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RESUMO 

O presente estudo utiliza redes neurais artificiais, uma ferramenta de aprendizado de máquina 

– subárea da inteligência artificial –, para a classificação de sinais de descargas parciais em 

isoladores de alta tensão. Além disso, estes sinais também são analisados por meio de 

implementações em linguagem de programação Python, visando a definição de um grau de 

severidade da atividade de descargas parciais por meio de um sistema de inferência fuzzy. O 

caso de estudo deste trabalho é a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, cujo 

sistema elétrico está sob concessão da Equatorial Energia. A área de serviço da concessionária 

compreende um sistema de transmissão de 69 kV, cujas estruturas empregam, em sua maioria, 

isoladores compostos do tipo pilar ou suspensão. As descargas parciais, além de provocarem a 

degradação da superfície polimérica dos isoladores, podem evoluir para arcos mais extensos, 

podendo levar a descargas disruptivas (flashover) que resultem em faltas no sistema e 

interrupções no fornecimento de energia. A proposta deste trabalho foi o desenvolvimento de 

algoritmos de aquisição e análise de sinais de descargas parciais para compor um equipamento 

de inspeção que possa ser utilizado em campo por meio de um sistema software-hardware 

compacto e portátil e de uma antena para a coleta dos sinais de interferência de radiofrequência 

oriundos da atividade de descargas. Desta forma, a equipe de manutenção da concessionária 

terá à disposição uma ferramenta de apoio à decisão para avaliar a condição das estruturas, 

permitindo o agendamento de rotinas de manutenção preventiva quando necessário, visando 

prevenir eventos de interrupção no fornecimento de energia. A partir de dados coletados em 

ensaios em laboratório e em campo, são apresentados resultados que demonstram a coerência 

dos parâmetros selecionados para o cálculo da severidade. O aumento do grau de severidade é 

observado com a intensificação da poluição superficial e com a elevação da umidade relativa. 

 

Palavras-Chave: Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Redes Neurais Artificiais, 

Descargas Parciais, Isoladores de Alta Tensão. 

  



 

ABSTRACT 

This study makes use of artificial neural networks, a machine learning algorithm, for the 

classification of signals of partial discharges in high voltage insulators. In addition to that, these 

signals are further analyzed by means of implementations in Python programming language, 

seeking to define a severity degree for the partial discharge activity using a fuzzy inference 

system. The case study of this work is the city of São Luís, capital of the state of Maranhão, 

whose electric system is under concession of Equatorial Energia. The utility’s service area 

comprises a 69 kV transmission system, whose structures employ composite line post or 

suspension insulators. Partial discharges not only cause the degradation of the polymeric 

surface of the insulators, but can also evolve to extensive arcing, which can further cause 

flashovers that result in system faults and energy supply interruptions. This work has proposed 

the development of data acquisition and analysis algorithms for partial discharge signals, to 

compose an inspection instrument that can be used in the field by means of a compact and 

portable software-hardware system and an antenna for the acquisition of radiofrequency 

interference signals from discharge activity. Thus, the utility’s maintenance team will have a 

decision support tool to assess the structures condition, thus enabling the scheduling of 

preventive maintenance routines, if necessary, seeking to prevent power supply interruption 

events. From laboratory tests and field collected data, some results are presented, showing the 

consistency of the parameters selected to calculate the severity index. The increase of the 

severity degree is observed with the aggravation of surface pollution and rise of relative 

humidity. 

 

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Artificial Neural Networks, Partial 

Discharges, High Voltage Insulators. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Os isoladores em operação estão sujeitos a toda a sorte de poluição atmosférica, desde 

poeira e sal, até pesticidas e fertilizantes utilizados na zona rural. Sob condições de alta umidade 

relativa atmosférica, a poluição superficial e a umidade superficial formam juntas uma camada 

condutiva que provoca um aumento da corrente elétrica ao longo da superfície do isolador. Esta 

corrente provoca então o aumento da temperatura da umidade superficial, levando à sua 

evaporação e à formação de bandas secas, que causam a interrupção do fluxo das cargas 

elétricas ou o estreitamento do seu caminho de condução. 

Sobre as bandas secas, passa-se a observar então um gradiente elevado de tensão, 

formando uma região de concentração de campo elétrico, que intensifica a evaporação, 

aumentando a largura das bandas. A alta concentração de campo elétrico cria arcos e pode levar 

a uma descarga disruptiva (flashover1) em casos extremos. Os arcos observados são descargas 

parciais superficiais2, que causam uma série de fenômenos físicos e químicos, como 

interferências de radiofrequência, emissões de ultrassom e de ruído audível, emissões de 

radiação ultravioleta e luz visível, aquecimento e reações químicas que podem resultar em 

subprodutos tóxicos e corrosivos, que levam ao envelhecimento da superfície do isolador e à 

degradação da ferragem das cadeias de isoladores. 

A precipitação de chuva é um dos fatores que auxiliam a lavar naturalmente a superfície 

dos isoladores, de forma que, ao longo do período da seca, as concessionárias enfrentam uma 

série de eventos de falta devido ao acúmulo de poluição. Especialmente em regiões litorâneas, 

onde os isoladores apresentam uma forte deposição de sal devido à maresia, as concessionárias 

realizam procedimentos de lavagem de estruturas críticas durante os meses de menor 

precipitação, como forma de prevenir eventos de flashover, uma vez que a umidade relativa 

permanece alta por causa do oceano. Em algumas estruturas, a severidade exige que estas 

lavagens sejam realizadas em uma frequência semanal. 

 
1 O termo flashover é amplamente utilizado na língua portuguesa para se referir às descargas disruptivas ao longo 

de um isolador. 
2 As descargas superficiais são consideradas pela maioria dos estudos como um tipo de descarga parcial (DP), 

juntamente com descargas do tipo interna e corona. Contudo, alguns estudiosos consideram apenas as descargas 

internas ao dielétrico como descargas parciais. Por questões de definição de nomenclatura, este trabalho irá 

considerar as descargas superficiais como descargas parciais. 
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Em cidades do interior do país, onde a baixa precipitação vem acompanhada de baixa 

umidade relativa atmosférica, chuvas fracas, garoa ou orvalho, após longos períodos sem chuva, 

são suficientes para desencadear o processo de descargas parciais superficiais em isoladores 

poluídos. Alguns isoladores chegam a se romper durante tais eventos, fazendo com que seja 

observado, por parte das concessionárias, um aumento da aquisição de novas unidades de 

isoladores e das rotinas de manutenção corretiva. O que ocorre, frequentemente, é que cadeias 

inteiras de isoladores são simplesmente substituídas sem uma descrição ou um relatório 

aprofundado sobre os motivos da substituição, e sem o agendamento de manutenções 

preventivas. 

As descargas parciais podem ser medidas por meio de diversos sensores e transdutores, 

porém, mais comumente, por meio da detecção ruídos de radiofrequência, detecção de ruídos 

acústicos na faixa de ultrassom ou através de métodos elétricos de ensaio em laboratório. Os 

ensaios elétricos podem ser conduzidos em laboratório com o isolador fora de operação, 

seguindo normas específicas. 

Os isoladores em operação, por sua vez, podem ser inspecionados, em busca de descargas 

parciais, por meio de, por exemplo, um transformador de corrente de alta frequência (HFCT, 

do inglês: high frequency current transformer). O uso do HFCT consiste em se passar o 

condutor de aterramento do isolador através da sua janela de medição. Isto também pode ser 

realizado diretamente no pé da torre, mas, neste caso, a medição irá compreender sinais 

oriundos de todos os isoladores da estrutura inspecionada. O sensor irá então permitir a 

aquisição do conteúdo de descargas parciais presente na corrente de fuga do isolador. 

A medição utilizando o HFCT se trata de um método invasivo. Métodos não invasivos 

amplamente utilizados pelas concessionárias incluem a medição da emissão de radiofrequência 

por meio de antenas específicas e da emissão de ultrassom por meio do efeito piezoelétrico ou 

de transdutores capacitivos. 

Os sinais de descargas parciais apresentam padrões específicos de acordo com a sua 

origem, severidade e magnitude. Usualmente, a maneira mais comum de se representar a 

atividade das descargas parciais é por meio da análise com resolução de fase (PRPD, do inglês: 

phase-resolved partial discharge), que exibe os pulsos das descargas acompanhados de suas 

magnitudes e ângulos de fase, referenciados a um ciclo da frequência fundamental da tensão de 

ensaio, podendo ser exibidos em uma base de tempo linear, senoidal ou elíptica. 

Uma vez que os padrões de descargas são bons indicadores da sua origem e severidade, 

eles podem ser utilizados na avaliação da condição de isoladores de forma a se prevenir eventos 

de falha que possam levar a faltas no sistema elétrico de potência. Algoritmos de aprendizado 
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de máquina, ramo da inteligência artificial, são especialistas em reconhecimento de padrões, 

sendo capazes de realizar tarefas de regressão e de classificação baseados em um conjunto de 

treinamento composto por dados rotulados. Portanto, um sensor aliado a um sistema dotado de 

um algoritmo de aprendizado de máquina e algoritmos de análise de dados podem ser utilizados 

para apresentar um diagnóstico da condição de um isolador, tanto com respeito à poluição 

quanto à degradação. 

Os modelos de redes neurais artificiais (RNAs) são ferramentas de aprendizado de 

máquina capazes de aprender tarefas, baseadas em um treinamento supervisionado. O 

perceptron de múltiplas camadas (MLP, do inglês: multilayer perceptron) é a forma mais básica 

de uma rede do tipo feedforward, isto é, os dados percorrem a rede em apenas um sentido, 

sempre adiante. Nos últimos anos, contudo, as redes convolucionais (ConvNets, do inglês: 

convolutional networks) têm sido utilizadas para tarefas de visão computacional e 

reconhecimento de imagens, sendo assim chamadas devido à sua capacidade de realizar a 

convolução de filtros sobre os dados de entrada. 

Uma das mais importantes características das ConvNets é a sua capacidade de 

compartilhamento de pesos sinápticos, reduzindo o número de parâmetros treináveis em 

comparação com o modelo MLP, que, por sua vez, possui seus neurônios densamente 

conectados, através de pesos sinápticos, a todos os neurônios das camadas adjacentes. As 

ConvNets são também invariantes à posição dos dados, o que significa que seu desempenho 

não é afetado pela translação dos eixos dos dados de entrada, sendo capazes de reconhecer 

padrões baseadas na posição relativa destes, ao invés da posição absoluta. 

Com o objetivo de desenvolver um sistema de detecção e classificação do grau de 

severidade de descargas parciais em cadeias de isoladores, foi proposto um projeto do Programa 

de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

no qual se insere o estudo apresentado nesta dissertação. O projeto foi financiado pelo Grupo 

Equatorial Energia, tendo, como caso de estudo, o sistema de transmissão de 69 kV da cidade 

de São Luís, capital do Maranhão3. O projeto foi desenvolvido, em conjunto, pelo Laboratório 

de Alta Tensão da Universidade Federal de Itajubá (LAT-EFEI) e pela HVEX, empresa do setor 

elétrico sediada em Itajubá-MG com atuação na fabricação de equipamentos para laboratório 

de alta tensão e no desenvolvimento de projetos de P&D. 

 
3 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 e é parte do Programa de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), código do projeto PD-00371-0036/2018, financiado pela 

Equatorial Energia. 



15 
 

O objetivo do projeto de P&D mencionado é um sistema software-hardware compacto e 

portátil e um sensor para a detecção de interferências eletromagnéticas de radiofrequência para 

serem utilizados em campo, contendo uma interface de usuário e um sistema de aquisição e 

análise de dados, dotado de ferramentas de inteligência artificial. A função do equipamento é 

realizar a inspeção de estruturas de transmissão, visando os isoladores de alta tensão e a sua 

atividade de descargas parciais, que está diretamente ligada ao seu estado de degradação e à 

condição de poluição superficial. Desta forma, a concessionária irá dispor de uma ferramenta 

de apoio à decisão e será capaz de inspecionar estruturas e programar as manutenções 

pertinentes, visando evitar a evolução de defeitos, as falhas e as consequentes interrupções no 

fornecimento de energia elétrica. 

O projeto contou com uma equipe atuando em diversas vertentes nas áreas de elétrica, 

eletrônica, ciência da computação e mecânica. O presente trabalho relata o desenvolvimento 

dos algoritmos de inteligência artificial, aquisição de dados, processamento de sinais e cálculo 

de um parâmetro de diagnóstico, e a realização de parte dos ensaios de isoladores de alta tensão, 

com o objetivo de se avaliar e selecionar um sensor adequado para a detecção de descargas 

parciais e de se formar um conjunto de dados de sinais de descargas parciais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento e os resultados de um estudo baseado em 

sinais de descargas parciais coletados em ensaios em campo e em laboratório. O objetivo do 

estudo é o desenvolvimento de um algoritmo completo, desde a aquisição dos sinais até a 

obtenção de um grau de severidade da atividade de descargas parciais nos isoladores. Este 

algoritmo irá compor o equipamento desenvolvido pelo P&D, fornecendo a ele sua principal 

funcionalidade. 

Tendo em vista o equipamento desenvolvido durante o P&D, o algoritmo deve, 

primeiramente, prever um módulo de aquisição de sinais, contemplando as configurações 

necessárias para que os sinais de descargas parciais sejam coletados com resoluções de tempo 

e magnitude adequados para futura análise. Além disso, o algoritmo deve prever um módulo de 

filtragem dos sinais coletados, contemplando a seleção da faixa desejada de frequências e a 

eliminação ou redução dos ruídos indesejados. 

Uma vez que o sinal tenha sido pré-processado, o algoritmo deve realizar a sua 

classificação binária por meio de uma rede convolucional. Esta classificação envolve designar 

sinais contendo ruídos aleatórios, sinais de telecomunicações e demais sinais que não 
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contenham pulsos de descargas parciais, a uma classe 0. Além disso, também devem ser 

designados à classe 0, sinais que contenham pulsos de descargas parciais oriundos de ambientes 

com diversas fontes de ruídos, onde não é possível que estas fontes sejam distinguidas de forma 

clara, como ocorre em subestações, por exemplo. São designados à classe 1, todos os sinais que 

apresentem pulsos de descargas parciais que se deseja analisar com o objetivo de se obter o 

grau de severidade. Apenas os sinais designados à classe 1 devem ser analisados na etapa 

seguinte. 

Em seguida, o algoritmo deve identificar os pulsos de descargas contidos no sinal 

classificado e, a partir deles, realizar o cálculo de parâmetros representativos da intensidade da 

atividade de descargas parciais. O grau de severidade propriamente dito deve ser obtido por 

meio de um sistema de inferência fuzzy, que tenha como entradas os parâmetros calculados. O 

sistema então irá associar os conjuntos fuzzy ativados na entrada a conjuntos fuzzy de saída por 

meio de uma base de regras e do método de inferência Mamdani. 

Além desses objetivos, que descrevem o que de fato será implementado, este trabalho 

também visa desenvolver estudos e contribuir para as áreas de descargas parciais e inteligência 

artificial. Isto é realizado através do estudo e de testes de diversas ferramentas de inteligência 

artificial e arquiteturas de redes neurais. Além disso, os conjuntos de dados e o estudo da 

severidade das descargas parciais são obtidos por meio de ensaios no laboratório de alta tensão 

e em campo. 

 

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As redes neurais artificiais para identificação e classificação dos sinais de descargas 

parciais foram implementadas utilizando-se o Keras, uma interface de programação (API) de 

alto nível para deep learning, escrito em linguagem de programação Python (CHOLLET, 

2015), tendo o TensorFlow como backend4, uma biblioteca de código aberto para aprendizado 

de máquina, “originalmente desenvolvida por pesquisadores e engenheiros trabalhando no time 

do Google Brain dentro da organização Machine Intelligence Research do Google” (ABADI et 

al., 2015; TENSORFLOW, 2019). A API Keras é o frontend5 oficial do TensorFlow, com mais 

 
4 Camada de acesso aos dados de uma aplicação. Neste caso, o Keras oferece uma interface com abstrações de alto 

nível, mas é um backend que realiza a manipulação dos tensores de dados envolvidos nas operações. 
5 Camada de abstração, que fornece uma simplificação das funcionalidades disponibilizadas pelo backend de uma 

forma amigável para o usuário. 
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de 250 mil usuários individuais, segundo aponta uma pesquisa feita em meados de 2018 

(KERAS, 2019). 

A implementação dos códigos em linguagem Python foi feita por meio do Jupyter 

Notebook e do kernel IPython (KLUYVER et al., 2016; PÉREZ; GRANGER, 2007). O Python 

e o Jupyter foram instalados por meio da distribuição Anaconda, voltada para o aprendizado de 

máquina e ciência de dados, e para o gerenciamento de bibliotecas, dependências e ambientes 

virtuais (ANACONDA, 2016). 

Os dados de descargas parciais foram obtidos por meio da realização de ensaios, a maior 

parte no Laboratório de Alta Tensão da Universidade Federal de Itajubá (LAT-EFEI). Diversos 

tipos de isoladores de alta tensão foram submetidos a ensaios baseados em diferentes normas e 

com diferentes objetivos. Os ensaios realizados empregaram, na maioria das vezes, fontes de 

alta tensão e câmaras de chuva e névoa. Eventualmente, o equipamento Haefely Hipotronics 

DDX-9121B Partial Discharge and RIV Detector foi utilizado para o ensaio normatizado para 

a medição da carga aparente das descargas. Os sinais foram coletados por meio de diferentes 

sensores através de osciloscópios de bancada e osciloscópios PicoScope para computador. 

Alguns isoladores e estruturas também foram inspecionados em ensaios de campo nos 

municípios de Itajubá e de Piranguinho (MG), Bragança Paulista (SP) e São Luís (MA), com o 

objetivo de se obter fontes diversificadas de dados para o desenvolvimento dos algoritmos. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente capítulo deste trabalho apresenta um preâmbulo das principais ferramentas e 

metodologias empregadas, bem como as principais motivações e objetivos deste estudo. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica dos principais tópicos abordados ao 

longo do desenvolvimento do estudo, a saber, redes neurais artificiais, isoladores de alta tensão 

e descargas parciais em isoladores. 

O Capítulo 3 apresenta o estado da arte dos principais temas abordados por este trabalho, 

a saber, os métodos de detecção de descargas parciais em isoladores e a aplicação de redes 

neurais artificiais na detecção de falhas em equipamentos elétricos. 

O Capítulo 4 apresenta as metodologias de ensaio utilizadas, tanto com relação aos 

procedimentos recomendados pelas normas pertinentes, quanto com relação aos ensaios 

realizados de fato, bem como os resultados parciais observados. 

O Capítulo 5 apresenta o desenvolvimento dos algoritmos de aquisição e análise de dados, 

implementados em linguagem de programação Python. 
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O Capítulo 6 apresenta os resultados da aplicação dos algoritmos de análise aos sinais 

coletados em campo e em laboratório. 

O Capítulo 7 encerra este trabalho apresentando as principais conclusões, contribuições 

acadêmicas e as possibilidades de trabalhos futuros. 
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