtido da Transformada 

Discreta de Fourier, para a região de alta frequência (f > Fc) usando um filtro passa-alta; 

 

A Transformada Discreta de Fourier foi introduzida no Capítulo 3 desta tese,  é aqui 

repetida, para melhor entendimento, como apresentado na relação (4.2).  

𝐹 =  𝑓(𝑘). 𝑒 .          𝑛 = 0, … , (𝑁 − 1), 
(4.2

)  

Onde: 

N—Número de amostras por ciclo da corrente de carga (taxa de amostragem); 

f(k)—magnitude de cada amostra; 

Fn—valores complexos (modulo e fase) das n senoides obtidas pela Transformada Discreta 

de Fourier;  
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O fluxograma geral da metodologia proposta para o sistema de diagnóstico preditivo de 

falhas em contatos elétricos de bays de subestações, como proposto nesta tese, é apresentado 

esquematicamente na Figura 4.4. 

Figura 4.4 – Fluxograma do sistema preditivo de falhas em bays de subestações. 

 

Fonte: o autor. 

De acordo com o fluxograma da Figura 4.4, as correntes nas fases A-B-C são medidas 

pelo transformador de corrente e armazenadas na base de dados da oscilografia. Então, a 

transformada discreta de Fourier é aplicada às oscilografias das correntes nas fases A-B-C, para 

a obtenção dos sinais S(k) e R(k) por fase, e em seguida é processado o cálculo do IDC para a 

condição de operação sob análise.  

O valor de IDC calculado em dB para a condição de operação em análise, pode ser usado 

como entrada para um sistema de diagnóstico, que qualificará a condição de operação analisada 

sob o aspecto de indicação de falha iminente do bay. Para caracterizar o quão distante o sistema 

em operação encontra-se em relação a uma condição crítica que representa a falha iminente do 

bay, deve-se estabelecer um valor limiar para o IDC em dB, tal que esse valor represente a 

condição de falha que deverá ser evitada. Dessa forma, a simples comparação do valor 

calculado para o IDC com o valor do limiar adotado, já se constitui um diagnóstico preditivo 

de falha, o qual pode ser mais bem qualificado por um sistema de inferência inteligente, usando 

Redes Neurais Artificiais, ou Lógica Fuzzy, por exemplo, tal que a menor ou maior 

aproximação com o limiar caracterize o sistema como, por exemplo, Seguro, Alerta e 

Emergência. Outras classificações também poderão ser qualificadas. 
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Como uma primeira contribuição para a solução deste problema, nesta tese, no entanto, 

optou-se por desenvolver uma abordagem analítica para o sistema de diagnóstico preditivo de 

falha para o bay, o qual é baseado em modelos de regressão linear. O cálculo sucessivo de 

valores de IDC para os registros oscilográficos da corrente de carga ao longo da operação do 

sistema elétrico gera uma série temporal discreta, de valores de IDC em função dos instantes 

de tempo, conforme ilustrado na Figura 4.5, pelos pontos representados em cor preta, de forma 

que cada ponto representa um valor IDCi calculado pela equação 4.1, anteriormente 

apresentada. 

É esperado que os sucessivos pontos de IDCi calculados para os sucessivos instantes de 

tempo Ti decresçam na média, ao longo do tempo, pois representam a degradação dos contatos 

elétricos com a operação contínua do sistema. Dessa forma, um modelo simples para modelar 

essa tendência é por meio de uma reta de regressão, como ilustrado na Figura 4.5, a seguir, pela 

reta em cor azul. 

 

Figura 4.5 –Definições e conceitos de métricas de degradação de contatos. 

 
Fonte: o autor. 

  

A partir do modelo de regressão linear, e utilizando o valor de limiar para o IDC, IDCLimiar, 

como ilustrado na Figura 4.5 pela reta em cor vermelha, pode-se calcular a margem de 

segurança, em dB, que o valor atual de IDC calculado pelo modelo de regressão para o instante 

de tempo atual, se encontra em relação ao valor limiar de IDC, ou seja: 

 

 MSi =  ÎDCi - IDClim           (4.3) 

Onde, 
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MSi – margem de segurança em dB, que o ponto de operação atual do bay se encontra em 

relação a uma condição crítica de falha; 

IDClim – valor limiar para o IDC em dB; 

ÎDCi – estimativa do valor do IDC atual calculado pelo modelo de regressão. 

 

Também, para cada valor de ÎDCi estimado pelo modelo de regressão, pode-se calcular 

uma estimativa do tempo que o sistema levará para falhar, ou seja, o tempo que falta, a partir 

da condição de operação atual, para o cruzamento com a reta de limiar de IDC, ou seja IDClim. 

Esse indicador, conhecido como TTF (Time To Fail – Tempo até a Falha), é uma métrica 

importante utilizada na manutenção preditiva de sistemas, a partir da qual se pode caracterizar 

a criticidade da condição de operação em relação às falhas prováveis. Para cada condição de 

operação, a estimativa do TTF pode ser calculada como: 

 

 TFi = Tlimiar – Ti              (4.4) 

Onde, 

TFi – tempo até falhar, a partir da condição atual de operação, em horas; 

Tlimiar – estimativa do instante de tempo para atingir o valor de limiar do IDC, calculado pelo 

modelo de regressão atual; 

Ti – instante de tempo atual. 

 

A metodologia de monitoramento preventivo de defeitos em bays de subestações, como 

proposto nesta tese, é adequada para ser implementada on line, cujo cálculo de IDC pode ser 

realizado a um intervalo de discretização que pode ser definido pela prática de supervisão da 

Empresa. Como o processo de degradação dos contatos elétricos é um fenômeno de dinâmica 

lenta, ou seja, pode levar meses até atingir uma condição crítica, tem-se utilizado intervalos de 

uma hora para o cálculo de IDC. Porém outros intervalos também podem ser selecionados, 

como 1 valor diário, 1 valor por cada patamar de carga, ou seja, carga leve, média e pesada, 

entre outros.  

  

4.3.2 – Modelo de Regressão Linear 

Assumindo-se que a relação entre os valores de IDC calculados na operação contínua do 

sistema elétrico, e a variável tempo, podem ser caracterizados por uma função de primeira 

ordem como mostrado na equação (4.5) a seguir, então o princípio dos mínimos quadrados pode 
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ser utilizado para estimar a inclinação 𝛽  da reta e o parâmetro de cruzamento 𝛽  da equação 

(4.5) [Costa et all, 2012]. 

 

ÎDC = 𝛽 𝑇 + 𝛽 + 𝜖                                                             (4.5) 

 

Onde 𝜖 é o erro do modelo, assumido como tendo uma distribuição Gaussiana com média zero, 

e variância 𝜎 . 

O procedimento de mínimos quadrados para o ajuste da reta de regressão expresso na 

equação (4.5), utiliza as equações (4.6) e (4.7) para a obtenção dos parâmetros de regressão 𝛽  

e, 𝛽 .conforme descrito em [Charnet et all, 2018] 

  

𝛽 =
∑  𝐼𝐷𝐶 − 𝐼𝐷𝐶 𝑇 − 𝑇

∑  𝑇 − 𝑇
                                              (4.6) 

 
 

𝛽 = 𝐼𝐷𝐶 − 𝛽 𝑇                                                       (4.7)  
 
 
Onde  𝐼𝐷𝐶  e  𝑇   são valores médios para 𝐼𝐷𝐶   e 𝑇 . 

 
 
4.3.3 – Sistema de Diagnóstico de Falhas em Bays de Subestações  
 

O IDC aqui proposto é baseado na corrente de carga, e conforme apresentado 

esquematicamente na Figura 4.3, esta corrente flui pelos elementos: chave seletora de barra 

CH1, chaves CH3 e CH4 do disjuntor, flui pelos contatos internos do disjuntor CB, pelos 

enrolamentos do TC, e por todas as conexões elétricas desses elementos com o bay. Como tal, 

o IDC calculado para esta corrente dará indicação de falha para todos os contatos elétricos do 

bay, no percurso que vai do barramento de entrada até o TC. Então, surge uma primeira questão 

a qual é: ocorrida uma condição crítica de IDC, como identificar a qual elemento ou elementos 

do bay ela se refere?  

Para solucionar essa questão, o procedimento de monitoramento preditivo on line aqui 

proposto levará em consideração a margem de segurança (MS), calculada para cada novo valor 

de IDC. Pela experiência da empresa na prática de manutenção em bays de subestações, é 

possível estabelecer um valor de IDC que caracterize uma condição de alerta, antes de atingir 

o valor IDClim. Então, quando a condição operacional do bay atingir essa condição de alerta, 
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direciona-se uma inspeção de campo, para uma avaliação visual e termográfica dos contatos 

aparentes do bay.  

Caso esses contatos não apresentem condições críticas de falha, então a indicação de 

criticidade do IDC remete aos contatos não aparentes dos disjuntores, ou até mesmo alguma 

condição de falha no transformador de corrente (TC). A partir daí, deverá ser realizado o 

procedimento de manutenção preventiva, com a parada programada dos ativos.  

Por outro lado, se a inspeção visual e termográfica detectou elementos específicos do bay 

com indicação de falha, esses serão reparados, e ao retornar o sistema a operação normal, 

observa-se o comportamento do IDC. Caso o mesmo tenha saído da condição crítica, então o 

sistema está seguro, novamente. Caso contrário, remete-se a uma inspeção nos disjuntores e 

transformador de corrente.  

Outro ponto a ser considerado no Sistema de Diagnóstico de Falhas é quanto ao próprio 

modelo de regressão linear utilizado. Pelo procedimento proposto, este modelo é ajustado a 

cada novo valor de IDCi, de tal forma a refletir a condição atual de operação do bay. Em outras 

palavras, a cada IDCi obtém-se nova reta regressora, com novos valores de 𝛽  e , 𝛽 , ou seja, o 

modelo de regressão linear  é adaptativo, ajustando-se a cada nova amostra on line disponível.  

Com o modelo de regressão atualizado, obtém-se a estimativa do IDCi para esta condição, ou 

seja, ÎDCi e calcula-se a MSi para esta condição.  

Sabe-se, também, que o procedimento de mínimos quadrados utilizado no ajuste da reta 

de regressão, por concepção, atribui menor peso no processo de otimização para os pontos mais 

distantes da média do conjunto de dados para os quais se estar ajustando a reta de regressão. 

Essa é uma forma de evitar que outliers influenciem fortemente no ajuste da reta regressora.  

Por outro lado, no sistema elétrico real podem surgir condições de falhas intempestivas, 

ou seja, uma manifestação de rápida degradação dos contatos elétricos que podem levar a uma 

condição de falha mais rapidamente do que está sendo previsto pelo modelo de regressão. Como 

identificar e superar uma condição dessa natureza? Uma das maneiras de avaliar a efetividade 

do modelo de regressão é analisar principalmente as discrepâncias entre os valores medidos 

(IDCi) e os valores estimados pelo modelo (ÎDCi), ou seja, a análise dos resíduos, como 

expresso na equação (4.8). 

 

Resi = IDCi – ÎDCi     (4.8) 
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Esta análise se faz observando o comportamento individual e o comportamento conjunto 

dos resíduos. Para avaliação da criticidade da degradação dos contatos, só tem interesse para a 

análise os resíduos negativos, pois estes indicam que o valor IDCi está mais próximo do valor 

limite IDClim do que o indicador ÎDCi gerado pelo modelo de regressão. Se esta ocorrência 

representar um evento isolado, então pode ser considerado um outlier, e neste caso o modelo 

de regressão já tratou adequadamente esta ocorrência e os resultados gerados pelo modelo de 

regressão são levados em consideração nas análises de MS e TTF. No entanto, se sucessivos 

valores negativos de resíduos são observados, e com magnitudes significativas, então muito 

provavelmente significa uma abrupta mudança na condição de degradação dos contatos, a qual 

ainda não foi incorporada no modelo de regressão. Nesta condição, as análises de criticidade 

devem levar em consideração os valores de IDC calculados, e não mais aqueles estimados pelo 

modelo.  

 

De forma compacta, os procedimentos de manutenção preditiva apresentados até então 

podem ser resumidos pelo algoritmo a seguir: 

1- Calcular um novo valor IDCi, e ajustar a reta de regressão pela incorporação deste novo 

dado, para obter novos parâmetros de regressão 𝛽  e , 𝛽 ; 

2- Com a nova reta de regressão, obter a estimativa de ÎDCi a partir da qual calcula-se a 

margem de segurança MSi , o Tempo até falhar TFi e o resíduo Resi;  

3- Se o resíduo for negativo, verificar se tem módulo maior ou igual ao módulo da média 

dos últimos N valores negativos sucessivos anteriores; 

4-  Se for menor, manter os valores de MSi e TFi calculados no passo 2. Seguir para o 

passo 6; 

5- Se for maior ou igual, calcular novos valores de MSi substituindo ÎDCi por IDCi e 

ajustar uma nova reta de regressão para os N últimos valores de IDCi  para calcular o 

novo TFi; Seguir para o passo 6; 

6- Emitir diagnóstico do estado de degradação dos contatos: 

6.1 - Se (MSi/MSo).100 > 25% , então: Estado Normal; 

6.2 - Se 10% < (MSi/MS0).100 < 25%, então: Estado Alerta. Realizar inspeção visual e 

termográfica programada nos contatos aparentes do bay; 

6.3 - Se (MSi/MS0).100 < 5%, então: Estado Emergência. Realizar inspeção visual e 

termográfica imediata nos contatos aparentes do bay. 

7 – Retornar ao Passo 1. 
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Os limites aqui apresentados de 25%, 10%, e 5% são meramente ilustrativos para definir 

os intervalos entre os estados Normal, Alerta e Emergência. Certamente esses limites podem 

variar de acordo com os sistemas específicos de cada empresa, e das práticas implementadas de 

manutenção preditiva. Também, a classificação dos estados de operação como Normal, Alerta, 

Emergência são meramente ilustrativos, podendo-se inclusive definir outras classificações e 

intervalos customizados para as práticas de cada empresa.  

 
4.4 – Testes de Laboratório para Validação da Proposta de IDC 
 

Nesta seção serão apresentados testes de laboratório para validar a utilização do IDC 

como um indicador de degradação de contatos elétricos. Para tanto serão utilizados disjuntores 

com resistências dos contatos internos diferentes, que serão percorridos por corrente CC. De 

acordo com Bhole et al (2015) o nível de corrente CC recomendado pela norma IEC 60694 é 

de 50 A, enquanto a norma ANSI recomenda 100 A, para a realização de testes para o cálculo 

da resistência estática de contatos elétricos, de forma que sejam  

superados os possíveis efeitos galvânicos desses contatos. Isso é particularmente importante 

quando se trata de contatos robustos como aqueles das chaves seccionadoras e disjuntores dos 

sistemas elétricos de alta tensão. 

Seguindo a recomendação da norma IEC 60694, montou-se o experimento de bancada, 

conforme apresentado na Figura 4.6, cujos componentes principais são: Fonte de Corrente CC, 

de até 200 A; disjuntor real de 230 kV da marca Merlin Gerin; garra de corrente CC da marca 

HIOKI; e o analisador de qualidade de energia HIOKI PW3198.  Para a aquisição da forma de 

onda da corrente pelo analisador HIOKI, foi utilizado uma frequência de amostragem de 20 

kHz, e uma corrente CC de 50 A.  
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Figura 4.6- Arranjo de medição em laboratório, com fonte DC, disjuntor, e analisador de qualidade de 

energia. 

 

Fonte: o autor 

 Utilizaram-se 2 disjuntores, com resistências de contato diferentes entre si, sendo um 

disjuntor com resistência de 30 µΩ, e o outro com 50 µΩ. As FFTs das correntes medidas pelo 

analisador Hioki, são apresentadas nas figuras 4.7 e 4.8, para as resistências de contato de 30 

µΩ e 50 µΩ, respectivamente. 

 

Figura 4.7 – Espectro de Frequência FFT – disjuntor 30 µΩ. 

 
Fonte: o autor 
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Figura 4.8- Espectro de Frequência FFT – disjuntor 50 µΩ. 

 
Fonte: o autor 

As frequências harmônicas das correntes CC observadas nas Figuras 4.7 e 4.8 são geradas 

em parte pela própria fonte CC, e pelos contatos elétricos dos disjuntores, devido à passagem 

dessas correntes. Segundo Mariscotti (2002), Abramovitz (1997), as fontes CC, dependendo 

dos seus projetos específicos, geram distorções harmônicas típicas até 1,2 kHz, e em alguns 

casos podem ser maiores, em torno de 1,5 kHz.  Então pode-se esperar que as distorções devido 

aos contatos irão aparecer acima destes limiares, correspondendo a pequenas descargas parciais 

de alta frequência devido às imperfeições do material dos contatos, que se degradam com o 

tempo de uso. 

Um filtro passa-baixa e um filtro passa-alta do tipo FIR (Finite Impulse Response) foram 

utilizados para a obtenção dos sinais S(k) e R(k), respectivamente, para a frequência de corte 

Fc = 1.5 kHz, usando toolbox do MATLAB [32].  

A Tabela 4.1 apresenta os resultados obtidos com os testes de bancada realizados nos 

dois disjuntores, no Laboratório de Manutenção Elétrica da empresa Eletrobrás Eletronorte, 

subestação Guamá, localizada em Belém – PA. 

 
           Tabela 4.1 – Cálculo de IDC para disjuntor normal e degradado 

 IDC -Disjuntor 

Normal-Resistência 

30 µΩ 

IDC- Disjuntor 

degradado-Resistência 

50 µΩ 

Medida 1 70,44 dB 66,12 dB 

Medida 2 70,56 dB 66,69 dB 

Medida 3 70,61 dB 66,71 dB 
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No cálculo do IDC, percebe-se que para o disjuntor com resistência de contato maior, 

obteve-se um menor ganho, caracterizando maior perda de energia por micro descargas parciais 

no contato, devido a maior resistência a passagem de corrente elétrica. 

Pela inspeção da Tabela 4.1, é observado que o disjuntor com maior resistência de contato 

(50 µΩ) apresenta um menor ganho em dB, em torno de 66 dB, o que significa que o mesmo 

está mais degradado, como o esperado. Foram realizadas 3 medidas sucessivas, no mesmo 

ambiente de ensaio e em instantes de tempo sucessivos, para confirmar os dados experimentais 

das medidas pela repetição de resultados similares. Esses resultados são uma indicação de que 

o procedimento proposto pode ter uma aplicação potencial para a manutenção preditiva de 

contatos elétricos em bays de subestações, como proposto nesta tese. No Capítulo 5 serão 

apresentados outros resultados, obtidos de uma subestação de 230 kV de um sistema elétrico 

real em operação, que confirmam a efetividade do procedimento de manutenção preditiva 

proposto. 

 

4.5 – Conclusão do Capítulo 

 Neste capítulo foi desenvolvida e apresentada a metodologia proposta para o 

monitoramento on-line dos contatos elétricos de bays de subestações de energia elétrica, e 

realizado os testes de bancada com disjuntores reais de 230 kV, para a validação da proposta 

apresentada. Também foi formulado um sistema de diagnóstico para a degradação dos contatos, 

com a operação contínua do sistema elétrico, o qual é baseado em um modelo de regressão 

linear, com ajuste de curva por mínimos quadrados.  No capítulo 5 serão apresentados novos 

resultados focando a metodologia proposta. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS e ANÁLISES 

 

5.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO CAPÍTULO 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos pela aplicação da metodologia 

proposta em um sistema elétrico de transmissão real, em 230 kV. Os resultados apresentados 

referem-se às campanhas de medição realizadas em dois bays da subestação Guamá, da Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil - ELETROBRAS-ELETRONORTE, localizada em Belém - PA, 

utilizando o analisador de qualidade de energia elétrica HIOKI PW3198, e resultados da análise 

de dados oscilográficos obtidos da oscilografia da operação em tempo real da Subestação 

Guamá, e de outras subestações também em 230 kV.  

 Dessa forma, serão apresentados resultados conforme os estudos de caso resumidamente 

apresentados a seguir:  

1- Estudo de caso 01: – Refere-se a campanha de medição no bay do transformador 2, 

de 230 kV da Subestação Guamá, utilizando o analisador HIOKI PW3198, e o 

oscilógrafo fixo da subestação, com aquisição de corrente pelo TC do referido bay. Os 

resultados dos cálculos dos Indicadores de Degradação de Contatos (IDCs) para os dois 

conjuntos de dados aquisitados são comparados.  

2- Estudo de caso 02: – Refere-se a campanha de medição no bay do transformador 1, 

de 230 kV da Subestação Guamá, utilizando o analisador HIOKI PW3198, e o 

oscilógrafo fixo da subestação, com aquisição de corrente pelo TC do referido bay, para 

comparação dos IDC´s calculados utilizando os dois conjuntos de dados aquisitados. 

3- Estudo de caso 03: – Refere-se à análise de dados de oscilografia de falhas ocorridas 

(explosão) em 2 transformadores de corrente, em duas diferentes subestações de 230 kV 

da ELETRONORTE, visando calcular o comportamento do IDC em instante de tempo 

imediatamente anterior ao evento de explosão. 

4- Estudo de caso 04: – Modelo de regressão linear para representar o comportamento do 

IDC para 1 dia de operação dos bays 1 e 2 da subestação Guamá, visando a obtenção de 

um modelo para o cálculo de estimativas de TTF - Time to Fail. 

5- Estudo de caso 05 – Modelo de regressão linear para representar o comportamento do 

IDC para 1 semana de operação dos bays 1 e 2 da subestação Guamá, visando, também, 

a obtenção de modelo para o cálculo de TTF. 
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5.2 – ESTUDO de CASO 01:   

 Apresenta-se, neste estudo de caso, a comparação dos resultados obtidos pela análise 

dos dados adquiridos pelo analisador de qualidade de energia HIOKI PW3198, e pelos dados 

adquiridos da oscilografia da subestação, com relação ao cálculo dos IDCs para diagnóstico do 

estado de degradação dos contatos elétricos dos elementos do bay. Os arranjos de medição 

foram conforme apresentados respectivamente nas Figuras 5.1 e 5.2, utilizando o analisador 

HIOKI e o oscilógrafo da subestação. 

 

Figura 5.1 – Arranjo de medição para aquisição da corrente de carga nas fases A-B-C via o analisador de 

qualidade de energia HIOKI. 

Fonte: o autor  

 

Aquisição de dados manual em 
casa de relés (oscilógrafo 
portátil) – 20KHZ 
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Figura 5.2 – Arranjo de medição para aquisição da corrente de carga nas fases A-B-C via o oscilógrafo da 

subestação. 

Fonte: o autor. 

 

 

Os dados do analisador Hioki foram adquiridos em campanha de medição realizada na 

subestação no dia 26/05/2019 com início às 15:20 h, enquanto os dados da oscilografia foram 

adquiridos no dia 19/09/2019, correspondentes ao instante  9 h. Com relação aos dados de 

temperatura dos contatos das chaves seccionadoras e do contato de entrada do TC, os mesmos 

foram adquiridos em medição termográfica no dia 19/09/2019, às 9 h, e também são 

apresentadas nas caixas de diálogo da Figura 5.3, e representam a condição de operação dessas 

chaves no momento da medição. São informados valores de temperatura dos contatos de 

entrada/saída das chaves, do disjuntor e do TC, e as resistências dos contatos internos das fases 

A-B-C do disjuntor. 
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Figura 5.3 – Representação das temperaturas dos contatos do bay do transformador 2, e das resistências 

estáticas dos contatos dos disjuntores. 

 

Fonte: o autor 

A partir de registros termográficos e de medidas de resistência estática dos contatos dos 

disjuntores, obtidos pela equipe de manutenção da subestação, foi informado que as chaves 

seccionadoras SD6-08 e SB6-08, estavam com temperaturas de contato um pouco elevadas na 

fase B, conforme mostrado na Figura 5.3 e Tabela 5.1 . 

 

Tabela 5.1 – Registros de temperatura das chaves SD6-08 e SB6-08, e medidas de resistência estática dos 
contatos do disjuntor DJ6-04. 

 
Fase Chave 

SD6-08 

Chave 

SB6-08 

Disjuntor 

DJ6-04 

A 39,0°C 39,3°C 62,4 μ Ω 

B 54,7°C 54,0°C 62,0 μ Ω 

C 35,0°C 39,4°C 61,9 μ Ω 

 

Sabe-se que as correntes de carga IA , IB , e IC representam as cargas elétricas 

equivalentes que estão conectadas no secundário do transformador TF6-02 via a linha de 

transmissão/ distribuição 2, conforme representado no diagrama unifilar da Figura 5.1. Essas 

cargas equivalentes são de natureza não linear, compostas por milhares de equipamentos 

consumidores como cargas de iluminação, aquecimento, refrigeração, motores, equipamentos 
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eletroeletrônicos, entre outros, que geram, em regime permanente, distorções harmônicas de 

baixas frequências, predominantemente até a 25ª ordem harmônica (1,5 kHz), ou até mesmo 

podendo chegar próximo a 2 kHz (PRODIST, 2019), conforme já abordado mais 

detalhadamente no Capítulo 4.  

Levando em conta essas considerações feitas no Capítulo 4 a respeito do comportamento 

harmônico típico das cargas, definiu-se, para a presente análise, que as distorções harmônicas 

devidas às cargas serão consideradas até 1,5 kHz, e as distorções harmônicas devidas aos 

contatos elétricos, acima de 1,5 kHz. Com esta especificação utilizou-se um filtro passa-baixa 

para a obtenção do sinal S(k), e um filtro passa-alta para a obtenção do sinal R(k), para a 

obtenção do IDC em db para as fases A-B-C, conforme expresso na equação (4.1), do Capítulo 

4.  

Nas Figuras 5.4 e 5.5, representam-se as FFTs dos sinais R(k) calculados para as fases A-

B-C, com os dados adquiridos pelo analisador Hioki, em 26/05/2019 com taxa de amostragem 

de 20 kHz, e dados adquiridos da oscilografia da subestação no dia 19/09/2019 com taxa de 

amostragem de 15 kHz. Pela inspeção visual desses espectros, pode-se observar que ambas as 

medições mostram que a Fase C apresenta menores perdas, sendo a fase B a que se apresenta 

mais crítica, ou seja, com maiores perdas.   

 

Figura 5.4 – FFTs dos sinais R(k) das correntes de carga das fases A-B-C, respectivamente, para os dados 

adquiridos pelo analisador HIOKI, com frequência de corte Fc =  1,5 kHz.  

 Fonte: o autor. 

Figura 5.5 - FFTs dos sinais R(k) das correntes de carga das fases A-B-C, respectivamente, para os dados 

adquiridos pela oscilografia da subestação, com frequência de corte Fc =  1,5 kHz.  

 
Fonte: o autor. 

Finalmente para as correntes de carga nas fases A-B-C, obtém-se as relações IDCdB  pela 

aplicação da equação (4.1), aqui repetida como (5.1), cujos resultados são apresentados na 

Tabela 5.2.  No caso das medidas realizadas com o analisador Hioki, foram feitas 3 medidas, 
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com intervalos de tempo entre elas de alguns minutos, as quais foram classificadas como 

medidas HIOKI -1, HIOKI – 2, e HIOKI – 3 respectivamente.  

 

𝐼𝐷𝐶  =   20 𝑙𝑜𝑔  (
 ∑  

∑  

) (5.1) 

 

Tabela 5.2 – Resultados dos ganhos para as Fases A-B-C com dados do analisador HIOKI, e dados da 

oscilografia. 

Medida Fase A Fase B Fase C 

HIOKI - 1 77.05 dB 70.85 dB 84.78 db 

HIOKI - 2 76.88 dB 70.79 dB 85.40dB 

HIOKI - 3 74.59 dB 71.77 dB  88.83 dB 

Oscilógrafo 79,37 dB 74,02 dB 86,95 dB 

 

 Para este estudo de caso uma observação relevante que se pode fazer, é que os registros 

e inspeção dos disjuntores indicam resistências de contato equilibradas nos três polos do 

disjuntor. Em relação às temperaturas dos contatos tem-se que as maiores temperaturas foram 

registradas na fase B, destacando-se a chave SD6-08 com 54,7 oC e SB6-08 com 54 oC, que 

representam uma condição diferenciada quando comparado às fases A e C, as quais estão com 

os valores menores de temperaturas. Por outro lado, percebe-se que as temperaturas mais 

elevadas na fase B dos contatos das chaves seccionadoras SD6-08 e SB6-08 batem com os 

cálculos obtidos pela relação IDC, referenciando de fato a fase B como a mais crítica.  Neste 

caso específico, como os contatos dos disjuntores se encontram com valores de resistências de 

contatos equilibrados e dentro de uma faixa não crítica para a operação, pode-se remeter a 

criticidade dos contatos para as chaves seccionadoras SD6-08 e SB6-08.   

Os resultados deste estudo de caso são uma indicação positiva de que a proposta de uso 

do IDC para acompanhar o processo de degradação dos contatos elétricos dos bays das 

subestações de energia elétrica, tem um grande potencial de aplicação nos sistemas reais, como 

é o caso do sistema apresentado neste estudo de caso. Foram utilizadas duas fontes de dados 

diferentes, sendo uma o analisador HIOKI, e outra a própria oscilografia da subestação, e as 

duas fontes de medição apresentaram resultados similares, e coerentes com a interpretação dos 

fenômenos observados.  
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Também se observou que sistematicamente os valores de IDC calculados pelos dados da 

oscilografia foram maiores que os valores de IDC calculados pelos dados aquisitados pelo 

analisador HIOKI, mesmo sendo os dados da oscilografia aquisitados mais recentemente, em 

setembro/2019, ao passo que os dados do analisador HIOKI são de maio/2019.  Como o IDC 

mede a degradação dos contatos ao longo do tempo, era esperado que os IDCs calculados em 

setembro/2019 fossem menores do que aqueles calculados em maio/2019, o que de fato não 

ocorreu. A explicação para essa diferença entre os valores se deve, essencialmente, às taxas de 

amostragens utilizadas nos dois sistemas de aquisição, sendo que para o analisador HIOKI 

utilizou-se uma taxa de 20 kHz, ao passo que para os dados de oscilografia a taxa é de 256 

Amostras/ciclo ou 15,36 kHz. Dessa forma os sinais R(k) para os dois casos de amostragem são 

diferentes, sendo que para o caso dos dados do analisador HIOKI engloba frequências até 10 

kHz, e para o caso da oscilografia esse espectro chega a 7,68 kHz. Por essa razão ao calcular os 

ganhos IDC em dB, pela relação (5.1), sistematicamente aqueles relacionados aos dados da 

oscilografia tendem a ser maiores. 

Merece destaque também ao analisar esses resultados é que, mesmo para taxas de 

amostragem menores, ou seja, de 256 amostras/ciclo as quais são comuns nos oscilógrafos 

comerciais utilizados nas empresas de energia elétrica, obtém-se boa discriminação dos 

fenômenos analisados via a metodologia proposta, o que facilita a integração da proposta desta 

tese nos ambientes de tempo real dos Centros de Supervisão e Controle das empresas. No estudo 

de caso 2, repete-se o procedimento do estudo de caso 1, considerando outro bay elétrico.  

 

5.3 – ESTUDO de CASO 02:  

 De forma similar ao que foi apresentado no Estudo de Caso 01, apresenta-se, neste 

estudo de caso, a comparação dos diagnósticos gerados pela análise dos dados adquiridos pelo 

analisador HIOKI PW3198, e pelos dados adquiridos da oscilografia da subestação, conforme 

os arranjos de medição apresentados respectivamente nas Figuras 5.6 e 5.7.   

 Os dados do analisador Hioki foram adquiridos em campanha de medição realizada na 

subestação Guamá no dia 26/05/2019 a partir das 16:00 h, enquanto os dados da oscilografia 

foram adquiridos no dia 19/09/2019, às 9 h.  
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Figura 5.6 – Medição de correntes nas fases A-B-C do TC do bay 1, utilizando o analisador HIOKI PW3198 

com taxa de amostragem de 20 kHz. 

 
Fonte: o autor. 

Figura 5.7 – Medição de correntes nas fases A-B-C do TC do bay 1, utilizando a oscilografia da subestação com 

taxa de amostragem de 15,360  kHz. 

 
Fonte: o autor 

 

Os valores das resistências dos contatos das fases A-B-C do disjuntor DJ6-02, medidos à 

época da campanha de medição com o analisador Hioki em 26/05/2019, encontram-se 

apresentados numa caixa de diálogo na Figura 5.8 e são os mesmos valores usados como 

referência para as análises com os dados da oscilografia adquiridos no dia 19/09/2019.  

 Com relação aos dados de temperatura dos contatos das chaves seccionadoras e do 

contato de entrada do TC, os mesmos foram adquiridos em medição termográfica no dia 

19/09/2019, e também são apresentadas nas caixas de diálogo da Figura 5.8, e representam a 
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condição de operação dessas chaves na época. São informados valores de temperatura dos 

contatos de entrada/saída das chaves, do disjuntor e do TC.  

 

Figura 5.8 – Representação das temperaturas dos contatos do bay do transformador 1, e das resistências 

estáticas dos contatos do disjuntor DJ6-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

Nas Figuras 5.9 e 5.10, são representadas as FFTs dos sinais R(k) calculados para as fases 

A-B-C, com os dados adquiridos pelo analisador Hioki, e dados adquiridos da oscilografia no 

dia 19/09/2019, respectivamente. Pela inspeção visual desses espectros de frequência, pode-se 

observar que ambas as medições mostram que a Fase C apresenta menores perdas, sendo a fase 

B a que se apresenta mais crítica, ou seja, com maiores perdas.   

Figura 5.9 – FFTs dos sinais R(k)  das fases A-B-C, respectivamente, para os dados aquisitados pelo analisador  

Hioki, com frequência de corte Fc =  1,5 kHz. 

Fonte: o autor 

Figura 5.10 - FFTs dos sinais R(k)  das fases A-B-C, respectivamente, para os dados aquisitados pelo 

oscilógrafo, com frequência de corte Fc =  1,5 kHz. 

 
 

 

Valor Resistência de 
Contato 
FASE A: 70,3 μΩ                                                           
FASE B: 75,7 μΩ                                                                  
FASE C: 66,2  μΩ 

CONECTOR 
ENTRADA 
FASE A: 44°C                                                         
FASE B: 39°C                                                         
FASE C: 38.9°C 

CONECTOR 
SAÍDA 
FASE A: 40°C                                                                
FASE B: 41°C                                                         
FASE C: 41,2°C  

CONECTOR 
ENTRADA 
FASE A: 41°C                                                                
FASE B: 40°C                                                         
FASE C: 40°C  

CONECTOR 
SAÍDA 
FASE A: 39,2°C                                                                
FASE B: 39,3°C                                                         
FASE V: 39,1°C  

CONECTOR 
ENTRADA 
FASE A: 39,5°C                                                                
FASE B: 40°C                                                         
FASE V: 39,8°C  

CONEC TOR 
SAÍDA 
FASE A: 42 °C                                                                
FASE B: 42 °C                                                         
FASE C: 39,6°C  

CONEC TOR 
ENTRADA 
FASE A: 36,3 °C                                                                
FASE B: 37,3°C                                                         
FASE C: 37 °C  
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Fonte: o autor. 

 

Após os cálculos dos IDCs para ambos os casos, obtiveram-se os seguintes resultados, 

apresentados na Tabela 5.3.  No caso das medidas realizadas com o analisador Hioki, foram 

feitas 3 medidas, com intervalos entre elas de alguns minutos, as quais foram classificadas como 

medidas HIOKI -1, HIOKI – 2, e HIOKI – 3 respectivamente. 

 

Tabela 5.3 – Resultados dos cálculos dos IDCs  para as Fases A-B-C do bay 1 com dados do 

analisador HIOKI, e dados da oscilografia. 

Medida Fase A Fase B Fase C 

HIOKI - 1 73,65 dB 72,39 dB 89,26 dB 

HIOKI - 2 73,62 dB 72,39 dB 89,26 dB 

HIOKI - 3 73,51 dB 72,21 dB 90,10 dB 

Oscilógrafo 78,60 dB 74,01 dB 87,07 dB 

 

 Para este estudo de caso uma observação relevante que se pode fazer, é que todas as 

temperaturas de contatos, como demonstradas na Figura 5.8, não são críticas para a operação 

do sistema. Ou seja, a maior temperatura registrada de 44 oC, no conector de entrada do TC do 

bay 1, não representa uma condição crítica para a operação que justifique uma manutenção 

programada. Nesta condição de operação, ao observar-se as resistências dos contatos das fases 

A-B-C do disjuntor, percebe-se que a mais degradada é a fase B com 75,7 μΩ , e a menos 

degradada a fase C com 66,2 μΩ, sendo que a fase A ocupa uma condição intermediária com 

70,3 μΩ.  Percebe-se que os graus de degradação dos contatos dos disjuntores calculados pela 

relação IDC, coincidem com as condições das resistências medidas para as fases A-B-C.  Neste 

caso específico em que as temperaturas dos contatos estão todas dentro de faixas normais de 

operação, pode-se remeter a criticidade dos contatos para o disjuntor.  Se os ganhos em dB não 

representarem uma condição crítica para a manutenção, que é a condição do presente estudo de 

caso, o diagnóstico final será de acompanhar a evolução da degradação, até que os ganhos 
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atinjam, ou se aproximem significativamente, de um limiar a ser rotulado pelos estudos de 

centenas de casos no sistema real.  

No Estudo de Caso 03 serão apresentados resultados que podem melhor explicar essa 

condição de limiar de criticidade para o valor de IDC, e que, portanto, deve ser monitorado ao 

longo da operação do sistema, de forma a evitar que o sistema atinja essas condições críticas ou 

inseguras de operação.  

 

5.4 - ESTUDO de CASO 03:  

Com relação ao estabelecimento de um limiar para o valor de IDC, as Figuras 5.11, 5.12, 

5.13, e 5.14 apresentam duas condições críticas que ocorreram, envolvendo falhas em 

enrolamentos de transformadores de corrente, as quais podem, em princípio, ser consideradas 

como condições limites para o cálculo do IDClim a ser evitado na operação.  

As formas de onda das correntes nas fases A-B-C do transformador de corrente (TC) em 

um intervalo de tempo imediatamente antes de o TC falhar são apresentadas nas Figuras 5.11 e 

5.12, e os respectivos IDCs estão apresentados nas Figuras 5.13 e 5.14. 

 

Figura 5.11 - Formas de onda das correntes nas fases A, B, C imediatamente antes da ocorrência da 

falha no enrolamento da fase B. 

 

Fonte: o autor. 

A Figura 5.11 corresponde a falha na fase B, ao passo que a Figura 5.12 corresponde a 

falha na fase A do TC. Deve ser salientado que estes são diferentes eventos de falha em dois 

transformadores de corrente também diferentes, em duas subestações de 230 kV distintas, sendo 

que a falha na fase B ocorreu em 04 de março de 2019, e a falha na fase A em 19 de abril de 

2019, respectivamente.  Ambas as falhas relatadas resultaram na explosão dos respectivos TCs.  
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Figura 5.12 – Formas de onda das correntes nas fases A, B, C imediatamente antes da ocorrência da falha na 
fase A. 

 

Fonte: o autor. 

 

Figura 5.13 - IDCs calculados para as fases A, B, e C para a falha na fase B do TC. 

 

Fonte: o autor. 

Figura 5.14 – IDCs calculados para as fases A, B, e C para a falha na fase A do TC. 

 

Fonte: o autor. 

Pode-se observar pela inspeção das Figuras 5.13 e 5.14, as quais apresentam os IDCs 

calculados para cada ocorrência de falha nos TCs, que os IDCs mais baixos são 50,97 dB e 

50.97 dB 
Fase B 

74.63 dB 
Fase C 

73.56 dB  

49.28 dB  

72.49 dB  76.56 dB  
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49,38 dB que ocorreram para as fases B e A, respectivamente, ao passo que as fases sem defeito, 

ou fases sãs, apresentaram valores de ganhos IDC bem maiores, entre 72 dB e 77 dB, com 

diferenças acima de 20 dB em relação às fases com defeitos.  

Valores limites para IDC podem ser obtidos a partir do histórico de manutenção da 

empresa de energia elétrica. Muitos fatores intrínsecos podem influenciar na evolução da 

degradação dos contatos elétricos tais como as características do próprio material do qual o 

contato é feito, que pode variar de fabricante para fabricante, a magnitude da corrente de carga 

e os ciclos de operação, condições ambientais como temperatura e umidade. condições de tempo 

como chuvoso, nublado, ensolarado, como também os perfis das tensões de operação, dentre 

outras. Com certeza esses limiares devem variar entre os diversos sistemas elétricos, sendo, 

portanto, uma grandeza parametrizável para cada sistema elétrico. Devido a falta de 

informações sobre dados históricos rotulados das práticas de manutenção das empresas, neste 

texto da tese   o limiar de explosão dos TCs que correspondeu a um IDC em torno de 50 dB 

será utilizado como limiar para os exemplos que serão apresentados. 

De acordo com o cálculo dos IDCs para várias condições operacionais até então 

realizados, tem-se notado que uma faixa usual de IDC para condições seguras de operação se 

encontram acima de 70 dB, que tem refletido condições não críticas de temperaturas dos 

contatos das chaves seccionadoras, e outras conexões, como também das resistências estáticas 

dos contatos dos polos dos disjuntores.  Portanto, uma condição extrema próximo a 50 dB, a 

qual correspondeu a uma falha do TC, deverá sem dúvida ser evitada preventivamente.  

Em princípio, um sistema de monitoramento em tempo real ou on-line, pode ser 

implementado de tal forma que a medida que valores sucessivos calculados para os IDCs se 

aproximem deste limiar de 50 dB ou de outro, estabelecido pela experiência de manutenção da 

empresa, deve-se realizar uma inspeção preventiva das condições de operação do respectivo 

bay.  

 

5.5 - ESTUDO de CASO 04:  

 Nos estudos de caso 01 e 02, apresentados anteriormente, os IDCs calculados refletiram 

condições pontuais de degradação dos contatos elétricos, que são rigorosamente válidas 

somente para o ponto de operação em análise, de forma que a qualificação do grau de 

degradação de cada fase, em mais ou menos degradada, não necessariamente será mantida para 

pontos futuros de operação.  Para a qualificação da degradação dos contatos em janelas de 

tempo maiores, faz-se necessário desenvolver modelos que descrevam de forma consistente a 
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tendência de degradação dos contatos com o passar do tempo.  Esses aspectos serão abordados 

no presente estudo de caso 04, para intervalos de 1 dia, e no estudo de caso 05, para intervalos 

de 1 semana. 

 

5.5.1 - Modelo de Regressão Linear para 1 dia de Operação do Bay 1. 

Os dados da Tabela 5.2 do estudo de caso 01, e da Tabela 5.3 do estudo de caso 02, 

representam um instante de medição, para o qual a fase B é a mais degradada com relação aos 

contatos elétricos. No entanto, não se pode concluir que a fase B seja a mais degradada para 

todas as condições de operação. É efetivamente conhecido que as perdas de energia nos contatos 

elétricos dependem de muitos fatores tais como da própria corrente de carga, a qual varia 

continuamente, e das condições ambientais como temperatura e umidade entre outras.  É 

esperado que ao longo do ciclo de operação do sistema elétrico essas condições se alterem 

consideravelmente, e consequentemente também os valores calculados para os IDCs de cada 

fase. Para ilustrar esse aspecto apresenta-se na Figura 5.15 os valores horários calculados para 

os IDCs, para as fases A-B-C do bay 1, e na Figura 5.16 as respectivas curvas diárias de 

carregamento das fases A-B-C, de 8:00 h do dia 13/03/2020 às 8:00 h do dia 14/03/2020. 

Figura 5.15 –Valores horários calculados para os IDCs do bay 1, de 8:00 h de 13/03/2020 às 8:00 h de 

14/03/2020 para as fases A-B-C, representados em bolas preta, vermelha, e azul, respectivamente. 

Fonte: o autor. 
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Pela inspeção da Figura 5.15 pode-se notar que os valores calculados de IDCs apresentam 

variações significativas ao longo do ciclo diário de operação, mas é esperado que essas 

variações apresentem tendência de decaimento no período observado. Para uma melhor 

visualização deste comportamento, um modelo de regressão linear foi ajustado aos valores 

calculados para os IDCs o que resultou nas equações de retas (5.3), (5.4) e (5.5), para as fases 

A-B-C, respectivamente. As inclinações negativas das retas ajustadas estão coerentes com os 

resultados esperados do processo de degradação dos contatos.  

YA = -0.02314 XA +80.15 (5.3) 

YB = -0.02316 XB + 80.00 (5.4) 

YC = -0.03721 XC + 80.13 (5.5) 

Sendo,  

YA, B, C – IDCs em dB para as fases  A, B, C respectivamente; 

XA, B, C – tempo em horas para as fases A,B,C respectivamente. 

Figura 5.16 – Cargas horárias medidas para o bay 1 de  8:00 h de 13/03/2020 a  8:00 h de 14/03/2020 para as 

fases  A-B-C representados nas cores  preta, vermelha, e azul respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 
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Plotando-se as retas (5.3), (5.4) e (5.5), obtêm-se os modelos lineares apresentados na 

Figura 5.15 para as fases A-B-C, em linhas preta, vermelha e azul respectivamente, 

demonstrando que durante o período de observação as fases B e C foram as mais degradadas 

no bay 1, respectivamente. Na Figura 5.16 são apresentadas as respectivas curvas de carga para 

as fases A-B-C para o mesmo período de análise.   

A manutenção preventiva das chaves seccionadoras e disjuntores, como apresentado 

anteriormente, acontecem em intervalos relativamente longos, envolvendo meses e até anos. 

Ou seja, os fenômenos de degradação dos contatos desses componentes são eventos de dinâmica 

lenta, e essa característica é refletida no modelo de regressão linear, por uma inclinação de reta 

negativa e muito pequena, demonstrando que o modelo de regressão linear é coerente com o 

fenômeno analisado.    

5.5.2 - Modelo de Regressão Linear para 1 dia de Operação do Bay 2. 

 Visando avaliar se o modelo de regressão linear é geral o suficiente para aplicação em 

outras condições de operação, repete-se, aqui o mesmo procedimento de cálculo dos IDCs 

realizado para o bay 1 da subestação de 230 kV, agora utilizando dados registrados pela 

oscilografia para o bay 2, também para um período de 1 dia, com registros horários, para as 

fases A-B-C, de 8:00 h do dia 13/03/2020 às 8:00 h do dia 14/03/2020, como mostrado na 

Figura 5.17. Também se mostra na Figura 5.18 as respectivas curvas de carregamento das fases 

A-B-C, para o mesmo período de cálculo dos IDCs. 

Figura 5.17 - Valores horários calculados para os IDCs do bay 2, de 8:00 h de 13/03/2020 a 8:00 h de 

14/03/2020 para as fases A-B-C representados por bolas preta, vermelha, e azul, respectivamente. 

Fonte: o autor 
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Os ajustes de curva para os dados da Figura 5.17, resultaram nas retas (5.6), (5.7), (5.8), 

respectivamente para as fases A-B-C, que são plotadas na Figura 5.17 com cores preta, 

vermelha e azul, respectivamente.  

                               YA = -0.03102 XA +80.04                                (5.6) 

                               YB = -0.02842 XB +80.19                                (5.7) 

                                            YC = -0.06043 XC +80.17                                (5.8) 

Figura 5.18 - Cargas horárias medidas para o bay 2 de 8:00 h de 13/03/2020 às 8:00 h de 14/03/2020 para as 

fases A-B-C em preto, vermelho, e azul respectivamente. 

Fonte: o autor. 

  Novamente, observando os modelos de regressão linear ajustados aos dados, conclui-se 

que estes modelos são coerentes com os fenômenos físicos que estão representando, 

apresentando coeficientes de retas negativos e pequenos, como esperado. Observando as 

inclinações das retas regressoras para o período de 1 dia analisado, identifica-se a fase C como 

a fase com maior tendência de degradação em ambos os estudos de caso analisados. 

Diferentemente do ocorrido no bay 1, no caso do bay 2, a fase com maior degradação no período 

analisado é a fase B, enquanto no bay 1 foi a fase C.  

De forma ilustrativa, para demonstrar os cálculos dos outros indicadores de degradação 

de contatos estabelecidos na metodologia proposta, apresenta-se na Tabela 5.4 os valores 

calculados para as margens de segurança (MS), e os tempos para falhar (TTF) para os modelos 
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de 1 dia apresentados nas Figuras 5.15 e 5.17 para os bays 1 e 2, considerando o limiar de 50 

dB. 

 
Tabela 5.4 – Cálculos de TTF e MS para os modelos de regressão linear para os bays 1 e 2 

respectivamente.  

Local TTF – Time to Fail 

(hora/dia/mês) 

MS – Margem de 

Segurança (dB) 

Bay 1 – Fase A 1278,93/ 53,28/ 1,77 29.59 

Bay 1 – Fase B 1271,33/ 52,97/ 1,76 29,44 

Bay 1 – Fase C 785,72/ 32,73/ 1,09 29,23 

Bay 2 – Fase A 944,40/ 39,35/1,31 29,29 

Bay 2 – Fase B 1.038,28/ 43,26/1,44 29,50 

Bay 2 – Fase C 475,25/ 19,80/ 0,66 28,71 

 

Os TTFs calculados para este estudo de caso refletem uma história operacional muito 

curta, ou seja, somente um dia de registros de dados, o que certamente é muito pouco para 

extrair com maior fidedignidade as características temporais de falhas desses elementos. Para 

ilustrar esse ponto apresenta-se, com o próximo estudo de caso, modelos que refletem a história 

operacional do mesmo sistema elétrico por um período mais longo, de uma semana.    

 

5.6 - Estudo de caso 05: 

 Neste estudo de caso é analisado o comportamento do fenômeno de degradação dos 

contados dos bays 1 e 2, para um período de avaliação mais longo, neste caso, correspondendo 

a um período de observação de 1 semana, com discretizarão horária, compondo um intervalo 

de 168 horas.  

5.6.1 -   Modelo de Regressão Linear de 1 Semana para o Bay 1 

 Para ilustrar essa tendência de mais longo prazo, é apresentado na Figura 5.19 os 

resultados obtidos para o cálculo dos IDCs referentes ao bay 1 da Subestação Guamá de 230 

kV, utilizando dados horários da oscilografia da subestação para o período de 1 semana, de 13 

a 20 de fevereiro de 2020.  Utilizando-se ajustes de curva linear para esses dados, foram obtidas 

as retas representadas pelas equações (5.9), (5.10), e (5.11) respectivamente, para as fases A-

B-C. 
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YA = -0.001909 XA +79.77 
(5.9) 

YB = -0.002468 XB + 79.57 (5.10) 

YC = -0.002475 XC + 79.56 (5.11) 

  

Figura 5.19 – Valores horários calculados de IDCs para o bay 1 da Subestação Guamá de 230 kV, 
para o período de 1 semana, de 13 a 19 de fevereiro de 2020. Os valores calculados para as fases A-

B-C são representados em bolas preta, vermelha, e azul, respectivamente. 

 

 

Fonte: o autor. 

Observando estas equações, nota-se que os coeficientes angulares das retas são pequenos 

e negativos, expressando coerentemente a lenta tendência de decrescimento dos IDCs em dB, 

confirmando que o processo de degradação dos contatos é um fenômeno de dinâmica lenta, 

como discutido anteriormente. De acordo com esses modelos lineares, os valores iniciais para 

os IDCs são 79,77 dB, 79,57 dB, e 79,56 dB e os valores finais após uma semana de operação, 

são 79.44 dB, 79.15 dB, e 79.14 dB para as fases A-B-C respectivamente, o que representa uma 

pequena degradação dos contatos em torno de 0,34 dB para cada fase, e qualificando as fases 

B e C como aquelas com maiores tendências de degradação. Utilizando esses modelos descritos 

em (9-11), pode-se calcular o tempo que levaria para atingir um valor final, por exemplo, de 75 

dB em cada fase. Neste caso resultaria em torno de 4 meses para a fase A, e 3 meses para as 

fases B e C respectivamente.  
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Figure 5.20 – Valores horários dos carregamentos das fases A-B-C do bay 1, para o período de 1 semana 
iniciando as 8:00 h do dia 13/02/2020 e encerrando às 8:00 h do dia 19/02/2020. 

 

Fonte: O autor. 

Para o mesmo período de cálculo dos IDCs, na Figura 5.20 estão apresentadas as 

respectivas curvas de carregamento para as fases A-B-C, iniciando às 8:00 h de uma Quinta-

Feira, dia 13/02/2020 e finalizando às 8:00 h da próxima Quinta-Feira, dia 20/02/2020. Pode-

se perceber claramente o ciclo semanal da curva de carga, apresentando menores consumos no 

Sábado e no Domingo. 

Considerando como limiar o ganho de 50 dB obtido no estudo de caso 3, para os defeitos 

ocorridos nos transformadores de corrente (TC), representa-se na Figura 5.21, a escala de tempo 

em horas para atingir esta condição de limiar a partir da condição de operação ao final de 1 

semana conforme os modelos de regressão linear ajustados para as fases A-B-C, e apresentados 

na Figura 5.19. Nesta figura também está destacado o período relativo a 1 semana de operação, 

circulado em vermelho, cuja área é realçada em zoom para melhor detalhamento. 
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Figura 5.21 – Representação gráfica do cálculo dos TTFs para as fases A-B-C do bay 1, tomando como 

referência o valor estimado de IDC para a hora 169. 

 

Fonte: O autor. 

Considerando os valores finais de IDCs após uma semana de operação, que são 

respectivamente 79,46 dB, 79,17 dB, e 79,16 dB para as fases A-B-C, pode-se obter os valores 

de TTF como sendo aproximadamente 15.594, 11.981, e 11.943 horas para as fases A-B-C, 

respectivamente. Pode-se observar na Figura 5.19 que os modelos de degradação dos contatos 

para as fases B e C, são muito similares, e devido a isso os TTF dessas fases são praticamente 

iguais, como pode ser visto também na Figura 5.21. 

5.6.2 -   Modelo de Regressão Linear de 1 Semana para o Bay 2 

De forma similar ao que foi feito para o bay 1, mostra-se na Figura 5.22 os valores 

calculados de IDC para o bay 2 da Subestação Guamá, a partir dos registros horários da 

oscilografia deste bay, para o intervalo de 1 semana, respectivamente de 13 a 20 de fevereiro 

de 2020. Utilizando-se ajustes de curva linear para os dados do bay 2, foram obtidas as retas 

representadas pelas equações (5.12), (5.13), e (5.14) respectivamente, para as fases A-B-C. 
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Figura 5.22 - Valores horários calculados de IDCs para o bay 2 da Subestação Guamá de 230 kV, para o período 

de 1 semana, de 13 a 20 de fevereiro de 2020. Os valores calculados para as fases A-B-C são representados em 

bolas preta, vermelha, e azul, respectivamente. 

Fonte: O autor. 

YA = -0.002384 XA +79.49 (5.12) 

YB = -0.002555 XB + 79.73 (5.13) 

YC = -0.002187 XC + 79.35 (5.14) 

  

Observando esses modelos, eles são similares àqueles ajustados para o bay 1, 

apresentando as mesmas características de coeficientes angulares negativos para as retas, e de 

magnitude pequena, refletindo, novamente, uma característica de dinâmica lenta para o 

processo de degradação dos contatos elétricos, como já era esperado. Neste caso, pela análise 

dos coeficientes angulares das retas regressoras, as fases com maiores tendências de degradação 

são A e B, sendo a fase B a de maior tendência. 

Para o mesmo período de cálculo dos IDCs, na Figura 5.23 estão apresentadas as 

respectivas curvas de carregamento para as fases A-B-C do bay 2, iniciando às 8:00 h de uma 

Quinta-Feira, dia 13/02/2020 e finalizando às 8:00 h da próxima Quinta-Feira, dia 20/02/2020. 

Novamente, pode-se perceber claramente o ciclo semanal da curva de carga, apresentando 

menores consumos no Sábado e no Domingo. 



 

77 
 

Figura 5.23 – Valores horários dos carregamentos das fases A-B-C do bay 2, para o período de 1 semana 

iniciando as 8:00 h do dia 13/02/2020 e encerrando às 8:00 h do dia 20/02/2020. 

 

Fonte: O autor. 

Da mesma forma como foi calculado para o bay 1, aqui também se considera como limiar 

o ganho de 50 dB e representa-se na Figura 5.24 a escala de tempo em horas para atingir esta 

condição de limiar a partir da condição de operação ao final de 1 semana, conforme os modelos 

de regressão linear ajustados para as fases A-B-C, e apresentados na Figura 5.22. Nesta figura 

também está destacado o período relativo a 1 semana de operação, circulado em vermelho, cuja 

área é realçada em zoom para melhor detalhamento. 

Considerando os valores finais de IDCs após uma semana de operação, que são 

respectivamente 79,08 dB, 79,30 dB, e 78,98 dB para as fases A-B-C, pode-se obter os valores 

de TTF como sendo aproximadamente 12.201,96, 11.490,82, 13.252,21 horas para as fases A-

B-C, respectivamente, evidenciando uma expectativa de falha primeiro para a fase C, depois 

para a fase A, e por último a fase B, como pode ser notado graficamente na Figura 5.24. 
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Figura 5.24 - Representação gráfica do cálculo dos TTFs para as fases A-B-C DO bay 2, tomando como 

referência o valor estimado de IDC para a hora 169. 

 
Fonte: O autor. 

 Na Tabela 5.5 apresenta-se, de forma resumida, os valores calculados para TTF e MS, 

nas fases A-B-C, do estudo de caso para o bay 2, considerando o limiar igual a 50 dB. 

 

Tabela 5.5 – Cálculos de TTF e MS para os modelos de regressão linear para os bays 1 e 2 
respectivamente.  

Local TTF – Time to Fail 

(hora/dia/mês) 

MS – Margem de 

Segurança (dB) 

Bay 1 – Fase A 15.426,55/ 642,77,77/ 21,42 29,44 

Bay 1 – Fase B 11.813,36/ 492,22 / 16,40 29,15 

Bay 1 – Fase C 11.775,43/ 490,64/ 16,35 29,14 

Bay 2 – Fase A 12.201,96/ 508,41 / 16,94 29,08 

Bay 2 – Fase B 11.490,82/ 478,78/ 15,95 29,30 

Bay 2 – Fase C 13.252,21/ 552,17/ 18,40 28.98 

 

Comparando-se os resultados de TTF calculados pelo modelo de regressão com dados 

históricos de 1 dia, com aqueles obtidos para o modelo com dados de 1 semana, observa-se uma 

diferença muito significativa nas expectativas de tempo para falhar. Para este fenômeno de 

falhas em contatos de chaves seccionadoras e disjuntores nos sistemas reais, como comentados 

no Capítulo 2, e inclusive constam de resolução da ANEEL (REN 669/2015), as estimativas 

para a manutenção preventiva são fenômenos de dinâmica lenta, em torno de até 72 meses, a 
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partir de uma condição de equipamento novo. Dessa forma, é esperado que um acúmulo maior 

de dados históricos operacionais irá refletir com maior precisão, o indicador TTF.  

O procedimento preditivo de cálculo de TTF aqui proposto via o uso de um modelo de 

regressão linear, embora seja um modelo simples, incorpora a característica de adaptabilidade 

ao ajustar as inclinações das retas regressoras a cada nova amostra de IDC calculado, de tal 

forma que o modelo fica mais preciso à medida que incorpora novos dados da operação do 

sistema. Nesse sentido, os dados de diagnósticos de TTF para o caso de 1 semana de dados 

estão melhor refletindo as características dinâmicas do sistema elétrico em operação. 

 

5.6.3 -   Análise de Resíduos 

 De acordo com a secção 4.3.2, foi estabelecido que o modelo de regressão linear 

utilizado para o ajuste dos dados de medição de IDC, segue uma distribuição normal, com média 

zero, e variância especificada. Dessa forma os resíduos obtidos com a aplicação deste modelo 

devem apresentar uma característica de variável aleatória, com média zero, comprovando que 

a hipótese adotada para o modelo é validada pelos dados reais do processo. Para demonstrar 

essa característica apresenta-se nas Figuras 5.25 e 5.26, a seguir,   as curvas dos respectivos 

resíduos calculados para as fases A-B-C do Bay 1, para o transformador 1, e do Bay 2, para o 

transformador 2.  

Figura 5.25 – Gráfico dos resíduos para uma semana (168 horas) de operação do Bay 1, para as fases A-B-C, nas 

cores vermelho, cinza e azul respectivamente. 

 

Fonte: o autor. 
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Para os resultados apresentados na Figura 5.25, as respectivas médias dos resíduos, no 

período de 168 horas (1 semana) foram calculados respectivamente como (-0,00288), (-

0,00259), e (-0,00105) para as fases A, B, e C. 

 

Figura 5.26 -  Gráfico dos resíduos para uma semana (168 horas) de operação do Bay 2, para as fases A-B-C , nas 

cores vermelho, cinza e azul respectivamente. 

 

 
Fonte: o autor 

 

Também, o cálculo das médias dos resíduos apresentados na Figura 5.26, no período de 

168 horas (1 semana) resultaram em (0,001102), (0,004157), e (-0,000380) para as fases A, B, 

e C, respectivamente. 

Tanto os resíduos para o Bay 1 como para o Bay 2 apresentam médias próximo de zero, 

confirmando a hipótese inicial do modelo adotado. Também, pela observação das Figuras 5.25 

e 5.26 observa-se que os resíduos se distribuem de forma relativamente uniforme em torno da 

média, assumindo aleatoriamente valores positivos e negativos,  o que demonstra a não 

existência de tendência (bias) nos dados modelados 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1 – CONCLUSÕES  

A presente tese de doutorado apresentou uma solução inovadora, e original, para um 

sistema de diagnóstico preditivo de falhas em bays de subestações de energia elétrica, com 

grande potencial de aplicação nos sistemas de transmissão/ distribuição de energia atuais. 

Procedimentos de manutenção preditiva são, na atualidade, um dos focos principais das 

pesquisas aplicadas aos sistemas de energia elétrica, de forma que a presente tese vem contribuir 

positivamente nesta linha de aplicação.  

O sistema de diagnóstico preditivo proposto se  diferencia de outros sistemas, com 

objetivos similares, por propor uma solução de baixo custo e de fácil implementação nos 

sistemas de energia atuais, por aproveitar toda a infraestrutura de oscilografia já disponível nas 

empresas transmissoras / distribuidoras de energia elétrica, como também por utilizar a prática 

já consolidada nessas empresas, do uso da termografia para a detecção de pontos quentes nos 

componentes que formam os bays elétricos dessas subestações. Dessa forma, o custo econômico 

de implantação da solução proposta é mínimo, considerando que não são necessários custos 

financeiros adicionais para viabilizar a aquisição de dados necessários a implementação da 

solução. 

Além do mais, um dos atrativos da solução proposta é que a mesma pode ser 

implementada on-line, e gerar diagnósticos de forma adaptativa, pois incorpora ao modelo de 

previsão/diagnóstico, as informações mais recentes sobre a operação do sistema elétrico. Dessa 

forma, as condições atuais de degradação dos contatos elétricos são incorporadas ao modelo, 

gerando diagnósticos de falha mais precisos, com estimativas de TTF mais assertivas. 

O uso dos princípios da Relação Sinal-Ruido (SNR), que é uma métrica largamente 

empregada na área de telecomunicações/ transmissão de dados para avaliar a qualidade da 

transmissão, e cuja formulação inicial foi modificada para o problema de manutenção preditiva 

em questão, com a criação do indicador IDC – Indicador de Degradação de Contatos, 

representa, sem dúvida uma contribuição original da tese, constituindo-se como a primeira 

referência sobre o tema encontrada na literatura especializada atual. Também é relevante 

destacar como original, o procedimento de manutenção preditiva de disjuntores, o qual é 

incorporado ao sistema de diagnóstico conjunto desenvolvido na tese. Dessa forma, passa a ser 
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possível inferir sobre o estado de degradação dos contatos internos dos disjuntores e avaliar o 

risco de falha desses equipamentos, sem a necessidade do desligamento do sistema elétrico em 

operação, o que não é possível com a aplicação das práticas de manutenção atuais das empresas 

de energia elétrica no país e no mundo.  

Merece destaque também, o uso da técnica de análise  espectral da corrente de carga, 

decompondo-a em duas parcelas considerando uma frequência de corte, tal que a parcela 

contendo frequências menores que a frequência de corte caracteriza a representação em 

frequência da carga elétrica equivalente conectada no sistema elétrico, e a parcela cujas 

frequências são maiores do que a frequência de corte,  representa as perdas de energia por micro 

descargas parciais nos contatos elétricos e outros componentes do bay. Tal concepção 

viabilizou então o uso de uma adaptação da Relação-Sinal-Ruido (RSN) para representar a 

degradação dos contatos elétricos, como proposto nesta tese. Resultados de testes em 

laboratório, e no sistema elétrico real mostraram a assertividade desta hipótese inicial, dando 

origem a um atrativo procedimento de diagnóstico preditivo de degradação de contatos 

elétricos, como o proposto nesta tese.   

 

 6.2- RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

 Para o desenvolvimento de futuros trabalhos nesta linha de pesquisa, propõe-se: 

1) Desenvolvimento de um sistema de diagnóstico de falhas, baseado na aplicação de 

técnicas inteligentes, como redes neurais artificiais de conhecimento profundo (Deep 

Learning Neural Networks), considerando a influência do carregamento do sistema, da 

temperatura ambiente, e da umidade;  

2) Aplicação da técnica de análise espectral da corrente de carga, e a métrica de avaliação 

de falha via o índice IDC para o diagnóstico de falha de equipamentos isolados como 

transformadores, banco de capacitores, e outros; 

3) Integração do sistema de diagnóstico proposto nesta tese, no ambiente de tempo real das 

empresas de energia elétrica, compondo uma nova função de supervisão da operação 

on-line. 
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