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Andrade, M. C. “Análise do carregamento de sistemas de subtransmissão e de distribuição 

usando Redes Neurais Artificiais”, Universidade Federal do Ceará – UFC, 2012. 

 

O monitoramento do carregamento de componentes elétricos constitui-se em um 

aspecto de grande importância para qualquer sistema de potência, pois a partir dele podem ser 

observadas as condições de segurança dos seus componentes. O presente trabalho propõe um 

método computacional baseado em Redes Neurais Artificiais para monitorar o carregamento 

de componentes elétricos do sistema de distribuição de energia, como transformadores, 

alimentadores e linhas de subtransmissão. A partir dos dados colhidos dos medidores das 

subestações, contendo os valores de corrente do componente considerado, são realizadas duas 

análises: com transferência de carga e sem transferência de carga. Desta maneira, objetiva-se 

determinar os valores máximos de corrente nas duas situações para o correspondente 

transformador, alimentador, ou linha de subtransmissão analisada. Busca-se então, obter o seu 

carregamento máximo em ambos os casos e a partir desses valores, determinar se o 

componente está ou não operando em boas condições de segurança. O valor máximo de 

corrente com transferência de carga é simples de ser obtido, pois consiste apenas no valor 

máximo dos dados de corrente sem qualquer tipo de análise mais aprofundada. Porém, o valor 

máximo de corrente sem transferência de carga é bastante complexo de ser determinado, pois 

as condições atípicas dos dados devem ser eliminadas. Desta forma, um método empregando 

Redes Neurais Artificiais foi desenvolvido para obter este valor de corrente para os 

componentes analisados. Os resultados se mostraram bem próximos dos valores reais, 

comprovando a eficácia do método. Finalmente, pode ser concluído que o monitoramento é 

perfeitamente possível de ser realizado, possibilitando um maior controle sobre os 

carregamentos, evitando danos tanto ao sistema de distribuição, como ao sistema de potência 

como um todo. 

 

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Sistemas de distribuição, Sistemas de 

potência, Função estatística Percentil. 
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Andrade, M. C. “Analysis of the subtransmission and distribution systems loading using 

Artificial Neural Networks”, Federal University of the Ceará – UFC, 2012. 

 

The monitoring of the electrical components loading is an aspect of great importance 

to any power system, since the components safety conditions can be observed from it. The 

present study proposes a computational method based on Artificial Neural Networks to 

monitor the electrical components loading of the power distribution system, as transformers, 

feeders and subtransmission lines. Based on the data collected from the substations meters, 

containing the electric current values of the considered component, two analyses are done: 

with load transfer and without load transfer. Thus, the aim is to determine the current 

maximum values in both situations to the corresponding transformer, feeder, or 

subtransmission line analyzed. Then it is sought to obtain the maximum loading in both cases 

and, from these values, to determinate whether or not the component is operating in good 

safety conditions. The maximum current with load transfer is simple to obtain, because it 

consists only in the maximum value of electrical current data without any deeper analysis. 

However, the maximum current without load transfer is very complex to be determined, once 

the atypical conditions of the data must be eliminated. Thereby, a method using Artificial 

Neural Networks was developed to estimate the values of the current to the analyzed 

components. The results were very close to the real ones, proving the effectiveness of the 

method. Finally, it can be concluded that the monitoring is perfectly possible to be performed, 

allowing greater control over the loadings, avoiding damages to both the distribution system 

and the power system as a whole. 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Distribution systems, Power systems, Percentil 

statistical function. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A proteção de componentes elétricos é um aspecto importante para qualquer sistema 

elétrico de potência. Os condutores e equipamentos, de uma maneira geral, são 

frequentemente solicitados por correntes e tensões acima dos valores previstos para operação 

em regime para os quais foram projetados. Essas solicitações normalmente vêm em forma de 

sobrecarga, corrente de curto-circuito, sobretensões e subtensões. Todas essas grandezas 

anormais devem ser limitadas no tempo de duração e no módulo. (MAMEDE FILHO, 2007) 

O carregamento de um componente elétrico exprime de forma clara se o mesmo está 

ou não operando em boas condições de segurança. Quando o carregamento atinge um valor 

maior ou igual a 80 % e menor que 90 %, afirma-se que o componente entrou em uma faixa 

de alerta. Por outro lado, se o carregamento obtido for maior ou igual a 90 %, o componente 

elétrico considerado estará funcionando em uma faixa de operação bem perigosa, 

proporcionando sérios riscos ao sistema de potência. Sendo assim, a partir do carregamento 

obtido, um conjunto de medidas de proteção poderá ser tomado para se evitarem danos, tanto 

no componente analisado, como no sistema elétrico como um todo. Daí a importância de se 

monitorar esse valor. (APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010)  

Para determinar o carregamento elétrico de um determinado componente deve-se 

conhecer a corrente nominal do mesmo, a qual é considerada como um valor de referência. A 

corrente nominal pode ser definida como a corrente consumida pelo componente elétrico 

utilizado, de modo a operar segundo as condições prescritas em seu projeto de fabricação que, 

em muitos casos, vem indicada na plaqueta, fixada no próprio componente. Quando isto não 

ocorre, geralmente se calcula este valor de corrente com a utilização de tabelas que 

apresentam características dos componentes analisados (NISKIER; MACINTYRE, 1986). 

Conhecendo-se a corrente máxima de um componente elétrico para um determinado período 

de análise e a corrente nominal do mesmo, pode-se determinar o seu carregamento máximo 

para o período correspondente, uma vez que este parâmetro é dado pela razão entre estes dois 

valores de corrente, respectivamente. 

Por outro lado, linhas de subtransmissão, transformadores e alimentadores do sistema 

de distribuição, operam em duas situações bem distintas: em uma condição normal de 

funcionamento, denominada de análise sem transferência de carga e em uma condição atípica 

de funcionamento, denominada de análise com transferência de carga. A análise com 

transferência de carga é bastante simples de ser realizada, pois todos os valores de dados de 
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corrente são considerados sem qualquer restrição, facilitando consideravelmente o processo. 

Porém, a análise sem transferência de carga é considerada bem mais complexa, pois qualquer 

tipo de dado atípico deve ser eliminado do processo, ou seja, qualquer anomalia ou situação 

fora do funcionamento normal do componente elétrico deve ser descartada da análise. 

(APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010) 

Estas análises são melhores de serem compreendidas por meio de um exemplo prático. 

Consideram-se agora dois transformadores A e B, onde cada um é responsável por suprir 

cinco consumidores. Supõe-se que em um determinado momento o transformador B 

apresentou um problema, de maneira que este precisou sair de serviço. Desta forma, como os 

consumidores correspondentes ao transformador B não podem parar de serem abastecidos, 

estes são transferidos para o transformador A enquanto realiza-se o conserto do transformador 

B. Logo, durante este período de manutenção do transformador B, tem-se que o transformador 

A suprirá os dez consumidores mencionados inicialmente, ou seja, ocorre uma transferência 

de carga para o transformador A. Desta maneira, o transformador A está sendo submetido a 

uma condição atípica de funcionamento, enquanto efetua-se o conserto do transformador B. 

Quando o transformador B estiver recuperado, o transformador A devolve a ele os seus cinco 

consumidores originais, de forma que ambos voltam a operar em condições normais de 

funcionamento. Portanto, a análise com transferência de carga considera o funcionamento do 

componente quando este é submetido a condições atípicas de operação, ou seja, quando 

ocorrem uma ou mais transferências de carga para o mesmo. No entanto, a análise sem 

transferência de carga elimina qualquer tipo de condição atípica (transferência de carga) que 

venha a ocorrer. 

É de fundamental importância, determinar o carregamento máximo de corrente de um 

componente elétrico, em condições sem e com transferência de carga, de maneira que se 

possa analisar o funcionamento do mesmo em condições normais e em condições atípicas de 

operação. Desta forma, pode-se comparar o funcionamento do componente nas duas 

circunstâncias e verificar se existiram ou não diferenças entre elas. Ou seja, verifica-se se as 

transferências de carga, para o componente, ocorreram ou não. No caso afirmativo, os valores 

das transferências de carga são quantificados como pequenos, médios ou grandes. 

Dessa maneira, o grande problema de se realizar a análise sem transferência de carga 

para linhas de subtransmissão, transformadores e alimentadores do sistema de distribuição, 

consiste no fato de se eliminar as condições atípicas (transferências de carga) que acontecem. 

Neste sentido, diferentes ferramentas são utilizadas com o objetivo de se realizar essa 

filtragem de dados atípicos, sendo elas as Redes Neurais Artificiais (RNAs) e as funções 
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estatísticas.  

Funções estatísticas são usadas para analisar e interpretar dados, podendo ser aplicadas 

em diversas situações, possibilitando a extração de informações preciosas (STEVENSON, 

1981). Neste contexto, estas funções também podem ser utilizadas com o objetivo de 

realizarem a filtragem de dados atípicos, possibilitando a execução da análise sem 

transferência de carga para os transformadores, alimentadores e linhas de subtransmissão 

consideradas, uma vez que apresentam a capacidade de identificar diversos tipos de dados 

inseridos em um amplo conjunto. 

Nesse sentido, a função estatística Percentil apresenta grande importância, pois ela 

apresenta a capacidade de dividir grandes conjuntos de dados em duas partes as quais o 

analista pode fornecer os percentuais desejados. Por exemplo, dado um conjunto de dados 

constituído de 500 elementos, através dessa função pode-se eliminar digamos 5 % desses 

elementos. De maneira, que esses 5 % correspondem aos maiores valores do conjunto de 

dados e obter-se finalmente uma aproximação do maior valor dos 95 % restantes, funcionando 

como uma espécie de filtro. (MICROSOFT EXCEL, 2007) 

O software Microsoft Excel apresenta um extenso banco de funções estatísticas 

predefinidas que facilitam bastante o tratamento de diversos tipos de dados. Este software 

também possibilita a criação das macros, definidas como pequenos programas que apresentam 

uma lista de instruções a executar. Uma macro pode realizar um conjunto de tarefas através de 

um único procedimento, o qual pode ser invocado rapidamente. As instruções que formam o 

corpo de uma macro são escritas utilizando a linguagem de programação Visual Basic for 

Applications (VBA). (ZOMER, 2007)  

Por outro lado, RNAs são amplamente aceitas como uma tecnologia que oferece uma 

forma alternativa para resolver problemas não lineares. Uma RNA é um padrão de 

processamento de informações que trabalha baseado na forma que um cérebro humano 

processa uma informação (MABEL; FERNANDEZ, 2007). Elas são constituídas por 

elementos altamente interconectados, denominados de neurônios, que trabalham em conjunto 

para resolver problemas (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007). Neste contexto, o software 

Matlab apresenta uma extensa biblioteca de funções predefinidas utilizando RNAs, que 

facilitam bastante o desenvolvimento de rotinas computacionais necessárias para resolver 

diversos tipos de problemas complexos. A linguagem de programação Matlab simplifica 

consideravelmente as tarefas, pois diversas de suas funções já apresentam algoritmos internos 

devidamente estruturados e testados. Caso outra linguagem de programação estivesse sendo 

utilizada, estes algoritmos deveriam ser construídos, o que tornaria o trabalho bem mais 
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difícil. (CHAPMAN, 2003) 

Vários trabalhos envolvendo aplicações de RNAs nos mais diversos ramos da ciência 

já foram publicados, de forma que estas também podem ser aplicadas em sistemas de 

distribuição como é o caso deste estudo. Aqui são citados os seguintes trabalhos: Javadian et 

al. (2009) propõem uma metodologia para determinar o tipo de falta e a sua localização 

precisa em um sistema de distribuição com geração distribuída através de RNAs, Prakash e 

Sydulu (2009) apresentam um método baseado em RNAs para realizar previsões de carga à 

curto prazo em sistemas de distribuição. Paracha, Kalam e Ali (2009) propõem uma 

abordagem para analisar harmônicas em redes de distribuição de energia por meio de RNAs. 

Já Leal et al. (2009) apresentam uma metodologia analítica e discutem algumas alternativas 

de modelos de RNAs, com o objetivo de avaliar perdas em sistemas de distribuição. 

Uma rede neural para controlar bancos de capacitores shunt e reguladores de tensão de 

alimentadores em sistemas de distribuição de energia é apresentada por Gu e Rizy (1996). 

Hamada, Wahab e Hemdan (2006) apresentam uma técnica de modelagem baseada em RNAs 

para prever a estabilidade de tensão de sistemas radiais de distribuição, enquanto que Salazar, 

Gallego e Romero (2006) aplicam RNAs e técnicas de aglomeração na reconfiguração de 

sistemas de distribuição. Por outro lado, Huang, Chen e Ming (2011) apresentam uma RNA 

para a rápida restauração de sistemas de distribuição sob diferentes níveis de carga. Além 

disso, um método efetivo para a avaliação da confiabilidade de sistemas de distribuição 

usando uma RNA é proposto por Chen e Chang (1992). Tzeng e Ho (2006) propõem uma 

abordagem para minimizar as perdas de um sistema de distribuição por meio de RNAs.  

Golkar e Aliakbar (2011) revisam os métodos de inteligência artificial utilizados para 

realizar o controle de potência reativa em sistemas de distribuição, de maneira que um desses 

métodos tem como base RNAs. Um esquema de estimação de estado para sistemas de 

distribuição de energia baseado em RNAs é proposto por Bernieri et al. (1996). Thukaram, 

Khincha e Vijaynarasimha (2005) propõem uma RNA e uma abordagem baseada em 

máquinas de vetores suportes para a localização de faltas em sistemas radiais de distribuição. 

Xu e Chow (2005) relatam a identificação das causas de faltas em sistemas de distribuição de 

energia usando regressão logística e RNAs. Além disso, Thukaram, Shenoy e Ashageetha 

(2006) apresentam uma metodologia fundamentada em RNAs para a localização de faltas em 

redes de distribuição desequilibradas com medições limitadas. 

Outros trabalhos importantes a serem mencionados são: Wei (2010) desenvolveu um 

estudo sobre a otimização da potência reativa em redes de distribuição usando uma RNA 

caótica, Sharma e Sreedhar (2003) apresentaram uma abordagem para a reconfiguração da 
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rede de distribuição por meio de RNAs, visando uma operação mais eficiente do sistema, já 

Falcão e Henriques (2001) descrevem uma metodologia para a estimação de carga em 

sistemas radiais de distribuição através das técnicas de RNAs e Lógica Fuzzy. Ainda tem-se 

que, Toma et al. (2008) propõem uma abordagem para um controle de tensão descentralizado 

em sistemas de distribuição com a utilização de RNAs. Finalmente, Bretas e Hadjsaid (2001) 

apresentam os problemas no diagnóstico de faltas (faltas de alta impedância) em sistemas 

desregulados de distribuição e propõem uma solução baseada em RNAs. 

Esta dissertação propõe um método computacional baseado em Redes Neurais 

Artificiais, para monitorar o carregamento de linhas de subtransmissão, transformadores e 

alimentadores do sistema de distribuição. Ou seja, componentes elétricos do sistema de 

distribuição de energia. Todo este processo de análise é realizado pelas Companhias de 

Energia, onde a metodologia empregada atualmente utiliza funções estatísticas para realizar 

esse monitoramento. Porém, este método estatístico algumas vezes é considerado impreciso, 

fornecendo resultados consideravelmente distantes dos reais, principalmente nos casos em que 

o número de condições atípicas (transferências de carga) é bem elevado. Erros significativos 

também ocorrem quando o número de transferências de carga é nulo ou muito baixo. Neste 

sentido, propõe-se uma metodologia baseada em RNAs, como uma nova opção para realizar as 

análises de carregamentos, procurando-se obter uma precisão bem maior para todas as 

situações possíveis. Os mais diversos tipos de testes foram realizados, onde foi efetuada uma 

criteriosa comparação entre os métodos, comprovando de maneira sólida a maior eficiência e 

precisão do método proposto por RNAs. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 Verificar as condições de segurança de componentes elétricos do sistema de 

distribuição de energia. 

 

 Comparar o funcionamento de um componente elétrico, quando este é analisado em 

condições normais (sem transferência de carga) e em condições atípicas de operação (com 

transferência de carga). 

 

 Desenvolver uma metodologia utilizando Redes Neurais Artificiais para monitorar o 

carregamento dos componentes do sistema de distribuição de energia. 
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 Avaliar as características do método estatístico existente e do método computacional 

de RNAs proposto de monitoramento, buscando determinar suas principais qualidades e 

defeitos. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

O presente trabalho foi dividido em seis capítulos, apresentando a seguinte estrutura: 

introdução; composição e aspectos gerais dos sistemas elétricos de potência; redes neurais 

artificiais; métodos de monitoramento de carregamentos elétricos; simulações, resultados e 

discussões; e conclusões. 

Inicialmente, é realizada breve introdução sobre o tema da dissertação, ressaltando a 

importância do monitoramento do carregamento de componentes elétricos, como uma medida 

preventiva para danos ao sistema de potência como um todo. Além disso, são rapidamente 

descritas as bases das duas metodologias a serem utilizadas para eliminação de dados atípicos 

de corrente, associados a linhas de subtransmissão, transformadores e alimentadores do 

sistema de distribuição. Por último, também são citados os objetivos do trabalho e a estrutura 

do corpo do texto. 

No Capítulo 2 são descritas a composição e as principais características de um sistema 

elétrico de potência, uma vez que os componentes a serem monitorados são partes 

constituintes do mesmo. Enfatiza-se a estrutura do sistema, procurando-se descrever as 

funções de seus principais componentes. No Capítulo 3 são apresentadas as características e a 

estrutura das redes Perceptron de Múltiplas Camadas (PMC). Primeiramente, é feita uma 

introdução sobre as RNAs de forma geral, além das redes Perceptron de única camada. Em 

seguida, detalha-se a composição das redes Perceptron de Múltiplas Camadas, pois estas 

consistem na base da metodologia de monitoramento proposta, apresentando características 

que se encaixam com sucesso em diversos ramos da ciência. 

No Capítulo 4 inicialmente é realizada uma descrição do problema de monitoramento 

do carregamento de componentes elétricos, através da utilização de alguns exemplos, 

objetivando o bom entendimento por parte do leitor. Em seguida, a metodologia estatística de 

monitoramento é abordada, ressaltando-se todas as suas características. Posteriormente, 

descreve-se detalhadamente a metodologia de monitoramento proposta utilizando RNAs, 
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seguida de alguns exemplos de aplicação da mesma. Também são mencionados os softwares 

utilizados por cada método. 

No Capítulo 5 são descritas todas as simulações, experimentos e testes realizados, 

seguidos de comentários e comparações entre os resultados obtidos pelas duas metodologias 

analisadas. Ressalta-se a precisão geral e o número de melhores resultados obtidos por cada 

método em relação ao outro. Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões 

obtidas após os testes realizados, enfatizando-se o melhor desempenho do método de 

monitoramento por RNAs. Em seguida, também são sugeridos temas a serem abordados em 

futuros trabalhos da área. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 COMPOSIÇÃO E ASPECTOS GERAIS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS 

DE POTÊNCIA 
 

2.1 INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE POTÊNCIA 

 

Os sistemas elétricos de potência têm a função de fornecer energia elétrica aos 

usuários, grandes ou pequenos, com a qualidade adequada, no instante em que for solicitada. 

Isto é, o sistema de potência tem as funções de produtor, transformando a energia de alguma 

natureza, por exemplo, hidráulica, mecânica, térmica ou outra, em energia elétrica, e de 

sistema distribuidor, fornecendo aos consumidores a quantidade de energia demandada, 

instante a instante. O sistema de potência deve dispor de sistemas de controle da produção de 

modo que a cada momento seja produzida a energia necessária a atender a demanda dos 

consumidores e às perdas na produção e no transporte. (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 

2005) 

Pode-se afirmar que os sistemas elétricos de potência são grandes sistemas de energia 

que englobam outros três sistemas menores. Ou seja, sistemas de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Sendo assim, o grande aumento de demanda por energia 

elétrica nas últimas décadas e o crescente número de interligações entre os sistemas elétricos 

existentes tornaram a operação e o controle destes uma tarefa extremamente complexa, de 

maneira que hoje em dia, os sistemas de potência representam as maiores e mais complexas 

máquinas já construídas pelo homem, o que exige técnicas e estudos cada vez mais precisos e 

refinados para construir, manter e operar estas máquinas. Além disso, os sistemas de potência 

estão expostos a condições adversas e imprevisíveis que podem levar a situações de falha ou 

má operação. (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO, 2011) 

Um engenheiro de sistemas de potência está interessado tanto nas condições normais, 

como nas condições anormais do sistema elétrico, exigindo portanto um amplo conhecimento 

do sistema (GRAINGER; STEVENSON, 1996). Neste sentido, componentes elétricos do 

sistema de distribuição de energia, como transformadores, alimentadores e linhas de 

subtransmissão operam em duas situações bem distintas:  
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Figura 2.1: Representação geral de um sistema elétrico de potência. 
Fonte: Kagan; Oliveira; Robba, 2005. 
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em uma condição normal de funcionamento, denominada de análise sem transferência de 

carga e em uma condição atípica de funcionamento, denominada de análise com transferência 

de carga (APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010). Sendo que a carga que um 

consumidor individual ou um grupo de consumidores apresenta para o sistema de distribuição 

está constantemente mudando. A cada momento uma lâmpada ou um dispositivo elétrico é 

ligado ou desligado, de maneira que a carga vista pelo sistema de distribuição muda. 

(KERSTING, 2001)  

Por outro lado, uma importante característica do sistema elétrico brasileiro é a forte e 

histórica interdependência entre a água e a energia, de forma que a contribuição da energia 

hidráulica ao desenvolvimento econômico do país tem sido bem intensa. Neste sentido, as 

usinas hidroelétricas apresentam um papel fundamental na conversão da energia hidráulica em 

elétrica (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2002). Essa característica de 

geração de energia proporciona em geral centros de produção afastados dos centros de 

consumo, de maneira que se torna imprescindível à existência de um elemento de interligação 

entre os centros, que esteja apto a transportar a energia demandada. Sendo o montante das 

potências em jogo relevante e as distâncias a serem percorridas também apresentando sua 

importância, torna-se inviável o transporte dessa energia na tensão de geração. (KAGAN; 

OLIVEIRA; ROBBA, 2005) 

A Figura 2.1 ilustra uma representação geral de um sistema elétrico de potência, onde 

o bloco de geração de energia é sucedido por um bloco de elevação de tensão, no qual a 

tensão é elevada do valor com o qual foi gerada para o de transporte (tensão de transmissão).  

As subestações (SEs) de transmissão são as responsáveis por essa elevação do valor da tensão. 

Além disso, ao chegar-se aos centros de consumo, devido à grande diversidade no 

montante de potência demandada pelos vários consumidores, variável desde a ordem de 

grandeza de centenas de MW até centenas de W, torna-se inviável o suprimento de todos os 

usuários na tensão de transmissão. Desta forma, exige-se então, um primeiro abaixamento no 

nível de tensão para um valor compatível com a demanda dos grandes usuários (tensão de 

subtransmissão). Este abaixamento de tensão é realizado através das subestações de 

subtransmissão, que são supridas através de linhas de transmissão. Estas subestações de 

subtransmissão, no entanto, suprem linhas que operam em um nível de tensão mais baixo 

(tensão de subtransmissão ou alta tensão). Posteriores abaixamentos no nível de tensão, em 

função das características dos consumidores também são exigidos. Todas essas modificações 

na tensão associada à energia elétrica transportada são ilustradas na Figura 2.1. (KAGAN; 

OLIVEIRA; ROBBA, 2005) 
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Desta maneira, pode-se observar que o sistema de subtransmissão supre as subestações 

de distribuição, que são responsáveis por um novo abaixamento no nível de tensão para a 

tensão de distribuição primária ou média tensão. Em seguida, observa-se que a rede de 

distribuição primária irá suprir os transformadores de distribuição, dos quais se deriva a rede 

de distribuição secundária ou rede de baixa tensão, onde o nível de tensão é denominado de 

tensão secundária ou baixa tensão. (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005) 

Outro aspecto de extrema importância é que em um sistema elétrico de potência, de 

maneira geral, existe um equilíbrio de potências. Ou seja, isto significa que sempre existirá 

um balanceamento dentro do sistema, tal que este processo é representado pela equação (2.1): 

 

푃푔푒푟푎çã표 = 푃푑푒푚푎푛푑푎 + 푃푒푙é푡푟푖푐푎푠. 

 

Onde, Pgeração é a potência gerada pelo sistema, podendo provir de diversas fontes como 

hidroelétricas, parques eólicos, etc; Pdemanda é a potência demandada pelos consumidores e 

Pelétricas são as perdas elétricas que ocorrem no sistema. (ACKERMANN, 2008) 

Para uma melhor visualização geral dos sistemas elétricos de potência, os níveis de 

tensão utilizados no Brasil estão ilustrados na Tabela 2.1, onde também são exibidos os 

campos de aplicação e a área do sistema. 

 

TABELA 2.1: Tensões usuais em sistemas elétricos de potência. 

 

Tensão (kV) Campo de 
aplicação 

Área do sistema de 
potência Padronizada Existente 

0,220 / 0,127 0,110 Distribuição 
secundária 

Distribuição 

0,380 / 0,220 0,230 / 0,115 
13,8 11,9 Distribuição 

primária 34,5 22,5 
34,5 

88 Subtransmissão 69 
138 
138 

440 
750 Transmissão Transmissão 

230 
345 
500 

Fonte: http://www.itaipu.gov.br 
 

(2.1) 
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No sistema de geração a tensão nominal usual é de 13,8 kV, encontrando-se, no 

entanto, tensões desde 2,2 kV até a ordem de grandeza de 22 kV (KAGAN; OLIVEIRA; 

ROBBA, 2005). Outro fato que deve ser lembrado é a existência de pequenas unidades de 

geração, que podem ser diretamente conectadas ao sistema de distribuição de energia. Essa 

proximidade com os consumidores reduz bastante os gastos com o transporte da energia, tal 

que esse contexto caracteriza a geração distribuída, uma alternativa interessante que pode ser 

aplicada em diversas situações. (INSTITUTO NACIONAL DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA, 2011) 

 

2.2 SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Na geração de energia elétrica uma tensão alternada é gerada, a qual é representada 

por uma onda senoidal, com frequência fixa e amplitude que varia conforme a modalidade do 

atendimento em baixa, média ou alta tensão. Essa onda senoidal propaga-se pelo sistema de 

potência mantendo a frequência constante e modificando a amplitude à medida que passa 

pelos transformadores. Os consumidores de baixa, média ou alta tensão conectam-se ao 

sistema de potência e recebem então o produto final, isto é, o serviço de energia elétrica. 

(LEÃO, 2009)  

A energia elétrica é obtida a partir da conversão de alguma outra forma de energia, 

utilizando-se máquinas elétricas rotativas, geradores síncronos ou alternadores, nas quais o 

conjugado mecânico é obtido através de um processo que, geralmente, utiliza turbinas 

hidráulicas ou a vapor. No caso de um aproveitamento hidráulico, o potencial disponível será 

definido pela queda d’água, altura de queda e vazão, podendo ter-se usinas desde algumas 

dezenas de MW até milhares de MW. (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005) 

Em outras palavras, a energia elétrica pode ser originada a partir de diversas outras 

formas de energia como: hidráulica, térmica, eólica, solar, etc. No Brasil, grande parte dos 

recursos energéticos se localiza em regiões pouco desenvolvidas, distantes dos grandes 

centros consumidores e com fortes restrições ambientais. Realizar o desenvolvimento 

econômico dessas regiões, preservar a sua diversidade biológica e garantir o suprimento 

energético de regiões mais desenvolvidas, constituem alguns dos desafios da sociedade 

brasileira. Torna-se, portanto, fundamental o conhecimento sistematizado da disponibilidade 

de recursos energéticos, das tecnologias, sistemas de aproveitamento e das necessidades 
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energéticas setoriais e regionais do país, uma vez que cada estado ou região apresenta as suas 

próprias características. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2002) 

A oferta interna de eletricidade no Brasil segundo a fonte primária de geração 

apresenta a seguinte estrutura: hidroelétricas (74,1 %), termoelétricas (12,3 %), outras fontes 

juntas (13,6 %). Observa-se então, uma enorme dependência brasileira das usinas 

hidroelétricas, seguidas de bem longe pelas usinas termoelétricas. Essa dependência se 

justifica pelo enorme potencial hídrico que o Brasil apresenta. (CARVALHO, 2006) 

 

2.3 SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

De maneira sucinta, pode-se afirmar que o sistema de transmissão de energia apresenta 

a função de realizar o transporte da energia elétrica dos centros de produção aos centros de 

consumo. Outro aspecto de extrema importância é que o sistema de transmissão deve operar 

interligado. Esta interligação é exigida por várias razões, dentre elas destacam-se a 

confiabilidade e a possibilidade de intercâmbio entre áreas. Como exemplo, destaca-se a 

existência de ciclos hidrológicos diferentes entre as regiões de São Paulo, onde o período das 

chuvas corresponde ao verão, e do Paraná, onde tal período corresponde ao inverno. Deste 

modo, a operação interligada do sistema permite que, nos meses de verão São Paulo exporte 

energia para o Paraná, e que no inverno importe energia do Paraná. (KAGAN; OLIVEIRA; 

ROBBA, 2005) 

Em outras palavras, a rede de transmissão liga as grandes usinas de geração às áreas de 

grande consumo. Em geral, apenas poucos consumidores com um alto consumo de energia 

elétrica são conectados às redes de transmissão onde predomina a estrutura de linhas aéreas. 

Ressalta-se também que a segurança é um aspecto fundamental para as redes de transmissão. 

Qualquer falta neste nível pode levar a descontinuidade de suprimento para um grande 

número de consumidores, ocasionando enormes transtornos. A energia elétrica é 

permanentemente monitorada e gerenciada por um centro de controle. O nível de tensão 

depende do país, mas normalmente o nível de tensão estabelecido está entre 220 kV e 765 kV 

(LEÃO, 2009). Ainda com relação à segurança, a inspeção, a manutenção e a construção 

adequada de linhas de transmissão são atividades características do setor de transmissão, 

sendo indispensáveis para o bom funcionamento do mesmo. (COMISSÃO INTERNA DE 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES, 2007) 
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Deve ser ressaltada a importância das linhas de transmissão, pois estas são destinadas 

a transmitir energia e sinais de um ponto a outro, interligando todo o sistema de potência 

(HAYT, 1994). As linhas de transmissão brasileiras costumam ser extensas, porque as 

grandes usinas hidroelétricas geralmente estão situadas a distâncias consideráveis dos centros 

consumidores. Hoje, o país está quase que totalmente interligado, de norte a sul. Apenas os 

estados do Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e parte do Pará ainda não fazem 

parte do sistema integrado de eletrificação. Nestes Estados, o abastecimento é realizado por 

pequenas usinas termoelétricas ou por usinas hidroelétricas situadas próximas às suas capitais. 

No Brasil, a interligação do sistema elétrico conecta as diferentes regiões do país. (LEÃO, 

2009) 

 

2.4 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

2.4.1 Sistema de subtransmissão 

 

O sistema de subtransmissão apresenta a função de captar a energia das subestações de 

subtransmissão e transferi-la às subestações de distribuição e aos consumidores, em tensão de 

subtransmissão (alta tensão). Este transporte da energia é realizado através de linhas trifásicas 

operando em tensões, usualmente, de 138 kV ou 69 kV ou, mais raramente, em 34,5 kV, com 

capacidade de transporte de algumas dezenas de MW por circuito, usualmente de 20 MW a 

150 MW. Os consumidores em tensão de subtransmissão são representados, geralmente, por 

grandes instalações industriais, estações de tratamento e bombeamento de água, etc. O sistema 

de subtransmissão pode operar em configuração radial, com possibilidade de transferência de 

blocos de carga quando da ocorrência de contingências. Além disso, com cuidados especiais, 

no que se refere à proteção, pode também operar em malha. (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 

2005)  

De forma simplificada, pode-se afirmar então que o sistema de subtransmissão é a 

continuidade do sistema de transmissão, possuindo a finalidade de transmitir energia às 

pequenas cidades ou grupamentos de cidades, ao interior de grandes centros urbanos e a 

consumidores industriais de grande porte. Esse sistema reparte espacialmente, entre as 

subestações de distribuição, a energia recebida em grosso das subestações de subtransmissão. 

(COURY, 2008) 
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A estrutura das redes de subtransmissão é em geral em linhas aéreas, por vezes cabos 

subterrâneos próximos a centros urbanos fazem parte da rede. A permissão para novas linhas 

aéreas está cada vez mais demorada devido ao alto número de estudos de impacto ambiental e 

oposição social. Como resultado, é cada vez mais raro e caro para as redes de subtransmissão 

alcançarem áreas de alta densidade populacional. (LEÃO, 2009) 

Como o sistema de transmissão está em constante crescimento, torna-se difícil a 

caracterização das fronteiras existentes entre uma rede de transmissão e de subtransmissão. 

Assim, pode-se caracterizar a primeira como sendo aquela que possui tensão igual ou superior 

a 230 kV e a segunda como sendo a que engloba as tensões de 69 a 138 kV. No entanto, tal 

classificação não é rígida, porque a tensão de 138 kV também pode ser enquadrada como 

sendo de transmissão. Isso acontece porque há linhas de transmissão em 138 kV que são 

importantes para dar continuidade de fluxo na eventualidade de contingências em linhas de 

tensão superior paralelas a elas. (COURY, 2008)  

 

2.4.2 Subestações de distribuição 

 

Uma subestação (SE) de distribuição é definida como um conjunto de condutores, 

aparelhos e equipamentos destinados a modificar as características da energia elétrica (tensão 

e corrente), permitindo a sua distribuição aos pontos de consumo em níveis adequados de 

utilização (MAMEDE, 2007). Em outras palavras, as subestações de distribuição, que são 

supridas pela rede de subtransmissão, são responsáveis pela transformação da tensão de 

subtransmissão para a tensão de distribuição primária. Existem inúmeros arranjos de 

subestações possíveis, variando com a potência instalada na mesma. (KAGAN; OLIVEIRA; 

ROBBA, 2005) 

Os transformadores são importantes componentes das subestações. Na verdade, estes 

são dispositivos eletromagnéticos que operam segundo o princípio da indução mútua entre 

duas (ou mais) bobinas ou circuitos indutivamente acoplados (KOSOW, 1989). Pode-se 

afirmar que o transformador é uma das principais razões que possibilita a utilização tão 

difundida de sistemas de energia à corrente alternada, pois torna possível tanto a geração de 

energia elétrica na tensão mais econômica, como a transmissão de energia na tensão de 

transmissão mais econômica, e finalmente a utilização da energia na tensão mais apropriada 

ao dispositivo de utilização (FITZGERALD; KINGSLEY JUNIOR; KUSKO, 1979). Outros 

importantes componentes que derivam das subestações de distribuição são os alimentadores. 
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Estes interligam a fonte (subestação de distribuição) para cada consumidor, os alimentando 

com a energia requerida. (KERSTING, 2001) 

As subestações de distribuição são alimentadas por uma ou mais linhas de 

subtransmissão. Em alguns casos, a subestação de distribuição é alimentada diretamente de 

uma linha de transmissão de alta tensão, de maneira que nestes casos provavelmente não 

existe sistema de subtransmissão. Isto varia de companhia para companhia de energia. Além 

disso, cada subestação de distribuição servirá um ou mais alimentadores primários. Com uma 

rara exceção, os alimentadores são radiais, o que significa que existe apenas um caminho para 

a potência fluir da subestação de distribuição para o usuário. (KERSTING, 2001) 

 

 
Figura 2.2: Ligações e localização de uma subestação de distribuição em um sistema de potência típico. 
Fonte: Souza, 2008. 
 

Toda esta estrutura pode ser bem melhor compreendida através da análise da Figura 

2.2, onde são exibidas as ligações e a localização de uma subestação de distribuição em um 

sistema de potência típico. Observa-se que o sistema da Figura 2.2 é composto de quatro 

subestações de energia elétrica: duas subestações de geração A e B, uma subestação de 

subtransmissão e uma subestação de distribuição. (SOUZA, 2008) 



29 
 

Outro ponto de grande importância a ser mencionado é que a confiabilidade e a 

sustentabilidade do fornecimento de energia elétrica estão relacionadas com a qualidade e 

disponibilidade da energia nos pontos de consumo. Deve-se ter em mente que o projeto do 

arranjo da subestação varia muito de concessionária para concessionária de energia, da região 

em que será construída a subestação, que tipo de carga se destina, o quanto é importante essa 

carga e principalmente quanto a concessionária está disposta a investir no arranjo de sua 

subestação, etc. (SOUZA, 2008) 

Um diagrama de uma subestação de distribuição simples é ilustrado na Figura 2.3, 

onde diferentemente da Figura 2.2, são ressaltados os componentes internos da mesma. 

Embora a Figura 2.3 represente uma subestação de distribuição bem simples, ela ilustra os 

principais componentes que são encontrados em todas as subestações. (KERSTING, 2001) 

 

 
Figura 2.3: Estrutura interna de uma subestação de distribuição. 
Fonte: Adaptado de Kersting, 2001. 
 

Uma vez que a função primária de uma subestação de distribuição é reduzir a tensão 

para o nível de tensão de distribuição, afirma-se então que os transformadores desempenham 

um papel fundamental nesse sentido. Como se sabe, um sistema de potência típico é 

permeado de transformadores, que ora elevam a tensão, ora abaixam a tensão (mais comum), 
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mas sempre estão interconectando duas partes da rede com tensões diferentes (FRANÇA, 

2001). Na subestação ilustrada na Figura 2.3, observa-se a presença de apenas um 

transformador, porém poderiam ser utilizados dois ou três transformadores, por exemplo, 

dependendo do projeto da subestação. 

Destaca-se também na Figura 2.3, o papel do regulador de tensão. Como a carga nos 

alimentadores varia, a queda de tensão entre a subestação e os usuários também irá variar. 

Com o objetivo de manter as tensões dos usuários dentro de uma faixa aceitável, a tensão na 

subestação precisa mudar conforme a carga muda, daí a importância da utilização do 

regulador de tensão. (KERSTING, 2001) 

Com relação ao processo de medição de dados, tem-se que cada subestação pode ter a 

sua forma particular de medição. Esta pode ser tão simples como um medidor analógico 

exibindo o valor atual de corrente da subestação, bem como a corrente máxima e a corrente 

mínima que tenham ocorrido em um período de tempo específico. Medidores digitais estão se 

tornando cada vez mais comuns. Estes medidores registram o valor mínimo, a média e o valor 

máximo tanto para corrente, tensão, potência, etc; em um dado período de tempo. Intervalos 

de tempo típicos são 15 minutos, 30 minutos e 1 hora. Os medidores digitais podem monitorar 

a saída de cada transformador da subestação, além da saída de cada alimentador. 

(KERSTING, 2001) 

As subestações de distribuição também devem ser projetadas para operar em 

condições de defeito ou manutenção de seus componentes. Por exemplo, considerando uma 

subestação que possui dois transformadores, cada um destes deve ter capacidade na condição 

de contingência, de suprir toda a demanda da subestação. É usual definir-se, para subestações 

com mais de um transformador a potência instalada, como sendo a soma das potências 

nominais de todos os transformadores. Outro importante conceito é a potência firme, a qual é 

definida como a potência que a subestação pode suprir quando da saída de serviço do maior 

transformador existente na mesma. Deve-se destacar que quando a potência firme é maior que 

a instalada, fixa-se a potência firme igual à instalada, uma vez que a potência firme não pode 

ser maior que a potência instalada (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005). Além disso, 

observa-se na Figura 2.3 que a proteção dos componentes da subestação exibida é realizada 

basicamente por fusíveis e disjuntores.  
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2.4.3 Sistemas de distribuição primária e de distribuição secundária 

 

A rede de distribuição alimenta consumidores industriais de médio e pequeno porte, 

consumidores comerciais e de serviços e consumidores residenciais (LEÃO, 2009). Pode-se 

afirmar que a rede de distribuição interliga a transmissão (ou subtransmissão) aos pontos de 

consumo, sendo subdividida em rede de distribuição primária, também denominada de rede 

de média tensão, e em rede de distribuição secundária, também conhecida como rede de baixa 

tensão. (ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2011) 

As redes de distribuição primária emergem das subestações de distribuição e operam, 

no caso da rede aérea, radialmente, com possibilidade de transferência de blocos de carga 

entre circuitos para o atendimento da operação em condições de contingência, devido à 

manutenção corretiva ou preventiva. As tensões usuais em uma rede primária são 34,5 kV e 

13,8 kV. Os troncos dos alimentadores empregam, usualmente, condutores de seção 336,4 

MCM permitindo, na tensão de 13,8 kV, o transporte de potência máxima de 

aproximadamente 12 MVA, que face à necessidade de transferência de blocos de carga entre 

alimentadores, fica limitada a aproximadamente 8 MVA, de forma que estas redes atendem 

aos consumidores primários e aos transformadores de distribuição (estações transformadoras), 

que suprem a rede secundária, ou seja, a rede de baixa tensão. Dentre os consumidores 

primários destacam-se as indústrias de médio porte, conjuntos comerciais, instalações de 

iluminação pública, etc. As redes de média tensão podem ser aéreas ou subterrâneas, as 

primeiras de uso mais difundido pelo seu menor custo, e as segundas, encontrando grande 

aplicação em áreas de maior densidade de carga. Por exemplo, a zona central de uma grande 

cidade, ou onde há restrições paisagísticas. (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005) 

Dentro de todo o contexto do sistema de potência, deve-se destacar o papel das 

estações transformadoras. Estas se localizam entre o sistema de distribuição primária e o 

sistema de distribuição secundária, apresentando a responsabilidade de reduzir a tensão de 

distribuição primária para a tensão de distribuição secundária, ou seja, realiza-se a redução da 

média para a baixa tensão. As estações transformadoras são constituídas por um conjunto de 

transformadores, que contam usualmente, com pára-raios para a proteção contra sobretensões, 

e elos fusíveis para a proteção contra sobrecorrentes, instalados no primário. De seu 

secundário, deriva-se sem proteção alguma a rede secundária. Nas redes aéreas utilizam-se 

usualmente, transformadores trifásicos instalados diretamente nos postes. (KAGAN; 

OLIVEIRA; ROBBA, 2005) 
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Finalmente, a rede de distribuição secundária representa o nível final na estrutura de 

um sistema de potência. Um grande número de consumidores, setor residencial, é atendido 

pelas redes em baixa tensão. Tais redes são em geral operadas manualmente. No Brasil, a 

tensão de distribuição secundária está padronizada nos valores 220/127 V e 380/220 V, 

havendo predomínio da primeira nos estados das regiões sul e sudeste e da segunda no 

restante do país. A rede de distribuição secundária pode operar em configuração em malha ou 

radial, suprindo os denominados consumidores em baixa tensão, ou seja, pequenos comércios 

e indústrias, além de principalmente os consumidores residenciais. Alcança, por circuito, 

comprimentos da ordem de centenas de metros. (LEÃO, 2009) 

Logo, deve ser observado que a natureza de cada segmento do sistema define 

implicitamente o grau de confiabilidade que dele é exigido, em função do montante de 

potência transportada. Assim, nesta hierarquia de responsabilidade, o primeiro elemento é a 

subestação de subtransmissão, a qual é responsável pela transferência de potência da ordem 

de centenas de MVA, e o último é a rede de distribuição secundária, na qual a potência 

transportada é da ordem de dezenas de kVA. Nesse contexto, a rede de baixa tensão 

usualmente não conta com recurso para o atendimento de contingências. (KAGAN; 

OLIVEIRA; ROBBA, 2005) 
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CAPÍTULO 3 

 

3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
 

3.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO SOBRE AS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são, provavelmente, a mais antiga técnica de 

Inteligência Artificial em utilização. Este instrumento foi desenvolvido na década de 1940, 

por Walter Pitts e McCulloch, sendo o primeiro deles matemático e o segundo 

neurofisiologista. A idéia era fazer uma analogia entre neurônios biológicos e circuitos 

eletrônicos, capazes de simular conexões sinápticas pelo uso de resistores variáveis e 

amplificadores (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007). Outras nomenclaturas também são 

atribuídas as RNAs, como conexionismo ou sistemas de processamento paralelo e distribuído, 

tal que esta forma de computação não-algorítmica é caracterizada por sistemas que, em algum 

nível, relembram a estrutura do cérebro humano. Logo, por não ser baseada em regras, a 

computação neural se constitui em uma alternativa à computação algorítmica convencional. 

Pode-se afirmar que uma RNA aprende as informações desejadas através de exemplos 

fornecidos para ela. (BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2007) 

Na verdade, as RNAs são sistemas paralelos distribuídos compostos por elementos de 

processamento simples que calculam determinadas funções matemáticas (normalmente não 

lineares). De forma, que esses elementos de processamento são inspirados em sistemas 

nervosos biológicos ou neurônios e são dispostos em uma ou mais camadas. Como na 

natureza, a função da rede é determinada amplamente pelas conexões entre esses elementos. 

Uma RNA pode ser treinada para desempenhar uma função particular através do ajuste dos 

valores das conexões (pesos) entre os elementos. Comumente, as RNAs, são ajustadas, ou 

treinadas, tal que uma entrada particular conduza a uma saída desejada específica, o que 

consiste no processo denominado de aprendizado supervisionado. (BRAGA; CARVALHO; 

LUDERMIR, 2007; HADZIMA-NYARKO; NYARKO; MORIC, 2011)  

Além disso, Fatemi e Izadiyan (2011) afirmam que as RNAs, são biologicamente 

inspiradas em programas computacionais projetados para simular a maneira a qual o cérebro 

humano processa as informações, de forma que a habilidade dessas redes para modelar 

precisamente relações não lineares de pares de entrada e saída de dados é muito bem 
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estabelecida. Já Haykin (2001) afirma que as RNAs são semelhantes ao cérebro humano em 

basicamente dois aspectos: a experiência é a fonte do conhecimento adquirido e o 

conhecimento adquirido é armazenado nas sinapses (conexões entre os neurônios). 

Sendo assim, uma das características mais importantes das RNAs é a sua capacidade de 

aprender por meio de exemplos, possibilitando a obtenção de respostas coerentes mesmo para 

dados não conhecidos. Isto se deve a capacidade de generalização que as mesmas apresentam, 

o que as tornam uma técnica muito atrativa na execução de diversas tarefas. (BRAGA; 

CARVALHO; LUDERMIR, 2007) 

O campo das RNAs se encontra em amplo desenvolvimento, de maneira que estas 

estão sendo aplicadas com sucesso em várias áreas da ciência, como: finanças, medicina, 

engenharia, geologia e física (HADZIMA-NYARKO; NYARKO; MORIC, 2011). As redes 

neurais têm sido empregadas na solução de problemas de classificação, categorização 

(agrupamento ou clustering), previsão, modelagem, controle, aproximação, otimização, etc; 

de forma que a sua área de atuação é muito extensa (WU, 2011). A Tabela 3.1 exibe algumas 

das principais aplicações das RNAs, e os paradigmas de aprendizado a elas associados.  

 

TABELA 3.1: As principais tarefas que as RNAs podem executar e alguns exemplos de 

aplicação. 

 

Tarefas Algumas aplicações 

Classificação 

Reconhecimento de caracteres 
Reconhecimento de imagens 

Diagnóstico (médico, equipamentos, etc.) 
Análise de risco de crédito 

Detecção de fraudes 
Detecção de falhas em sistemas industriais 

Categorização (agrupamento ou clustering) 

Agrupamento de sequências de DNA 
Mineração de dados 

Análise de expressão gênica 
Agrupamentos de clientes 

Previsão 

Previsão do tempo 
Previsão financeira (câmbio, bolsa, etc.) 

Modelagem de sistemas dinâmicos 
Previsão de sequências de DNA 

Fonte: Braga; Carvalho; Ludermir, 2007. 
 

O objetivo principal deste capítulo é mostrar a arquitetura e os aspectos das redes 
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Perceptron de Múltiplas Camadas (PMC), uma vez que estas consistem na base da 

metodologia de monitoramento proposta neste trabalho. No entanto, antes de abordar este tipo 

de rede neural é interessante ilustrar alguns princípios de neurocomputação, além de alguns 

pontos que devem ser considerados na execução do projeto de uma RNA e a composição das 

redes Perceptron, de maneira que seja formulada uma base sólida para o entendimento das 

redes PMC. As seções a seguir abordam estes tópicos. 

 

3.2 PRINCÍPIOS DE NEUROCOMPUTAÇÃO 

 

3.2.1 Neurônios biológicos e neurônios artificiais 

 

Um neurônio biológico é uma célula especial que processa informações. Este tipo de 

célula é composto de um corpo celular ou soma, dos dendritos e do axônio (JAIN; MAO; 

MOHIUDDIN, 1996). Nesse sentido, os dendritos são ramificações correspondentes aos 

canais de entrada de informação (sinais elétricos, escala mV). Já a soma é o local onde é feito 

o balanço energético da célula nervosa (soma das contribuições de energia). Por outro lado, o 

axônio representa o canal de saída do neurônio, ou seja, o caminho de propagação dos 

impulsos nervosos em direção a outros neurônios ou músculos (BARRETO, 2008). Em outras 

palavras, pode-se dizer que um neurônio biológico recebe sinais (impulsos nervosos) de 

outros neurônios através dos dendritos (receptores) e transmite sinais gerados pelo corpo 

celular ao longo do axônio (transmissor), o qual eventualmente se ramifica, se conectando a 

outros neurônios (JAIN; MAO; MOHIUDDIN, 1996). A Figura 3.1 representa a estrutura de 

um neurônio biológico. 

 

 
Figura 3.1: Componentes do neurônio biológico. 
Fonte: Vieira; Roisenberg, 2009. 
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Antes de o sinal entrar no próximo neurônio, este deve passar por uma sinapse, a qual 

é o elemento de ligação entre o axônio e o dendrito. Se o sinal for superior a certo limite 

(threshold), o mesmo vai em frente, caso contrário é bloqueado e não segue. Na passagem por 

um neurônio, um sinal pode ser amplificado ou atenuado, dependendo do dendrito de origem, 

pois a cada condutor está associado um peso (weight) pelo qual o sinal será multiplicado. A 

memória são os pesos. Os valores dos pesos são estabelecidos por meio do treinamento 

recebido pelo cérebro durante a sua vida útil, este processo é denominado de memorização. 

(LUDWIG; MONTGOMERY, 2007)  

Estes fatos se tornam ainda mais compreensíveis ao analisar-se a estrutura do neurônio 

artificial. O modelo de um neurônio artificial está ilustrado na Figura 3.2. Sua representação 

matemática resultou em um modelo com n terminais de entrada (dendritos) que recebem os 

valores x1, x2, ..., xn (os quais representam as ativações dos neurônios anteriores ou sinais de 

entrada do neurônio considerado) e apenas um terminal de saída y (o qual representa o 

axônio). Para representar o comportamento das sinapses, os terminais de entrada do neurônio 

têm pesos acoplados w1, w2, ..., wn, cujos valores podem ser positivos ou negativos, 

dependendo das sinapses correspondentes serem inibitórias ou excitatórias. O efeito de uma 

sinapse particular i no neurônio pós-sináptico é dado por xi.wi. Os pesos determinam em que 

grau o neurônio deve considerar sinais de disparo que ocorrem naquela conexão. (BRAGA; 

CARVALHO; LUDERMIR, 2007) 

 

 
Figura 3.2: Modelo de um neurônio artificial. 
Fonte: Adaptado de Braga, 2010. 
 

A Figura 3.2 também ilustra parâmetros como a função de ativação (indicada por v), o 

bias (indicado por b) e a função de transferência (indicada por f(v)), a qual origina o valor da 
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saída do neurônio, dada por y. Deve-se mencionar também que o corpo celular é representado 

pelas funções de ativação e de transferência. Nesse sentido, quando as entradas x são 

apresentadas ao neurônio, estas são multiplicadas pelos correspondentes pesos sinápticos w, 

gerando um conjunto de entradas ponderadas dadas por: x1.w1, x2.w2, ..., xn.wn. O neurônio 

então totaliza todos os referentes produtos e o resultado deste somatório representa a função 

de ativação v, associada ao neurônio considerado com n terminais de entrada (dendritos). A 

equação (3.1) ilustra o valor de v: 

 

푣 = 푏 + 푥푖.푤푖 = 푏 + 푥1.푤1 + 푥2.푤2 + ⋯푥푛.푤푛. 

 

Onde, como se esperava, i representa o índice referente ao sinal de entrada xi e ao peso wi 

correspondentes, ou seja, i indica a sinapse considerada. 

Observa-se ainda, que o modelo neuronal matemático também pode incluir um bias de 

entrada, o qual é identificado por b. Esta variável é incluída ao somatório da função de 

ativação, com o intuito de aumentar o grau de liberdade desta função, e por consequência, a 

capacidade de aproximação da RNA. O valor do bias é ajustado da mesma forma que os pesos 

sinápticos. Além disso, o bias possibilita que um neurônio apresente sua saída não nula, 

mesmo que todas as suas entradas sejam nulas. (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

Finalmente, o valor obtido pela função de ativação é apresentado à função de 

transferência, a qual fornece o valor de saída do neurônio considerado. A função de 

transferência indicada na Figura 3.2 é do tipo degrau, porém existem várias outras formas de 

funções de transferência, como as funções linear, sigmóide, gaussiana, hiperbólica, etc. A 

escolha da função de transferência adequada depende muito de qual aplicação a rede se 

destina.  

Além disso, o uso de funções de transferência não lineares torna a RNA uma 

ferramenta bastante poderosa. Sabe-se que uma rede PMC com três camadas (uma de entrada, 

uma oculta e a outra de saída) com função de transferência não linear, como a função 

sigmóide, é denominada de aproximador universal (HORNIK et al. apud LUDWIG; 

MONTGOMERY, 2007, p.12). A equação (3.2) ilustra um exemplo de função de 

transferência representada pela função sigmóide, onde v é a função de ativação:  

 

푓(푣) =
1

1 + 푒 . 

 (3.1) 

(3.2) 
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3.2.2 A arquitetura das Redes Neurais Artificiais 

 

Independentemente da função de transferência escolhida, neurônios individuais 

possuem capacidade computacional limitada. No entanto, um conjunto de neurônios artificiais 

conectados na forma de uma RNA é capaz de solucionar problemas de alta complexidade 

(BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2007). De maneira, que a decisão de como 

interconectar os neurônios é uma das mais importantes decisões a se tomar em um projeto de 

uma RNA. (VIEIRA; ROISENBERG, 2009) 

No tocante de como os neurônios se interligam, é conveniente ressaltar a utilização de 

camadas intermediárias (ocultas) que permitem as RNAs, implementarem superfícies de 

decisão mais complexas. Estas camadas possibilitam que seus elementos se organizem de tal 

maneira que cada elemento aprenda a reconhecer características diferentes do espaço de 

entrada. Assim, o algoritmo de treinamento deve decidir que características devem ser 

extraídas do conjunto de treinamento apresentado a RNA. Pode-se afirmar então que os 

neurônios ocultos são responsáveis por capturar a não linearidade dos dados. A desvantagem 

em utilizar uma ou mais camadas ocultas é que o aprendizado se torna bem mais complexo. 

(GONÇALVES, 2009; VIEIRA; ROISENBERG, 2009) 

Outro aspecto que deve ser enfatizado, é que quando uma RNA possui todas as saídas 

dos neurônios de uma camada conectadas com todos os neurônios da camada seguinte, esta 

rede será denominada de amplamente conectada (fully connected). Por outro lado, quando o 

sinal de saída de um neurônio servir como sinal de entrada para um ou mais neurônios na 

mesma camada ou em alguma camada anterior, a rede possuirá uma característica 

denominada de realimentação (feedback), de forma que a presença destes laços de 

realimentação tem grande impacto na capacidade de aprendizagem da RNA (LUDWIG; 

MONTGOMERY, 2007).  

 

 
(a) (b)                                                      

Figura 3.3: (a) Exemplo de uma RNA amplamente conectada. (b) Exemplo de uma RNA com realimentação. 
Fonte: Braga, 2010. 
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A Figura 3.3 ilustra exemplos de uma RNA amplamente conectada e de uma RNA com 

realimentação, respectivamente. 

Além disso, também é importante salientar que as conexões entre os neurônios em 

uma RNA podem ser feitas de outras diversas maneiras. Ou seja, podem-se fazer ligações 

entre apenas alguns neurônios da mesma camada, ou entre todos os neurônios de uma camada 

com apenas alguns de outra camada, e assim por diante. A disposição das ligações dependerá 

de que tipo de RNA se deseja utilizar, bem como novas arquiteturas ainda são objeto de 

pesquisa e o campo ainda está aberto para inovações neste sentido. Não existe formalização 

de quantas camadas ou quantos neurônios por camada uma RNA deve ter. Em fim, a 

arquitetura dessas redes é livre. (VIEIRA; ROISENBERG, 2009)  

 

3.2.3 O aprendizado 

 

Para um funcionamento correto, as RNAs devem passar por um processo de 

aprendizagem (ou treinamento) antes delas serem capazes de fazer corretamente suas tarefas. 

(GRANADO et al. apud CHAVES, 2010, p.14) 

Uma RNA aprende acerca de seu ambiente por meio de um processo iterativo de 

ajustes aplicados aos seus parâmetros livres (pesos sinápticos e níveis de bias). A este 

processo denomina-se de aprendizado ou treinamento. O processo de aprendizado de uma 

RNA pode acontecer de duas maneiras distintas: o aprendizado supervisionado (com 

professor) e o aprendizado não-supervisionado (sem professor, apenas pela experiência). 

(LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

O aprendizado supervisionado é o processo no qual a RNA é treinada fornecendo um 

conjunto de entradas associadas com suas respectivas saídas desejadas. Estes pares de entrada 

e saída de dados são fornecidos por um professor externo, ou um supervisor (KROSE apud 

SCHWALBERT, 2007, p.31). Este aprendizado consiste em apresentar uma entrada, a qual 

levará a RNA a produzir uma saída, que irá ser comparada com a saída desejada. No caso da 

resposta gerada ser diferente da saída desejada, é gerado um erro pela rede, que será utilizado 

para calcular um ajuste para os pesos, que serão alterados para chegar o mais próximo da 

saída desejada. Este procedimento se repete até que a RNA atinja um nível de erros aceitável 

ou nenhum erro, que é o caso da RNA atingir a saída esperada. (LUGER apud 

SCHWALBERT, 2007, p.31; HAYKIN, 2001) 
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Por outro lado, as RNAs com aprendizado não-supervisionado utilizam um algoritmo 

auto-organizável, com o objetivo de descobrir características ou padrões significativos em um 

conjunto de dados de entrada fornecido. Este tipo de aprendizado consiste na repetida 

modificação dos pesos sinápticos da RNA em resposta a padrões de ativação (CHAVES, 

2010). Em outras palavras, neste aprendizado o “professor” é eliminado, de forma que são 

apresentadas apenas as entradas, ou seja, a saída não é conhecida. É utilizada uma técnica, tal 

que, para exemplos semelhantes, a rede responde de maneira semelhante, formando clusters 

(aglomerados ou agrupamentos). Este processo é conhecido como descobridor de 

regularidades ou redes auto-organizadas, devido à propriedade básica do seu funcionamento. 

(BARRETO apud SCHWALBERT, 2007, p.32) 

Atualmente, existem diversos algoritmos de treinamento utilizados para ajustar os 

pesos sinápticos e o nível de bias de uma RNA. Neste sentido, o algoritmo de retropropagação 

do erro (backpropagation), é um exemplo de algoritmo que utiliza aprendizado 

supervisionado, já a regra de Kohonen, é um exemplo de algoritmo que utiliza aprendizado 

não-supervisionado. No entanto, a metodologia apresentada neste trabalho utiliza o 

aprendizado supervisionado, uma vez que as saídas desejadas são conhecidas.  

 

3.3 O PROJETO DE UMA REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 

Algumas especificidades devem ser seguidas para que o projetista obtenha um bom 

desempenho do projeto da RNA arquitetada. Estas especificidades se referem a cinco fases 

distintas, que garantem uma boa funcionalidade para a rede. De maneira que, estas fases são 

definidas como: coleta e seleção de dados, configuração da rede, treinamento, testes e 

integração. Onde, cada fase deve ser seguida detalhadamente para garantir que o projeto da 

RNA considerada apresente resultados que satisfaçam os requisitos exigidos. (LUDWIG; 

MONTGOMERY, 2007) 

Nesse sentido, o primeiro passo consiste na coleta e seleção dos dados. Esta tarefa 

requer uma análise cuidadosa dos dados, visando minimizar erros e ambiguidades. Além 

disso, os dados coletados devem cobrir amplamente o domínio do problema apresentado, 

incluindo exceções e condições limites. Logo após a coleta dos dados é realizada a 

configuração da rede, onde inicialmente é efetuada a escolha de qual tipo de RNA é mais 

adequada para a aplicação, por exemplo, rede Perceptron, rede Perceptron de Múltiplas 

Camadas, rede de Kohonen, etc. Em seguida, determina-se a topologia da rede, ou seja, o 
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número de camadas e o número de neurônios em cada camada. Por último, determinam-se o 

tipo de função de transferência, o algoritmo de treinamento, a taxa de aprendizagem e os 

demais parâmetros de treinamento. (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007)  

Encerrada a etapa de configuração da RNA é realizado o processo de treinamento, o 

qual consiste em um processo iterativo de atualização dos pesos sinápticos e níveis de bias, 

visando o melhor desempenho possível por parte da rede (WINANDY; BORGES; BENTO, 

2007). Após a finalização do treinamento, inicia-se a fase de testes. Durante esta fase, um 

conjunto de dados de validação é utilizado para avaliar o desempenho da RNA com dados que 

não foram apresentados a ela. Se os resultados forem satisfatórios a rede se encontra pronta 

para uso, caso contrário é aconselhável que um novo treinamento seja realizado. O 

fornecimento de novos exemplos para a rede pode melhorar consideravelmente os resultados. 

Por exemplo, podem-se observar os casos que não apresentaram bons resultados e fornecer 

mais exemplos deste tipo para a RNA. Logo, a rede aprenderá a lidar melhor com essas 

situações, proporcionando melhores resultados. 

Finalmente, a última etapa no projeto de uma RNA é a sua integração a um sistema. 

Em outras palavras, após a RNA ser devidamente treinada e validada, esta poderá ser 

integrada ao sistema de uma empresa ou outra instituição, visando a sua efetiva aplicação ao 

objetivo desejado. O software Matlab foi utilizado no projeto da rede PMC proposta neste 

trabalho, a qual será detalhada no Capítulo 4. 

 

3.4 REDES PERCEPTRON 

 

3.4.1 Estrutura e características das redes Perceptron 

 

A rede Perceptron apresenta uma única camada de neurônios (camada de saída) 

constituída por m elementos, além de uma camada de entrada constituída por n elementos de 

conexão, os quais são responsáveis apenas por realizar a distribuição de todos os sinais de 

entrada para todos os neurônios da camada de saída. Ou seja, a camada de entrada não 

apresenta neurônio algum, de maneira que nenhuma computação é processada nesta camada. 

De forma que, muitas vezes ela é ignorada, onde os sinais de entrada são conectados 

diretamente aos neurônios da camada de saída, porém a sua utilização possibilita uma 

configuração mais didática. O número de neurônios da camada de saída é igual ao número de 

sinais de saída da rede, da mesma forma, o número de elementos da camada de entrada é igual 
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ao número de sinais de entrada que a rede apresenta. A Figura 3.4 ilustra a estrutura de uma 

rede Perceptron. (BEALE; HAGAN; DEMUTH, 2009; LABORATÓRIO NACIONAL DE 

COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA, 2011) 

Desta maneira, o índice i se refere aos elementos da camada de entrada e o índice j se 

refere aos neurônios da camada de saída. Sendo assim, tem-se que xi indica o sinal de entrada 

associado ao elemento i da camada de entrada, wij representa o peso sináptico localizado entre 

o elemento i da camada de entrada e o neurônio j da camada de saída e yj indica o sinal de 

saída associado ao neurônio j da camada de saída. Além disso, bj se refere ao bias 

correspondente ao neurônio j da camada de saída, como era esperado. 

 

 
Figura 3.4: Arquitetura da rede Perceptron. 
Fonte: Adaptado do Laboratório Nacional de Computação Científica, 2011. 
 

A limitação deste tipo de RNA se encontra na reduzida gama de problemas que 

consegue tratar: classificação de conjuntos linearmente separáveis. Ou seja, as redes 

Perceptron não conseguem resolver problemas cujas classes envolvidas não sejam 

linearmente separáveis. A Figura 3.5 exibe um exemplo de duas classes linearmente 

separáveis e de duas classes não linearmente separáveis. Observa-se que as classes não 

linearmente separáveis são impossíveis de serem separadas por um hiperplano. Devido a essa 

limitação, as redes Perceptron não podem ser utilizadas em aplicações mais avançadas, mas 

apenas em problemas mais simples. (BRAGA, 2010; LABORATÓRIO NACIONAL DE 

COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA, 2011) 
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(a)                                                                                      (b) 

Figura 3.5: (a) Exemplo de duas classes linearmente separáveis. (b) Exemplo de duas classes não linearmente 
separáveis. 
Fonte: Laboratório Nacional de Computação Científica, 2011. 
 

As redes Perceptron normalmente utilizam funções de transferência do tipo funções de 

limite ríspido, como a função degrau, onde f(v) (função de transferência) pode assumir dois 

valores, conforme pode ser observado na equação (3.3): 

 

푓(푣) = 1	∀	푣 ≥ 0	표푢 

푓(푣) = 0	∀	푣 < 0. 

 

Onde, v é a função de ativação, como se esperava. (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007)  

 

3.4.2 Algoritmo de aprendizagem da rede Perceptron 

 

Uma RNA é composta por um conjunto de elementos (neurônios) com capacidade de 

processamento local, uma topologia de conexão que define a forma como estes neurônios 

estão conectados e uma regra de aprendizado. Nesta seção, será descrita a regra de 

aprendizado da rede Perceptron, denominada de regra delta, a qual permite a adaptação dos 

pesos de forma que a rede execute uma determinada tarefa ou aplicação. (BRAGA; 

CARVALHO; LUDERMIR, 2007) 

De maneira objetiva, o processo de aprendizado das redes Perceptron consiste nos 

seguintes passos: Inicialmente, atribui-se aos pesos valores aleatórios e, com eles, apresenta-

se um conjunto de sinais de entrada e calcula-se a resposta fornecida pela RNA. Então, 

comparam-se os valores calculados com os valores desejados (processo de treinamento 

supervisionado). Caso o erro não seja aceitável, faz-se o ajuste dos pesos proporcionalmente 

(3.3) 
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ao erro e ao valor do sinal de entrada correspondente. Intuitivamente, sabe-se que quanto 

maior é o erro, maior deve ser a correção para os pesos considerados. Por outro lado, quanto 

maior é o valor do sinal de entrada correspondente a um peso, maior é a participação deste 

peso na composição dos valores de saída e, consequentemente, no erro global apresentado. De 

forma que, aquele peso deve receber uma correção maior. (LUDWIG; MONTGOMERY, 

2007) 

Desta maneira, a equação (3.4) representa a regra de atualização dos pesos para uma 

rede Perceptron:  

 

푤푖푗(푇 + 1) = 푤푖푗(푇) + 휂. 푒푗(푇).푥푖. 

 

Onde, wij(T+1) representa o valor do peso corrigido entre o elemento i da camada de entrada 

e o neurônio j da camada de saída, wij(T) representa o valor do peso entre o elemento i da 

camada de entrada e o neurônio j da camada de saída na iteração anterior, de forma que T 

indica o número da iteração considerada. Além disso, a taxa de aprendizagem é representada 

por η, ej(T) indica o valor do erro associado ao neurônio j da camada de saída na iteração T e 

xi representa o sinal de entrada correspondente ao elemento i da camada de entrada 

(LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA, 2011). De acordo com 

o Teorema da Convergência, a atualização dos pesos pela equação (3.4) leva sempre a uma 

solução, caso as classes envolvidas sejam linearmente separáveis. (ROSENBLATT, 1958) 

Outro aspecto a ser considerado, é que o erro ej(T) é dado pela diferença entre o sinal 

de saída desejado para o neurônio j, representado por dj(T), e o sinal de saída calculado pela 

RNA para aquele neurônio, indicado por yj(T). Como pode ser observado pela equação (3.5): 

 

푒푗(푇) = 푑푗(푇) − 푦푗(푇). 

 

Além disso, o Erro Quadrático Médio para todos os neurônios da camada de saída na iteração 

T será dado pela equação (3.6):  

 

퐸(푇) =
1
퐽 푒²푗(푇). 

 

 (3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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Onde, J é o número de neurônios da camada de saída. Já o erro médio para todo o conjunto de 

treinamento é indicado pela equação (3.7): 

 

퐸푚 =
1
푁 퐸(푇). 

 

De forma que, N representa o número de iterações necessárias para apresentar todo um ciclo 

de treinamento (uma época) em cada exemplo utilizado. O erro médio para todo o conjunto de 

treinamento pode ser utilizado como referência para o encerramento da seção de treinamento 

pela avaliação do nível de precisão da rede. (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007; BEALE; 

HAGAN; DEMUTH, 2009) 

 

3.5 REDES PERCEPTRON DE MÚLTIPLAS CAMADAS 

 

3.5.1 Estrutura e características das redes Perceptron de Múltiplas Camadas 

 

A rede PMC é uma das mais amplamente implementadas topologias de redes neurais 

que estão sendo utilizadas em uma grande variedade de aplicações como: classificação de 

padrões (reconhecimento), aproximação de funções, controle e processamento de sinais, etc. 

(C. CASTRO; F. CASTRO, 2010; HOSAINPOUR et al., 2011) 

Uma RNA do tipo PMC é constituída por um conjunto de nós fonte (elementos de 

conexão), os quais formam a camada de entrada da rede, uma ou mais camadas ocultas e uma 

camada de saída. Com exceção da camada de entrada, todas as outras camadas são 

constituídas por neurônios e, portanto, apresentam capacidade computacional. Pode-se 

afirmar que a rede PMC é uma generalização da rede Perceptron, descrita na seção anterior. A 

Figura 3.6 exibe a arquitetura de uma rede PMC com uma camada de entrada, duas camadas 

ocultas e uma camada de saída. (C. CASTRO; F. CASTRO, 2010) 

De maneira, que o índice p se refere aos elementos da camada de entrada, k aos 

neurônios da primeira camada oculta, i aos neurônios da segunda camada oculta e j aos 

neurônios da camada de saída. Da mesma forma que nas redes Perceptron, nas redes PMC o 

número de sinais de entrada é igual ao número de elementos da camada de entrada e o número 

de sinais de saída da rede é igual ao número de neurônios da camada de saída. Neste sentido, 

(3.7) 
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não existe uma especificação de quantos elementos uma determinada camada deve ter. A 

Figura 3.6 ilustra uma rede com P elementos na camada de entrada, K neurônios na primeira 

camada oculta, I neurônios na segunda camada oculta e J neurônios na camada de saída, 

possibilitando uma configuração bem geral. Além disso, xp se refere ao sinal de entrada 

associado ao elemento p da camada de entrada e yj representa o sinal de saída associado ao 

neurônio j da camada de saída. Por outro lado, tem-se que wpk, wki e wij representam os pesos 

sinápticos situados entre as suas respectivas camadas e b1k, b2i e b3j indicam os bias 

associados aos seus correspondentes neurônios em cada camada. 

 

 
Figura 3.6: Arquitetura de uma rede PMC com duas camadas escondidas. 
Fonte: Adaptado do Laboratório Nacional de Computação Científica, 2011. 
 

As redes PMC são as mais comumente utilizadas redes neurais feedforward devido a 

sua rápida operação, facilidade de implementação e menores requisitos para o conjunto de 

treinamento (ORHAN; HEKIM; OZER, 2011). Uma RNA é dita progressiva (feedforward) 

quando as saídas dos neurônios em qualquer camada se conectam unicamente às entradas dos 

neurônios da camada posterior, sem a presença de laços de realimentação. Consequentemente, 

o sinal de entrada se propaga através da rede, camada a camada, em um sentido progressivo. 
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Em outras palavras, trata-se de uma rede alimentada para frente. Esta característica das redes 

PMC pode ser observada na Figura 3.6. (C. CASTRO; F. CASTRO, 2010) 

A forma geral de uma rede PMC é amplamente conectada, de maneira que cada 

elemento (computacional ou não) em uma determinada camada é conectado a todos os 

elementos da camada seguinte por meio de alguns pesos de conexão. Onde, como se sabe, 

cada neurônio apresenta sua função de ativação e sua função de transferência. A RNA 

ilustrada na Figura 3.6 também apresenta a característica de ser amplamente conectada. 

(KOÇER; CANAL, 2009) 

De maneira alternativa, uma rede PMC pode ser parcialmente conectada, caso em que 

algumas sinapses poderão estar faltando. Redes localmente conectadas representam um tipo 

importante de redes parcialmente conectadas. De forma que, o termo local se refere à 

conectividade de um neurônio em uma camada da RNA com relação à somente um sub-

conjunto de todas as possíveis entradas (C. CASTRO; F. CASTRO, 2010). No entanto, 

apenas as redes PMC amplamente conectadas são as consideradas neste trabalho.  

Outro ponto de extrema importância com relação às redes PMC é a escolha das 

funções de transferência a serem utilizadas em cada camada. Neste sentido, devem-se utilizar 

funções de transferência não lineares nas camadas intermediárias (ocultas) para que a 

composição das funções nas camadas sucessivas seja capaz de resolver os problemas de maior 

ordem no espaço de entrada. A utilização de funções puramente lineares em redes PMC 

resultaria em uma RNA de uma única camada computacional, já que transformações lineares 

sucessivas podem ser descritas como uma única transformação linear. (BRAGA; 

CARVALHO; LUDERMIR, 2007) 

Portanto, pelo menos uma das camadas ocultas deverá ter funções de transferência não 

lineares. Desta maneira, as redes PMC se caracterizam pela utilização de funções sigmoidais 

(unipolares ou bipolares) nas camadas ocultas e sigmoidais ou lineares na camada de saída. 

Normalmente, as funções lineares na camada de saída serão utilizadas em problemas de 

aproximação de funções, e as funções sigmoidais em problemas de classificação, apesar de 

esta não ser uma regra geral. Sendo assim, redes PMC com funções sigmoidais em todas as 

camadas podem ser utilizadas na aproximação de funções, e redes PMC com funções lineares 

na camada de saída podem ser utilizadas em problemas de classificação. A utilização de 

funções gaussianas na camada oculta e funções lineares na camada de saída, por sua vez, 

caracterizam as redes RBF (Radial Basis Functions). (BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 

2007) 
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Finalmente, pode-se afirmar que a utilização de camada(s) oculta(s) nas redes PMC 

proporciona um poder ou uma capacidade de resolver problemas, bem superior ao que as 

redes Perceptron (não possuem camada(s) oculta(s)) apresentam, possibilitando assim, que as 

redes PMC sejam capazes de resolver problemas não linearmente separáveis, os quais não são 

possíveis de serem solucionados pelas redes Perceptron. Os neurônios ocultos são 

responsáveis por capturar a não linearidade dos dados. (GONÇALVES, 2009)  

 

3.5.2 Dificuldades de implementação das redes PMC  

 

Para que uma rede PMC possa obter bons resultados na sua aplicação em problemas 

reais, uma boa configuração da mesma deve ser efetuada. Esta configuração é realizada de 

maneira distinta dependendo de várias características do problema considerado, como o tipo 

dos dados de entrada (inteiro, booleanos, híbrido), número de padrões disponíveis para 

treinamento e teste, dimensionalidade dos dados de entrada, entre outros. Para isso, valores 

ideais dos vários parâmetros da rede PMC devem ser utilizados, porém estes valores não são 

simples de serem obtidos. (GONÇALVES, 2009) 

De acordo com Basheer e Hajmeer (2000) alguns parâmetros da rede são determinados 

por tentativa e erro, ou seja, são atribuídos vários valores distintos aos parâmetros e a partir da 

análise dos resultados obtidos, a melhor configuração é escolhida. Dentre esses parâmetros, a 

taxa de aprendizagem, a constante de momento, o número de camadas intermediárias e o 

número de neurônios nas camadas intermediárias, apresentam um maior grau de dificuldade 

para o ajuste dos valores.  

Dessa maneira, a experiência e o bom senso são muito importantes na determinação 

desses parâmetros, uma vez que quanto mais experiente for o projetista, melhor será a 

primeira estimativa para os valores dos parâmetros, possibilitando que os valores ideais dos 

mesmos sejam encontrados bem mais rapidamente. 

Outra dificuldade encontrada é a determinação do número ideal de ciclos de 

treinamento da RNA, que de acordo com Basheer e Hajmeer (2000) também é determinado 

por tentativa e erro. Se um número muito alto de ciclos de treinamento for aplicado, a RNA 

entra em um processo de memorização dos padrões a ela apresentados, chamado de super-

treinamento (overtraining), perdendo assim a capacidade de generalização dos dados. Por 

outro lado, se um número muito pequeno de ciclos de treinamento for aplicado, a RNA se 

torna incapaz de representar os dados. O super-treinamento é identificado quando o erro de 
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teste começa a aumentar depois de ter diminuído. Para evitar o super-treinamento da rede a 

aprendizagem deve ser interrompida quando os erros não variam mais (estabilizam), 

indicando que a RNA está treinada, ou quando o erro de teste aumentar, depois de ter 

diminuído.  

A rede PMC proposta neste trabalho encerra o treinamento quando o erro no conjunto 

de validação estabiliza ou então quando este começa a crescer. Pois, esta é a configuração 

padrão do software Matlab. 

 

3.5.3 O algoritmo de retropropagação do erro (backpropagation) 

 

O algoritmo de treinamento mais popular de redes PMC é o backpropagation que, por 

ser supervisionado, utiliza pares de entrada e saída de dados para, por meio de um mecanismo 

de correção de erros, realizar o ajuste dos pesos da RNA (BRAGA; CARVALHO; 

LUDERMIR, 2007). No algoritmo backpropagation, os pesos sinápticos e níveis de bias são 

ajustados pela retropropagação do sinal de erro através das diferentes camadas da rede em 

uma forma de cadeia, com o objetivo de ajustar os parâmetros livres da RNA, de tal forma que 

as respostas fornecidas pela mesma se aproximem ao máximo das respostas ideais. (KOÇER; 

CANAL, 2009)  

Desta forma, todo o procedimento de treinamento de uma rede PMC é baseado no 

sinal de erro. Neste sentido, para uma rede PMC, o sinal de erro do neurônio j da camada de 

saída, na iteração T, é definido pela equação (3.8): 

 

푒푗(푇) = 푑푗(푇)− 푦푗(푇). 

 

Onde, yj(T) é a resposta calculada pela rede para o neurônio j da camada de saída e dj(T) é a 

resposta desejada para o  mesmo neurônio j. Por outro lado, o Erro Quadrático Médio da rede, 

para os J neurônios da camada de saída, na iteração T, é representado pela equação (3.9): 

 

퐸(푇) =
1
퐽 푒²푗(푇). 

 

A partir dos valores de E(T) outro importante parâmetro será obtido. Desta forma, o erro 

global médio da rede para todo o conjunto de treinamento, ou seja, para um número N de 

(3.8) 

(3.9) 
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iterações necessárias para apresentar todo um ciclo de treinamento (uma época) em cada 

exemplo utilizado, será definido pela média aritmética dos valores de E(T), conforme a 

equação (3.10) representa:  

 

퐸푚 =
1
푁 퐸(푇). 

 

Este valor pode ser utilizado como referência para o encerramento da seção de treinamento 

pela a avaliação do nível de precisão da RNA. Por exemplo, pode-se atribuir a ele um 

determinado valor e quando este valor ou objetivo é satisfeito o treinamento para. Onde, como 

era esperado, o índice T se refere às iterações que vão acontecendo até que seja atingido o 

valor N. (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007; BEALE; HAGAN; DEMUTH, 2009) 

Portanto, uma vez que os conceitos referentes ao sinal de erro já foram apresentados, o 

algoritmo de retropropagação do erro pode ser objetivamente descrito em cinco etapas: 

 

1. Inicialização dos parâmetros livres: O processo de atribuição de valores iniciais aos pesos 

sinápticos e níveis de bias é comumente realizado de maneira aleatória, atribuindo-se 

pequenos valores, geralmente no intervalo {-1,1}. (GONÇALVES, 2009) 

2. Apresentação dos exemplos de treinamento: Sendo o treinamento supervisionado é 

necessária a apresentação dos padrões de entrada juntamente com as saídas desejadas, ou 

seja, um conjunto de exemplos é fornecido à rede. Para cada exemplo considerado, 

efetua-se a propagação dos sinais e a retropropagação dos erros com a correção dos pesos 

sinápticos e níveis de bias, conforme descrito nas etapas 3 e 4. (GONÇALVES, 2009; 

LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

3. Propagação dos sinais: Aplica-se à camada de entrada da RNA o vetor de sinais de 

entrada x(T) e calcula-se o campo local induzido e o sinal de saída para todos os 

neurônios, começando da camada de entrada até a camada de saída, onde se obtém o 

vetor de saídas fornecidas pela rede y(T). Em seguida, calcula-se o sinal de erro ej(T) para 

cada neurônio da camada de saída, pela comparação do vetor de saídas calculadas pela 

rede y(T) com o vetor de saídas desejadas d(T). A partir daí, calcula-se o Erro Quadrático 

Médio E(T) e com este, o erro global médio Em, para teste de finalização. 

(GONÇALVES, 2009; LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

(3.10) 
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4. Retropropagação dos sinais de erro: Calculam-se os gradientes locais para todos os 

neurônios da camada de saída, de forma que o gradiente local de um determinado 

neurônio j da camada de saída é obtido a partir da equação (3.11): 

 

훿푗(푇) = −푒푗(푇).휙 푗 푣푗(푇) . 

 

       Onde, o índice T indica a iteração a qual o parâmetro é calculado. Além disso, ej(T) 

representa o sinal de erro associado ao neurônio j da camada de saída e ϕ’j(vj(T)) 

representa a derivada da função de transferência associada ao neurônio j da camada de 

saída, a qual é uma função de vj(T) (função de ativação correspondente ao neurônio j). 

(GONÇALVES, 2009; LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

       Em seguida, são calculados os ajustes para todos os pesos entre a penúltima 

camada e a camada de saída da rede, como também os ajustes para todos os bias dos 

neurônios da camada de saída. Estes ajustes devem ser somados aos valores atuais dos 

parâmetros. Sendo assim, o ajuste aplicado ao peso situado entre um determinado 

neurônio i da penúltima camada (camada oculta) e um determinado neurônio j da camada 

de saída da rede, será obtido através da equação (3.12): 

 

∆푤푖푗(푇) = 휂. 푒푗(푇).휙 푗 푣푗(푇) .푦푖(푇) = −휂. 훿푗(푇).푦푖(푇). 

 

       De forma, que η representa a taxa de aprendizagem e yi(T) indica o valor da saída 

associada ao neurônio i da penúltima camada da rede (camada oculta). Além disso, o 

valor do ajuste aplicado ao bias associado ao neurônio j da camada de saída, será dado 

pela equação (3.13): 

 

∆푏푗(푇) = 휂. 푒푗(푇).휙 푗 푣푗(푇) .푦푖(푇) = −휂. 훿푗(푇).푦푖(푇). 

 

       O próximo passo é o cálculo do gradiente local para todos os neurônios da penúltima 

camada da rede. (GONÇALVES, 2009; LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

       Nesse sentido, o gradiente local de um determinado neurônio i da penúltima 

camada da rede é obtido a partir da equação (3.14): 

 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 
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훿푖(푇) = 휙 푖 푣푖(푇) . 훿푗(푇).푤푖푗(푇) . 

 

       Onde, J é o número de neurônios da camada de saída e ϕ’i(vi(T)) representa a derivada da 

função de transferência associada ao neurônio i da penúltima camada, a qual é uma 

função de vi(T) (função de ativação correspondente ao neurônio i). (GONÇALVES, 2009; 

LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

       Em seguida, são calculados os ajustes para todos os pesos entre a anti-penúltima 

camada e a penúltima camada da rede (camada oculta), como também os ajustes para 

todos os bias dos neurônios da penúltima camada. Estes ajustes devem ser somados aos 

valores atuais dos parâmetros. Sendo assim, o ajuste aplicado ao peso situado entre um 

determinado elemento k da anti-penúltima camada da rede e um determinado neurônio i 

da penúltima camada, será obtido através da equação (3.15): 

 

∆푤푘푖(푇) = −휂.휙 푖 푣푖(푇) .푦푘(푇). 훿푗(푇).푤푖푗(푇) = −휂. 훿푖(푇).푦푘(푇). 

 

       De maneira, que yk(T) representa a saída associada ao elemento k da anti-penúltima 

camada da rede. (GONÇALVES, 2009; LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

       Além disso, o valor do ajuste aplicado ao bias associado ao neurônio i da 

penúltima camada da rede, será dado pela equação (3.16): 

 

∆푏푖(푇) = −휂.휙 푖 푣푖(푇) . 푦푘(푇). 훿푗(푇).푤푖푗(푇) = −휂.훿푖(푇).푦푘(푇). 

 

       O processo prossegue de maneira idêntica para as demais camadas ocultas, assim como 

para a camada de entrada da rede, em que os valores dos ajustes na primeira camada 

oculta (após a entrada da RNA) devem ter o valor yk(T) substituído pelo valor do sinal de 

entrada xk(T). (GONÇALVES, 2009; LUDWIG; MONTGOMERY, 2007) 

5. Iteração: Iteram-se as computações apresentando novas épocas de exemplos de 

treinamento para a RNA de maneira aleatória de época para época, até que o critério de 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 
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parada seja satisfeito, o qual pode ser o número máximo de iterações ou um valor limite 

para o erro global médio da RNA. (LUDWIG; MONTGOMERY, 2007)  

 

3.5.4 Variações do algoritmo backpropagation 

 

O algoritmo backpropagation padrão é muito lento para várias aplicações, e seu 

desempenho piora sensivelmente para problemas mais complexos, de maneira que mesmo 

para problemas relativamente simples, o algoritmo de retropropagação do erro geralmente 

requer que todos os padrões de treinamento sejam apresentados centenas ou até milhares de 

vezes. Este fato limita a utilização prática deste algoritmo, permitindo apenas o treinamento 

de pequenas RNAs, com poucos milhares de pesos e bias ajustáveis. (BRAGA; CARVALHO; 

LUDERMIR, 2007) 

Desde a sua criação, várias modificações do algoritmo backpropagation têm sido 

propostas visando tanto acelerar seu tempo de treinamento, quanto melhorar seu desempenho. 

Nesse sentido, dessas variações do algoritmo de retropropagação do erro, as mais utilizadas 

são: backpropagation com momentum, Quickprop, Levenberg-Marquardt, momentum de 

segunda ordem, Newton, Rprop e MOBJ (BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2007). 

Sendo que o algoritmo de Levenberg-Marqurdt foi o escolhido para a aplicação deste 

trabalho, pois funciona de maneira extremamente satisfatória na prática, é muito mais rápido 

que outros métodos para algumas centenas de parâmetros, além de ser o algoritmo de 

otimização mais utilizado atualmente (WINANDY; BORGES; BENTO, 2007). Dessa forma, 

o algoritmo de Levenberg-Marquardt é devidamente descrito na seção a seguir. No entanto, 

deve-se ressaltar ainda, que o algoritmo backpropagation é considerado como a base de todos 

os métodos de otimização citados. 

 

3.5.5 O algoritmo de Levenberg-Marquardt 

 

O algoritmo de Levenberg-Marquardt foi desenvolvido para resolver iterativamente 

problemas de minimização de funções não lineares pelo método de mínimos quadrados. Ele é 

considerado como o algoritmo de otimização mais utilizado atualmente, superando outros 

algoritmos em uma ampla variedade de problemas. De maneira geral, o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt propõe uma solução de compromisso entre o algoritmo do gradiente 
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descendente e o método iterativo de Gauss-Newton. Ou seja, o algoritmo de Levenberg-

Marquardt funciona utilizando o que cada um desses algoritmos anteriores tem de melhor. 

(WINANDY; BORGES; BENTO, 2007) 

Além disso, pode-se afirmar que o algoritmo de Levenberg-Marquardt é considerado 

como o método mais rápido para treinamento de redes feedforward backpropagation, que 

possuem uma quantidade moderada de pesos sinápticos. Na verdade, ele se baseia, para a 

aceleração do treinamento, na determinação das derivadas de segunda ordem do Erro 

Quadrático Médio em relação aos pesos, diferindo então do algoritmo backpropagation 

tradicional que considera as derivadas de primeira ordem (BARBOSA; FREITAS; NEVES, 

2005). Por outro lado, o algoritmo de treinamento de Levenberg-Marquardt é uma técnica de 

otimização numérica que exige uma grande quantidade de memória, além de uma elevada 

complexidade computacional. De maneira, que a sua utilização pode se tornar ineficiente para 

redes muito grandes, ou seja, que apresentam milhares de pesos e bias, porém este não é o 

caso da RNA proposta neste trabalho. O algoritmo de Levenberg-Marquardt apresenta 

resultados muito bons para diversos tipos de redes, desde que não sejam extremamente 

grandes. Entretanto, a cada dia computadores com maior capacidade de memória e 

processamento são lançados no mercado, minimizando essa restrição. (BRAGA; 

CARVALHO; LUDERMIR, 2007; HAGAN; MENHAJ, 1994) 

Logo, partindo-se então para o procedimento matemático do algoritmo de Levenberg-

Marquardt, tem-se que este algoritmo se baseia no método de otimização de Newton, o qual 

faz uso da matriz Hessiana H. De maneira, que esta matriz é representada pela equação (3.17): 

 

퐻 =
휕 퐸(푊)
휕푊 . 

 

Onde, W representa a matriz de pesos da rede e E(W) representa o Erro Quadrático Médio, o 

qual é uma função de W. (BARBOSA; FREITAS; NEVES, 2005) 

No método de Levenberg-Marquardt se faz uma aproximação da matriz Hessiana H, a 

qual é determinada em função da matriz Jacobiana Jac, tal que esta matriz é obtida por meio 

da equação (3.18): 

 

퐽푎푐 =
휕푒(푊)
휕푊 . 

 

(3.17) 

(3.18) 
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De forma, que e(W) representa a soma dos sinais de erro associados aos J neurônios da 

camada de saída, a qual também é uma função de W. Sendo que o valor de e(W) é obtido 

através da equação (3.19): 

 

푒(푊) = (푦푗 − 푑푗). 

 

Onde, yj é a resposta calculada pela rede para o neurônio j da camada de saída e dj é a resposta 

desejada para o  mesmo neurônio j. (BARBOSA; FREITAS; NEVES, 2005) 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a determinação da matriz Jacobiana é muito mais 

simples que a determinação da matriz Hessiana. Como, para uma RNA, a performance de 

treinamento é expressa em função da soma dos erros quadráticos, tem-se que a matriz 

Hessiana pode ser expressa pela equação (3.20): 

 

퐻 = 퐽푎푐 (푊). 퐽푎푐(푊). 

 

De maneira, que 퐽푎푐 (푊) representa a matriz transposta da matriz Jacobiana 퐽푎푐(푊). 

Observa-se mais uma vez que estas matrizes também estão em função de W. (BARBOSA; 

FREITAS; NEVES, 2005) 

Além disso, tem-se que o método de Newton atualiza os pesos da rede segundo a 

equação (3.21): 

 

푊(푇 + 1) = 푊(푇) −퐻 .푔. 

 

Onde, W(T+1) representa a matriz de pesos na iteração T+1 e W(T) indica a matriz de pesos 

na iteração T. Tem-se ainda que g representa a seguinte expressão indicada pela equação 

(3.22): 

 

푔 = 2. 퐽푎푐 (푊).푒(푊). 

 

Logo, este parâmetro g simplifica consideravelmente a forma da equação (3.21). (BARBOSA; 

FREITAS; NEVES, 2005) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 
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Sendo assim, o algoritmo de Levenberg-Marquardt procede à atualização dos pesos da 

rede baseado na mesma expressão do método de Newton (equação (3.21)), realizando as 

modificações para a determinação da matriz Hessiana. Logo, o resultado final é representado 

pela equação (3.23): 

 

푊(푇 + 1) = 푊(푇) − [퐽푎푐 (푊). 퐽푎푐(푊) + µ. 퐼] . 퐽푎푐 (푊).푒(푊). 

 

Onde, µ é a constante do método de Levenberg-Marquardt e I é a matriz identidade. Tal que 

esse parâmetro µ funciona como um fator de estabilização do treinamento, ajustando a 

aproximação de forma a utilizar a rápida convergência do método de Newton e evitar passos 

muito grandes que possam conduzir a um erro de convergência. (BARBOSA; FREITAS; 

NEVES, 2005)  

Na verdade, diferentemente do algoritmo de treinamento backpropagation, que é 

baseado no método de gradiente descendente, o algoritmo de Levenberg-Marquardt é uma 

aproximação do método de Newton. Ele possibilita uma melhora no método de Gauss-

Newton por meio da utilização de uma taxa de aprendizado variável. (BRAGA; 

CARVALHO; LUDERMIR, 2007) 

Além disso, o algoritmo de Levenberg-Marquardt apresenta convergência em menos 

iterações, mas requer mais cálculos por iteração devido ao cálculo das matrizes inversas, o 

que proporciona um grande esforço computacional. (BARBOSA; FREITAS; NEVES, 2005) 

 Finalmente, é bom enfatizar que o problema encarado pelo algoritmo de Levenberg-

Marquardt é exatamente o que ocorre no treinamento backpropagation, onde a função de erro 

a ser minimizada é não linear e no formato de mínimos quadrados. Logo, o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt é perfeitamente aplicável a este tipo de treinamento, sendo uma 

excelente melhoria em relação ao algoritmo backpropagation original. (WINANDY; 

BORGES; BENTO, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.23) 
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CAPÍTULO 4 

 

4 MÉTODOS DE MONITORAMENTO DE CARREGAMENTOS 

ELÉTRICOS 
 

4.1 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO PROBLEMA DE CARREGAMENTO USANDO 

MÉTODO GRÁFICO 

 

O método gráfico de monitoramento possibilita uma compreensão mais rápida e clara 

do problema de carregamento analisado neste trabalho. Em outras palavras, os 

funcionamentos dos componentes elétricos em condições normais e em condições atípicas 

podem ser visualizados bem mais facilmente por meio deste método. De maneira, que todo 

esse procedimento é descrito em seguida passo a passo. 

Inicialmente, é realizada a coleta dos dados dos componentes elétricos considerados, 

que podem ser linhas de subtransmissão, transformadores ou alimentadores do sistema de 

distribuição. Os dados são retirados dos medidores das subestações e convertidos para 

arquivos em formato Excel, para que a análise possa ser efetuada. Como exemplo, pode-se 

analisar os dados referentes ao alimentador 15/01I4 de uma determinada subestação de uma 

Companhia de Energia. Os dados são medidos em intervalos de hora em hora e o período 

analisado corresponde ao mês de junho de 2010. Na Tabela 4.1 é ilustrada a medição dos 

valores de corrente para o correspondente alimentador. Por simplicidade, é exibido apenas o 

dia 14/06/2010, os demais dias apresentam a mesma estrutura. 

De posse dos dados de campo do referente alimentador, são realizadas duas análises: 

com transferência de carga e sem transferência de carga. A análise com transferência de carga 

considera o funcionamento do componente elétrico em condições atípicas, ou seja, quando 

ocorrem uma ou mais transferências de carga para o mesmo. De maneira distinta, a análise 

sem transferência de carga considera o funcionamento do componente em condições normais, 

ou seja, qualquer tipo de anomalia ou de situação atípica deve ser eliminada do processo de 

análise. 

Sendo assim, objetiva-se determinar as correntes máximas do componente elétrico 

considerado nas duas situações, para de posse desses valores, verificar se o mesmo está ou 

não operando em boas condições de segurança. Determina-se então, o carregamento máximo 
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do componente em condições normais e em condições atípicas de operação. Dessa forma, 

pode-se observar se o componente elétrico analisado está operando em uma faixa segura, uma 

faixa de alerta ou uma faixa perigosa de atuação. 

 

TABELA 4.1: Valores de corrente medidos para o alimentador 15/01I4 de uma Companhia de 

Energia – 14/06/2010. 

 

Hora Corrente medida (A) 
0:00 66,602 
1:00 60,235 
2:00 57,925 
3:00 55,154 
4:00 55,418 
5:00 55,871 
6:00 57,876 
7:00 108,461 
8:00 171,155 
9:00 196,209 
10:00 163,531 
11:00 211,417 
12:00 196,992 
13:00 205,532 
14:00 210,2 
15:00 210,2 
16:00 210,2 
17:00 210,2 
18:00 194,142 
19:00 191,4 
20:00 191,4 
21:00 191,4 
22:00 148,865 
23:00 97,4 

Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

A partir dos dados obtidos para o correspondente alimentador 15/01I4 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia, formula-se então um gráfico típico 

que mostra claramente a diferença nas duas análises citadas. Esse procedimento é ilustrado na 

Figura 4.1, trata-se de um gráfico de corrente (A) do alimentador em função do tempo (h).  

Cada curva representa um dia do mês analisado para o correspondente componente 

elétrico. O valor máximo de corrente com transferência de carga será dado como o valor 

máximo de todas as correntes exibidas na Figura 4.1. Desta maneira, pode-se afirmar que este 
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valor será de 211,42 A, ocorrendo no dia 14/06/2010 às 11 h. Pode-se dizer que este valor é 

bem simples de ser encontrado, pois se trata apenas do valor máximo de um conjunto de 

dados, sem qualquer análise mais aprofundada. O círculo azul na Figura 4.1 ilustra esse valor, 

o mesmo também é indicado na Tabela 4.1. 

 

 
Figura 4.1: Curva de corrente para o alimentador 15/01I4 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

De forma distinta, o valor máximo de corrente sem transferência de carga é bem mais 

complexo de ser determinado, pois as condições atípicas dos dados de corrente devem ser 

eliminadas. Sendo assim, pela análise da Figura 4.1, pode-se observar que grande parte da 

curva correspondente ao dia 14/06/2010 está completamente atípica, caracterizando uma 

situação de transferência de carga. Portanto, esta parte atípica da curva referente ao dia 

14/06/2010 deve ser eliminada ao se considerar uma análise sem transferência de carga, já que 

se objetiva determinar o valor máximo de corrente do alimentador analisado em condições 

normais, ou seja, sem qualquer tipo de anomalia. 

Desta maneira, pode-se afirmar que o valor máximo de corrente sem transferência de 

carga estará em torno de 133,81 A, ocorrendo no dia 02/06/2010 às 19 h. O círculo negro na 

Figura 4.1 ilustra esse parâmetro. A Tabela 4.2 ilustra os valores de corrente medidos neste 
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dia. A corrente nominal para o correspondente alimentador é de 303 A (APÊNDICE A – 

DADOS TÉCNICOS, 2010). Sendo assim, a partir da equação (4.1) podem ser obtidos 

importantes valores:  

 

		퐶푎푟푟푒푔푎푚푒푛푡표	푚á푥푖푚표(%) =
100	.		푉푎푙표푟	푚á푥푖푚표	푑푒	푐표푟푟푒푛푡푒
퐶표푟푟푒푛푡푒	푛표푚푖푛푎푙	푑표	푐표푚푝표푛푒푛푡푒. 

 

Encontra-se um carregamento máximo com transferência de carga de 69,78 % e um 

carregamento máximo sem transferência de carga de 44,16 %. Pode-se afirmar que o referente 

alimentador 15/01I4 de uma determinada subestação de uma Companhia de Energia opera em 

duas situações bem distintas, uma vez que a diferença entre os seus carregamentos máximos 

foi de 25,62 %.  

 

TABELA 4.2: Valores de corrente medidos para o alimentador 15/01I4 de uma Companhia de 

Energia – 02/06/2010. 

 

Hora Corrente medida (A) 
0:00 64,895 
1:00 59,203 
2:00 58,093 
3:00 58,492 
4:00 59,839 
5:00 62,514 
6:00 64,194 
7:00 67,919 
8:00 74,486 
9:00 80,843 

10:00 83,87 
11:00 87,808 
12:00 80,464 
13:00 81,893 
14:00 87,121 
15:00 93,912 
16:00 94,78 
17:00 91,346 
18:00 94,728 
19:00 133,806 
20:00 127,24 
21:00 114,557 
22:00 102,1 
23:00 89,636 

Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 

(4.1) 
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Porém, este componente ainda opera em uma faixa segura, pois o seu carregamento máximo 

foi de 69,78 % em condições atípicas. 

Quando um determinado carregamento atinge uma faixa entre 80 % e 90 %, afirma-se 

que o componente elétrico entrou em uma faixa de alerta. Caso este carregamento seja maior 

ou igual a 90 %, afirma-se que o componente está operando em uma faixa bem perigosa, 

podendo provocar sérios danos ao sistema de potência. Neste caso, no entanto, observa-se que 

sequer a faixa de alerta foi atingida. 

Outro exemplo é o caso do alimentador 15/01N3 de uma determinada subestação de 

uma Companhia de Energia. Na Figura 4.2 ilustra-se o comportamento desse alimentador para 

o período de junho de 2010, relacionando sua corrente (A) em função do tempo (h). Também 

se observa uma grande diferença de funcionamento ao analisá-lo com e sem transferência de 

carga. 

 

 
Figura 4.2: Curva de corrente para o alimentador 15/01N3 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

Sendo assim, encontra-se um valor de 145,9 A ocorrendo no dia 07/06/2010 às 15 h, 

para o valor máximo de corrente com transferência de carga. De maneira, que este parâmetro 

é dado como o valor máximo de todos os dados de corrente exibidos na Figura 4.2, sem 
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qualquer análise mais aprofundada. O círculo vermelho também exibido na Figura 4.2 ilustra 

esse parâmetro. O valor nominal de corrente para este alimentador é de 167 A (APÊNDICE A 

– DADOS TÉCNICOS, 2010). Portanto, o carregamento máximo com transferência de carga 

para o mesmo será de 87,37 %, evidenciando que este se encontra em uma faixa de alerta. 

Com relação à análise sem transferência de carga, temos neste caso que o valor máximo de 

corrente será de 50,55 A, ocorrendo no dia 30/6/2010 às 19 h. O círculo negro na Figura 4.2 

ilustra esse parâmetro. Isto implica em um carregamento máximo em condições normais de 

30,27 %, e consequentemente uma faixa de operação bem segura.  

As situações descritas até então, mostraram componentes elétricos trabalhando em 

situações bem distintas. Porém, em diversos casos a curva de corrente do transformador, 

alimentador, ou linha de subtransmissão, apresenta um comportamento bem uniforme, onde 

não são identificadas condições atípicas (transferências de carga). Em casos como este, as 

análises com e sem transferência de carga se igualam.  

 

  
 Figura 4.3: Curva de corrente para o transformador 15/11B1 de uma Companhia de Energia. 
 Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

Como exemplo, pode-se observar o caso do transformador 15/11B1 de uma determinada 

subestação de uma Companhia de Energia. Na Figura 4.3 ilustram-se os valores de corrente 
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(A) em função do tempo (h) para esse transformador, os dados correspondem ao período de 

janeiro de 2010. 

A partir da análise da Figura 4.3, pode-se afirmar que não aconteceram situações 

atípicas para esse transformador no período considerado. Portanto, os valores máximos de 

corrente com e sem transferência de carga serão iguais para este caso. Um valor de 182,18 A, 

ocorrido no dia 5/1/2010 às 20 h, é considerado o mais adequado. O círculo vermelho na 

Figura 4.3 ilustra esse valor. A corrente nominal desse transformador é de 261 A 

(APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010). Então, pode-se afirmar que esse componente 

apresentou um carregamento máximo de 69,8 %, de maneira que este carregamento máximo é 

o mesmo para ambas as análises, como se esperava. Sendo assim, o referente transformador 

ainda opera em uma faixa segura, pois o seu carregamento máximo não atingiu sequer 80 % 

(início da faixa de alerta).  

Para uma visualização mais abrangente de toda esta análise apresentada até então, a 

Tabela 4.3 ilustra algumas características dos transformadores e alimentadores de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia, onde os dados são obtidos de uma 

análise sem transferência de carga. 

 

TABELA 4.3: Características de componentes de uma determinada subestação de uma 

Companhia de Energia, considerando uma análise sem transferência de carga – janeiro de 

2010. 

 

Código de 
operação 

Capacidade 
nominal (A) 

Corrente máxima 
(A) 

Carregamento 
máximo (%) 

02T1 (transformador) 627 267 42,5 

02T2 (transformador) 627 396 63,2 

01M1 (alimentador) 248 0 0 

01M2 (alimentador) 444 167 37,5 

01M3 (alimentador) 444 169 38,1 

01M4 (alimentador) 333 231 69,4 

01M5 (alimentador) 444 88 19,8 

01M6 (alimentador) 444 44 9,8 

01M7 (alimentador) 444 126 28,3 

 Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

A Tabela 4.4 exibe praticamente as mesmas características de componentes elétricos 

exibidas na Tabela 4.3, porém considerando os transformadores e alimentadores de outra 
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subestação da mesma Companhia de Energia e uma análise com transferência de carga. 

Observa-se nas Tabelas 4.3 e 4.4 que de maneira geral, os carregamentos máximos variam 

bastante de componente para componente. Este fato já era esperado, uma vez que cada 

componente apresenta as suas próprias características individuais, como: capacidade nominal, 

corrente máxima, etc. 

 

TABELA 4.4: Características de componentes de uma determinada subestação de uma 

Companhia de Energia, considerando uma análise com transferência de carga – janeiro de 

2010. 

 

Código de 
operação 

Capacidade 
nominal (A) 

Corrente máxima 
(A) 

Carregamento 
máximo (%) 

02T1 (transformador) 1389 915 82,2 

02T2 (transformador) 1113 855 76,9 

01M1 (alimentador) 444 283 63,7 

01M2 (alimentador) 444 297 66,8 

01M3 (alimentador) 444 284 63,9 

01M4 (alimentador) 444 231 52 

01M5 (alimentador) 444 329 74,1 

01M6 (alimentador) 444 203 45,7 

01M7 (alimentador) 444 242 54,6 

01M8 (alimentador) 444 213 47,9 

01M9 (alimentador) 444 Sem Leitura - 
 Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

O método de análise gráfica mencionado anteriormente, nos oferece a maior precisão 

possível para obter os valores máximos de corrente com e sem transferência de carga e por 

consequência, os carregamentos máximos para verificação das condições de segurança do 

componente elétrico considerado. Porém, esse método gráfico de análise é considerado 

extremamente trabalhoso, principalmente quando se trabalha com o monitoramento de 

centenas de transformadores, alimentadores e linhas de subtransmissão, como é o caso de uma 

concessionária de energia elétrica. Seria extremamente difícil realizar essa detalhada análise 

gráfica para um grande conjunto de componentes, pois esta se fundamenta na experiência e no 

bom senso do engenheiro eletricista responsável, tornando o processo bastante lento. 

Sendo assim, alternativas foram procuradas para tornar o processo mais automatizado 

e com uma boa margem de segurança. A metodologia existente atualmente usa ferramentas 
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estatísticas para realizar esse monitoramento. Nesse contexto, a função estatística Percentil 

apresenta um papel muito importante, pois ela será usada para eliminar essas condições 

atípicas ou anomalias, causadas principalmente por transferências de carga. Em seguida, 

propõe-se uma nova metodologia baseada em RNAs para efetuar esse monitoramento, onde o 

seu desenvolvimento é realizado através do software Matlab. As seções a seguir descrevem 

detalhadamente as duas abordagens.  

 

4.2 MÉTODO ESTATÍSTICO DE MONITORAMENTO 

 

A função estatística Percentil é considerada como a base deste método. Esta função 

calcula os percentis de um conjunto de dados qualquer, de forma que os percentis são 

definidos como valores numéricos que dividem uma população em partes proporcionais: por 

exemplo, pode-se calcular o percentil 0,35 de uma série de dados para descobrir qual é o 

número que separa esta série em duas partes, uma com os 35 % de valores menores e a outra 

com os valores restantes. Alguns casos específicos de percentil são a mediana (percentil 0,50) 

e os quartis (percentis 0,25, 0,50 e 0,75). (REINA, 2011) 

A aplicação da função estatística Percentil se dá no programa Microsoft Excel, a sua 

estrutura é exibida através da equação (4.2): 

 

푥 = 푃퐸푅퐶퐸푁푇퐼퐿(푚푎푡푟푖푧; 	푝푒푟푐푒푛푡푖푙). 

 

Onde matriz é o intervalo que contém o conjunto de dados que será analisado, percentil é um 

número real no intervalo de zero a um que representa o percentil (ou percentual) desejado e x 

representa o valor final que separa a série de dados nas duas partes definidas (MICROSOFT 

EXCEL, 2007).  

De forma, que os valores finais x variam bastante em função do percentual escolhido 

para a função, uma vez que este parâmetro é quem determina os dois grupos de dados, os 

quais o conjunto será dividido. Além disso, deve-se ressaltar que a função estatística Percentil 

pode ser aplicada tanto a matrizes, como a vetores de dados de maneira indistinta, pois na 

verdade o que interessa a função são os dados da matriz ou do vetor. Ou seja, a forma como 

estes dados estão dispostos não exerce qualquer influência sobre o seu cálculo. 

A Tabela 4.5 ilustra um exemplo de aplicação da função estatística Percentil. Este 

exemplo é descrito de maneira detalhada, exibindo o passo a passo numérico realizado pela 

(4.2) 
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função. Logo, considera-se então um vetor de 20 elementos e deseja-se calcular a função 

Percentil para esse conjunto considerando um percentual de 90 %. Sendo assim, o conjunto de 

dados será dividido em dois grupos, um com 10 % dos dados (representando os maiores 

valores do conjunto) e outro com 90 % dos dados (representando os valores restantes). 

Portanto, neste caso o grupo de maiores valores do conjunto será formado por 2 elementos (10 

% dos dados) e o grupo de menores valores do conjunto será formado por 18 elementos (90 % 

dos dados). Dessa forma, a função fornece o valor que separa esses dois grupos de dados, 

funcionando assim como uma espécie de filtro ou limite. Essa característica da função é 

extremamente importante, pois ela possibilita a seleção apenas da faixa adequada de dados a 

qual se deseja trabalhar. A obtenção do valor máximo de corrente sem transferência de carga 

para um determinado componente elétrico é baseada nesse processo de filtragem de dados 

atípicos.  

 

TABELA 4.5: Exemplo de cálculo da função Percentil (parte do procedimento matemático). 

 

Conjunto original de 
dados (A)  

Dados em ordem 
crescente (A) - y 

i k (%) x = PERCENTIL(matriz; 
k) 

369,335 303,586 1 0,000 303,586 
394,924 304,815 2 5,263 304,815 
357,923 306,239 3 10,526 306,239 
344,565 310,874 4 15,789 310,874 
405,784 319,131 5 21,053 319,131 
402,188 336,747 6 26,316 336,747 
404,696 344,565 7 31,579 344,565 
370,949 357,923 8 36,842 357,923 
397,27 369,335 9 42,105 369,335 

524,054 370,39 10 47,368 370,39 
502,285 370,949 11 52,632 370,949 
467,06 394,924 12 57,895 394,924 

417,357 397,27 13 63,158 397,27 
370,39 402,188 14 68,421 402,188 

336,747 404,696 15 73,684 404,696 
319,131 405,784 16 78,947 405,784 
310,874 417,357 17 84,211 417,357 
306,239 467,06 18 89,474 467,06 
303,586 502,285 19 94,737 502,285 
304,815 524,054 20 100,000 524,054 

Fonte: Microsoft Excel, 2007. 
 

Os dados na Tabela 4.5 são considerados em Ampéres (A), uma vez que a análise 

considerada neste trabalho se refere a valores de corrente, no entanto, a função Percentil pode 
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ser aplicada as mais diversas áreas. O grupo de 90 % dos dados do conjunto total representa 

os dados de comportamento normal. No entanto, o grupo de 10 % dos dados do conjunto 

representa os dados de comportamento atípico para esta análise. 

Sendo assim, a primeira coluna da Tabela 4.5 representa os dados do conjunto original 

analisado. De maneira, que a primeira etapa para o cálculo da função é representada pela 

segunda coluna da Tabela 4.5, onde os elementos do conjunto de dados são colocados em 

ordem crescente. Em seguida, é atribuído um índice i para todos os elementos em ordem 

crescente, neste exemplo o índice varia de 1 a 20, mas este poderia ir de um a qualquer valor. 

Esta etapa é representada pela terceira coluna da Tabela 4.5. Posteriormente, depois de 

atribuídos os índices para os elementos do conjunto, também será atribuído um determinado k 

para cada elemento, onde k representa o percentil considerado. Neste sentido, o percentil 

associado ao primeiro (menor) elemento do conjunto sempre será 0 (ou 0 %) e o percentil 

associado ao último (maior) elemento do conjunto será sempre 1 (ou 100 %). De maneira, que 

os percentis obtidos para todos os elementos do conjunto são encontrados a partir de uma 

Progressão Aritmética (PA), onde o primeiro termo a1 é representado por 0 %, o último termo 

an é representado por 100 % e o número de elementos do conjunto é dado por n, onde n neste 

caso é igual a 20 (MICROSOFT EXCEL, 2007; REINA, 2011; XAVIER et al. apud 

REBOITA, 2005, p.17). A partir destes valores a razão r para essa PA é obtida através da 

equação (4.3): 

 

푟 =
푎푛 − 푎1
(푛 − 1)

. 

 

Portanto, para esse exemplo o valor da razão é dado por aproximadamente 5,263 %. 

Desta forma, todos os outros percentis associados a todos os elementos do conjunto são 

obtidos, como pode ser observado na quarta coluna da Tabela 4.5, onde os percentis seguem a 

seguinte ordem: 0 %, 5,263 %, ... , 100 %. Uma vez que os percentis foram definidos, a quinta 

coluna da Tabela 4.5 representa os valores finais x obtidos pela função Percentil, ou seja, os 

valores finais que separam os dados nas classes definidas pelos valores de k. Por exemplo, se 

k é igual a 78,947 %, tem-se que x será igual a 405,784 A. Ou seja, os dados do conjunto 

serão divididos em duas classes, uma com 21,053 % dos dados (representando os maiores 

valores do conjunto) e a outra com 78,947 % dos dados (representando os valores restantes), 

de maneira que 405,784 A é o valor que separa ou divide essas duas classes de dados. Como 

(4.3) 
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esperado, observa-se que a segunda e a quinta colunas da Tabela 4.5 são idênticas. 

(MICROSOFT EXCEL, 2007; REINA, 2011; XAVIER et al. apud REBOITA, 2005, p.17). 

Porém, deseja-se calcular o valor de x, correspondente a um k igual a 90 %. Sendo 

assim, a partir da análise da Tabela 4.5, observa-se que não existe k igual a 90 % na Tabela 

4.5. Em casos como este, o valor final x obtido pela função estatística Percentil será obtido 

por interpolação. A equação (4.4) ilustra o procedimento: 

 

x = yi + [(k – ki)/(k i+1 – ki)] . (y i+1 – yi). 

 

Onde se tem que, yi representa o elemento do conjunto de dados associado ao índice i. Da 

mesma forma, y i+1 representa o elemento do conjunto de dados associado ao índice i + 1. Por 

outro lado, ki representa o percentil associado ao elemento do conjunto, cujo índice 

correspondente é dado por i. Da mesma maneira, k i+1 representa o percentil associado ao 

elemento do conjunto, cujo índice correspondente é dado por i + 1. A Tabela 4.5 facilita o 

entendimento dos parâmetros. (XAVIER et al. apud REBOITA, 2005, p.17) 

Como para o referente exemplo tem-se k igual a 90 %, observa-se na Tabela 4.5 que 

este valor está entre 89,474 % e 94,737 %. Ou seja, k está entre os percentis associados aos 

índices i igual a 18 (89,474 %) e i igual a 19 (94,737 %). Portanto, como o limite inferior se 

refere a i igual a 18, deve-se considerar para este exemplo i igual a 18 e i + 1 igual 19. 

Consequentemente, tem-se que ki é igual a 89,474 % e k i+1 é igual a 94,737 %. Além disso, 

como era esperado yi será dado por 467,06 A e y i+1 será dado por 502,285 A. Estes valores 

também são exibidos na Tabela 4.5. Portanto, aplicando-se todos esses valores obtidos na 

equação (4.4), encontra-se x igual a 470,58 A. Ou seja, a função Percentil forneceu um valor 

de 470,58 A como o valor de separação entre as duas classes. De forma, que uma das classes 

apresenta 10 % dos dados do conjunto (maiores valores) e a outra classe apresenta 90 % dos 

dados do conjunto (valores restantes). (MICROSOFT EXCEL, 2007; XAVIER et al. apud 

REBOITA, 2005, p.18) 

Encerrado o entendimento do processo de cálculo da função Percentil, parte-se então 

para a metodologia estatística de monitoramento propriamente dita. Desta maneira, de posse 

da leitura de dados do transformador, alimentador, ou linha de subtransmissão, podem ser 

efetuadas as análises com e sem transferência de carga para o componente considerado. Todas 

as leituras de dados apresentam a mesma estrutura exibida nas Tabelas 4.1 e 4.2, e para 

qualquer componente elétrico apresentam valores correspondentes a 30 ou 31 dias, 

dependendo do mês considerado. De forma, que cada dia apresenta um total de 24 valores 

(4.4) 
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medidos de corrente, um valor para cada hora do dia. Sendo assim, uma leitura completa 

apresenta 720 (30 dias x 24 horas) ou 744 (31 dias x 24 horas) valores medidos de corrente. 

(APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010)  

Portanto, a partir da leitura de dados do componente considerado, basta calcular o 

valor máximo de todos os valores de corrente e determina-se o valor máximo de corrente com 

transferência de carga para o mesmo. A partir desse valor e de posse da corrente nominal do 

componente, determina-se então o carregamento máximo do transformador, alimentador, ou 

linha de subtransmissão, em condições atípicas, ou seja, em condições de transferência de 

carga. Observa-se que se trata de uma análise bem simples.  

Porém, a análise sem transferência de carga é bem mais complexa, pois todas as 

condições atípicas de dados de corrente devem ser eliminadas do processo. Desta forma, de 

posse da leitura de dados do componente, é calculada a função estatística Percentil para cada 

grupo de dados associados a cada hora do dia para o mês considerado. Por exemplo, 

consideram-se todos os valores de corrente associados a 0 h para todos os dias do mês 

analisado e calcula-se a função Percentil para esse grupo de dados considerando um 

percentual de 90 %, ou seja, 10 % do total do grupo são eliminados. Sendo que estes 10 % 

correspondem aos maiores valores do conjunto, busca-se com isso eliminar as condições 

atípicas dos dados. O mesmo procedimento é repetido para todas as outras horas do dia 

(APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010). A Figura 4.4 ilustra o cálculo do valor mensal 

de corrente resultante associado a 0 h, referente à linha de subtransmissão 72/02P5 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia, no período de janeiro de 2010. 

Por simplicidade, a Figura 4.4 exibe apenas os dois primeiros valores de corrente 

associados a 0 h, porém são considerados trinta e um valores, um valor para a 0 h de cada dia 

do mês considerado. Desta forma, encontra-se um valor mensal de corrente resultante de 

80,399 A associado a 0 h, para a referente linha de subtransmissão analisada. Repetindo o 

mesmo procedimento para as outras 23 horas formula-se a Tabela 4.6, que ilustra os 24 

valores mensais de corrente resultante obtidos para a mesma linha de subtransmissão 72/02P5 

de uma determinada subestação de uma Companhia de Energia, no período de janeiro de 

2010. Dessa maneira, um dia resultante é obtido, com boa parte das condições atípicas 

eliminadas. Agora se trabalha com apenas um dia resultante e não mais com trinta ou trinta e 

um dias como era inicialmente. (APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010) 

O método estatístico apresentado é desenvolvido através da construção manual das 

funções Percentil no programa Microsoft Excel. Porém, também se propõe um programa 

auxiliar, em linguagem de programação Visual Basic for Applications (VBA), que automatiza 
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bastante o processo. Este programa calcula de uma única vez, todas as 24 funções Percentil 

necessárias para analisar os dados de corrente de um determinado componente elétrico. Ou 

seja, propõe-se uma otimização para esse método. De maneira, que este programa em VBA 

também auxilia no tratamento dos dados para o método por RNAs, o qual é abordado na seção 

a seguir. Trechos de código do referente programa são apresentados no Apêndice C do 

trabalho. A Tabela 4.6 também ilustra um exemplo de resultado obtido pelo mesmo. 

 

 

 
Figura 4.4: Cálculo do valor de corrente resultante associado a 0 h para o mês de janeiro de 2010, referente à 
linha de subtransmissão 72/02P5 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

X 
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TABELA 4.6: Valores mensais de corrente resultante para a linha de subtransmissão 72/02P5 

de uma Companhia de Energia – janeiro de 2010. 

 

Hora Corrente Resultante (A) 
0:00 80,399 
1:00 73,632 
2:00 70,229 
3:00 68,633 
4:00 68,237 
5:00 66,613 
6:00 65,311 
7:00 65,433 
8:00 76,965 
9:00 87,808 

10:00 89 
11:00 89,776 
12:00 89 
13:00 89 
14:00 91,62 
15:00 98,483 
16:00 94,697 
17:00 90,373 
18:00 89 
19:00 91,111 
20:00 91,026 
21:00 90,18 
22:00 92,825 
23:00 89 

Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

Dessa forma, o método estatístico encontra um valor máximo de corrente sem 

transferência de carga de 98,483 A, para a linha de subtransmissão 72/02P5 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia. O valor máximo de todos os valores 

de corrente exibidos na Tabela 4.6 ilustra esse parâmetro. Formulando-se agora o gráfico de 

corrente (A) em função do tempo (h) para a linha de subtransmissão considerada, pode-se 

encontrar o valor real máximo de corrente sem transferência de carga e compará-lo com o 

valor obtido pelo método estatístico. A Figura 4.5 ilustra a curva de corrente da referente linha 

de subtransmissão analisada. 

Como já mencionado, o valor máximo de corrente com transferência de carga é apenas 

o valor máximo de todas as correntes do componente, sem qualquer restrição. Logo, este valor 

será de 145,66 A. O círculo azul indicado na Figura 4.5 ilustra esse valor. Além disso, o valor 

máximo de corrente sem transferência de carga será de 101,23 A. Como pode ser observado 
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através da análise da Figura 4.5, todas as anomalias ou condições atípicas são ignoradas. O 

círculo vermelho indicado na própria Figura 4.5 ilustra esse parâmetro. Como o valor máximo 

de corrente sem transferência de carga, fornecido pelo método estatístico é de 98,483 A, 

encontra-se então um erro percentual de 2,72 % em relação ao valor real obtido graficamente. 

 

 
Figura 4.5: Curva de corrente para a linha de subtransmissão 72/02P5 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

O presente método estatístico apresenta em geral resultados próximos dos valores reais 

de corrente, os quais são obtidos por meio do método gráfico de monitoramento. Porém, este 

método estatístico algumas vezes é considerado impreciso, fornecendo resultados 

consideravelmente distantes dos reais, principalmente nos casos em que o número de 

condições atípicas (transferências de carga) é bem elevado. Erros significativos também 

ocorrem quando o número de transferências de carga é nulo ou muito baixo. Sendo assim, a 

técnica de RNAs possibilita de uma maneira geral consideráveis reduções nos erros 

percentuais associados aos resultados obtidos pelo método estatístico. No entanto, é 

importante mencionar que outras técnicas também poderiam ser utilizadas para realizar esta 
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análise de carregamentos. Por exemplo, algoritmos que levem em consideração medidas de 

variância poderiam apresentar resultados ainda melhores que os métodos apresentados neste 

trabalho, de forma que outras técnicas podem ser experimentadas em futuros trabalhos da 

área. 

Ressalta-se novamente, que todo o desenvolvimento do método estatístico de 

monitoramento é realizado no software Microsoft Excel, o qual apresenta um amplo banco de 

funções estatísticas disponíveis. O Capítulo 5 de Simulações, Resultados e Discussões ilustra 

um conjunto de resultados obtidos por este método e os compara com os resultados obtidos 

pelo método computacional de RNAs, descrito na próxima seção. 

 

4.3 MÉTODO DE MONITORAMENTO POR REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

A rede PMC foi o tipo de RNA escolhido para a aplicação deste trabalho, pois esta é 

capaz de resolver tanto problemas linearmente separáveis, como problemas não linearmente 

separáveis, o que proporciona uma abrangência muito maior na solução de problemas. Além 

disso, a rede PMC consiste em um exemplo clássico de rede que utiliza aprendizado 

supervisionado, como para a aplicação proposta neste trabalho todas as saídas desejadas são 

conhecidas, então a rede PMC se adequou muito bem para este caso.  

Sendo assim, a rede PMC consiste na base do método de monitoramento proposto. 

Este propõe o cálculo do valor máximo de corrente sem transferência de carga para um 

determinado componente elétrico, como linhas de subtransmissão, transformadores e 

alimentadores do sistema de distribuição, através do fornecimento de um conjunto de 

exemplos para uma RNA do tipo PMC. Um total de 600 exemplos foram analisados e em 

seguida fornecidos para a RNA considerada. Onde, este valor de 600 exemplos foi obtido 

basicamente por tentativa e erro, ou seja, o número de exemplos fornecidos foi aumentado 

gradativamente até que os resultados obtidos fossem considerados bem satisfatórios. Ou seja, 

em 60,9 % dos testes realizados o método de monitoramento por RNAs obteve melhores 

resultados que o método estatístico. 

A modelagem é feita através do uso da toolbox (caixa de ferramentas) do software 

Matlab. A toolbox de RNAs do Matlab consiste em um conjunto de funções e estruturas que 

manuseiam redes neurais, de maneira que o usuário não precisa escrever o código para todas 

as funções de ativação, algoritmos de treinamento, etc; as quais se desejam utilizar. Ou seja, 

diversos de seus comandos já apresentam algoritmos internos predefinidos, que facilitam 



74 
 

bastante o trabalho do usuário. (HAUSLER, 2009)  

Primeiramente, é efetuada uma redução dos dados, da mesma forma que a do método 

estatístico descrito anteriormente. Desta maneira, a leitura de dados contendo os valores 

medidos de corrente para qualquer componente elétrico apresenta a mesma estrutura exibida 

na Figura 4.4, por exemplo. Logo, a partir da leitura de dados do componente é obtido um dia 

resultante, em substituição ao mês completo. Este processo foi repetido para as 600 leituras de 

dados selecionadas, onde cada leitura está associada a um exemplo fornecido para a RNA 

proposta e se refere a um componente elétrico diferente. O cálculo da função estatística 

Percentil para cada grupo de dados associados a cada hora, considerando um percentual de 90 

%, obtém os 24 valores mensais de corrente resultante para o transformador, alimentador, ou 

linha de subtransmissão considerada, de maneira que grande parte dos dados atípicos já são 

eliminados neste processo. Este procedimento é realizado através do programa proposto em 

linguagem de programação VBA, criado para automatizar o método estatístico, apresentando 

também a função de tratar os dados a serem fornecidos para a RNA proposta. 

De forma bem distinta do método estatístico, o método proposto por RNAs não 

considera apenas o valor máximo dos 24 valores mensais de corrente resultante como o valor 

máximo de corrente sem transferência de carga. Ele procura obter um valor ainda mais 

próximo do valor real. O processo consiste no fato que foram formulados 600 gráficos de 

corrente (A) em função do tempo (h) para os 600 componentes elétricos considerados. Cada 

gráfico está associado a um componente. Dentro destes 600 exemplos, foram relacionados 

todos os tipos de gráficos possíveis, procurando-se fornecer uma ampla base de dados para a 

RNA proposta. Os gráficos analisados apresentam a mesma estrutura exibida na Figura 4.5, 

por exemplo. 

Sendo assim, através da análise de cada gráfico, foi obtido o valor máximo de corrente 

sem transferência de carga mais coerente possível para cada componente. Depois desse longo 

processo, formularam-se 600 pares de entrada e saída de dados. Cada par tem como entradas 

os 24 valores mensais de corrente resultante, obtidos através da leitura de dados do 

componente e apresenta como saída a corrente máxima sem transferência de carga, obtida 

através da análise da curva de corrente (A) em função do tempo (h) para o componente 

elétrico considerado. Em seguida, esses 600 pares de entrada e saída de dados são fornecidos 

para a rede PMC proposta e o treinamento é executado. Portanto, a entrada de dados do 

método de monitoramento por RNAs depende do método estatístico. No entanto, a saída 

proporcionada pelo método por RNAs será em geral consideravelmente diferente da saída 

proporcionada pelo método estatístico.  
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Desta forma, de posse desses exemplos, a RNA terá a capacidade de aprender quando o 

valor máximo de corrente sem transferência de carga é um pouco menor, um pouco maior, 

significativamente menor ou significativamente maior que o valor máximo dos 24 valores 

mensais de corrente resultante e não considerar apenas esse valor máximo como o método 

estatístico, aumentando consideravelmente a precisão dos resultados. Através da análise dos 

exemplos, observou-se que o valor máximo dos 24 valores mensais de corrente resultante 

constitui-se em geral em uma boa aproximação, mas em alguns casos o valor máximo real de 

corrente sem transferência de carga era consideravelmente diferente desse valor, 

proporcionando um erro elevado. 

Através do método por RNAs, podem ser obtidos valores bem mais precisos, pois a 

RNA proposta não considera apenas o valor máximo de um conjunto, mas ela terá a habilidade 

de obter, por exemplo, um valor 10 % maior ou 20 % menor do que esse valor máximo. Além 

de inúmeras outras variações, de maneira que sejam obtidos resultados bem mais coerentes. 

Foi desenvolvida uma RNA do tipo Perceptron de Múltiplas Camadas com 24 

entradas, duas camadas ocultas, cada uma apresentando 24 neurônios e uma camada de saída 

com apenas um neurônio. As 24 entradas se referem aos 24 valores mensais de corrente 

resultante para o componente elétrico considerado e a única saída é dada pelo referente valor 

máximo de corrente sem transferência de carga. De forma, que esta configuração da RNA 

proposta foi obtida experimentalmente por tentativa e erro. Em outras palavras, o número de 

camadas e o número de neurônios em cada camada foram aumentados gradativamente até que 

os resultados obtidos fossem considerados bem satisfatórios. Ou seja, em 60,9 % dos testes 

realizados o método computacional de RNAs obteve melhores resultados que o método 

estatístico. 

Logo, de posse da corrente máxima sem transferência de carga fornecida pela rede e 

da corrente nominal do componente, determina-se então o carregamento máximo do 

transformador, alimentador ou linha de subtransmissão analisada, em condições normais de 

funcionamento. Caso o leitor busque um maior detalhamento sobre a elaboração da rede PMC 

proposta, no Apêndice B é apresentado o programa comentado de construção da RNA 

considerada em linguagem de programação Matlab, onde todos os comandos utilizados são 

descritos passo a passo. 
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4.3.1 Treinamento da Rede Neural Artificial proposta 

 

Um aspecto de grande importância na formulação da rede PMC proposta é a divisão 

dos dados, de forma que 90 % (540 exemplos) deles foram destinados para o processo de 

treinamento da rede, 5 % (30 exemplos) para a validação dos resultados e 5 % (30 exemplos) 

para os testes. Na sua forma padrão, o software Matlab considera 70 % dos dados para 

treinamento, 15 % para validação e 15 % para testes. No entanto, como existe uma variação 

muito grande nas formas dos gráficos de corrente (A) em função do tempo (h) dos 

componentes elétricos analisados, preferiu-se nesta etapa priorizar o processo de treinamento 

considerando-se 90 % dos dados para este, 5 % para validação e 5 % para testes.  

 

 
Figura 4.6: Processo de treinamento da Rede Neural Artificial proposta. 
Fonte: Matlab, 2009. 
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Caso este procedimento não tivesse sido feito, importantes dados poderiam ficar de fora do 

processo de treinamento, o que poderia prejudicar desempenho da rede. Sendo assim, o 

processo de treinamento da rede PMC proposta é ilustrado na Figura 4.6. 

Por outro lado, depois de devidamente treinada e validada, a RNA proposta foi testada 

em outros 220 dados que não tinham sido apresentados a ela, com o objetivo de que testes dos 

mais variados tipos fossem realizados, proporcionando uma boa margem de segurança para os 

resultados.  

Como se observa, a Figura 4.6 ilustra diversos parâmetros utilizados durante o 

processo de treinamento da rede, como: número de iterações executadas, divisão dos dados, 

tempo de treinamento, funções de treinamento e desempenho, etc. De maneira, que todos 

apresentam a sua importância. Os dados da RNA são divididos através da função dividerand. 

Esta função de divisão de dados é acessada automaticamente quando a rede é treinada, sendo 

utilizada para dividir os dados fornecidos para a rede de maneira aleatória dentro dos 

conjuntos de treinamento, validação e teste (BEALE; HAGAN; DEMUTH, 2009). Esse 

processo de divisão dependerá do percentual de dados selecionado para cada conjunto, nesse 

caso, 90 % para treinamento, 5 % para validação e 5 % para testes.  

O processo de treinamento de uma RNA envolve a regulação dos valores de pesos e 

bias da rede para otimizar o desempenho da mesma, de forma que a função de desempenho 

considerada para a rede em questão foi a Mean Squared Error (Erro Quadrático Médio), já 

apresentada no Capítulo 3. Além disso, outro aspecto extremamente importante é a função de 

treinamento da rede. Neste caso, a função de treinamento escolhida foi a trainlm, a qual é 

considerada como a função de treinamento padrão da toolbox do Matlab. Esta função de 

treinamento é baseada no algoritmo de Levenberg-Marquardt, o qual também já foi descrito 

no Capítulo 3.  

Outro parâmetro que não poderia deixar de ser ressaltado é o número máximo de 

iterações permitidas durante o treinamento, pois este consiste em um importante limite para o 

processo. A RNA proposta apresenta um número máximo de mil iterações. Geralmente, se 

estabelecem valores bem altos para esse parâmetro, com o objetivo de que o treinamento não 

seja paralisado de maneira precoce. Logo, diversos outros números poderiam ter sido 

escolhidos para representar o número máximo de iterações permitidas. Neste caso, no entanto, 

caso a rede atingisse a milésima iteração o treinamento seria paralisado, porém pode-se 

afirmar que essa seria uma situação extremamente rara, devido à ampla margem de segurança 

que o número mil apresenta. Como exemplo, observa-se através da Figura 4.6 que foram 

necessárias apenas treze iterações para o treinamento ser concluído. 
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O tempo de treinamento da rede não foi limitado para essa aplicação, porém ele 

também poderia ser utilizado como um parâmetro que permitisse o treinamento ser 

interrompido em um determinado instante. Para isso, bastaria que um limite fosse atribuído 

para esse valor. No entanto, a RNA proposta não considera um limite para esse parâmetro. O 

treinamento da mesma foi realizado em 27 segundos.  

A magnitude do gradiente da função de desempenho e o número de verificações de 

validação também são utilizados para encerrar o treinamento. A magnitude do gradiente se 

tornará muito pequena quando o treinamento atinge um mínimo para a função de 

desempenho. Se essa magnitude for menor que 1.00e - 10 (valor padrão), o treinamento para. 

Este limite pode ser ajustado através do comando net.trainParam.min_grad (BEALE; 

HAGAN; DEMUTH, 2009). A curva de magnitude do gradiente de desempenho em função 

do número de épocas para a RNA apresentada neste trabalho é ilustrada na Figura 4.7.  

 

 
Figura 4.7: Gráfico de magnitude do gradiente de desempenho em função do número de épocas. 
Fonte: Matlab, 2009. 
 

Observa-se que o valor do gradiente cai bastante à medida que o número de iterações 

vai crescendo, porém o seu valor começa a estagnar por volta da décima segunda iteração. O 

valor da magnitude do gradiente na última iteração (décima terceira) do procedimento é 

também ilustrado na Figura 4.7. Portanto, como o limite de 1.00e - 10 (valor padrão) não foi 

atingido, pode-se afirmar que o treinamento da RNA considerada não foi encerrado devido a 

magnitude do gradiente de desempenho. 

Por outro lado, o número de verificações de validação representa o número de 

iterações posteriores à iteração a qual a curva de dados de validação atinge o seu melhor 

desempenho, ou seja, a iteração a qual o Erro Quadrático Médio é mínimo. Se o número de 

verificações de validação atinge seis (valor padrão) o treinamento para. (BEALE; HAGAN; 
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DEMUTH, 2009) 

A RNA proposta foi treinada apresentando treze iterações, como mencionado. De 

maneira, que a sétima iteração apresentou o melhor desempenho de validação. O processo 

continua por mais seis iterações (número de verificações de validação) até parar na décima 

terceira iteração. O Capítulo 5 de Simulações, Resultados e Discussões detalha essa 

abordagem, através da análise do gráfico do Erro Quadrático Médio dos dados em função do 

número de iterações. Analisando-se a execução da RNA considerada, observa-se que o 

treinamento foi encerrado devido ao número de verificações de validação, pois a sexta 

iteração foi atingida. Ou seja, o critério de parada foi o número de verificações de validação. 

A Figura 4.6 ilustra essa característica da rede. O número de verificações de validação poderá 

ser modificado através do comando net.trainParam.max_fail (BEALE; HAGAN; DEMUTH, 

2009). No entanto, a rede PMC proposta utiliza o número seis, o qual é o valor padrão do 

software Matlab.  

Além disso, como mencionado, um total de 600 dados foram analisados e em seguida 

fornecidos para a rede PMC proposta, tal que este valor de 600 dados foi obtido basicamente 

por tentativa e erro. Ou seja, o número de dados fornecidos foi aumentado gradativamente até 

que os resultados obtidos fossem considerados bem satisfatórios. De maneira, que diversos 

treinamentos foram realizados na RNA proposta à medida que o número de dados ia sendo 

aumentado gradativamente. Sendo que, o treinamento atual considerando a rede com 600 

dados apresentou sem dúvida o melhor desempenho. 

 

4.3.2 Exemplos de aplicação do método de monitoramento por RNAs 

 

Depois de devidamente treinada e validada, a RNA proposta se encontra pronta para 

utilização. Neste sentido, considerando-se novamente o exemplo da linha de subtransmissão 

72/02P5 de uma determinada subestação de uma Companhia de Energia, pode-se observar 

então o funcionamento da rede PMC considerada. Fornecendo-se para a rede um vetor de 

entradas contendo os 24 valores mensais de corrente resultante, associados ao componente 

elétrico desejado, pode-se encontrar o valor máximo de corrente sem transferência de carga 

(saída da rede) com uma boa precisão. Este vetor de entradas fornecido é obtido através do 

programa proposto em linguagem de programação VBA, que tanto automatiza o método 

estatístico, como prepara os dados a serem fornecidos para RNA proposta. Como já 

mencionado, a função estatística Percentil apresenta grande importância neste processo de 
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obtenção dos vinte quatro valores mensais de corrente resultante. 

Logo, os dados de corrente são tratados no software Microsoft Excel e em seguida são 

fornecidos para a rede PMC proposta, construída no software Matlab. A Tabela 4.7 ilustra o 

procedimento, considerando a referente linha de subtransmissão 72/02P5 de uma determinada 

subestação de uma Companhia de Energia. Os valores mensais de corrente resultante são 

pertencentes ao período de janeiro de 2010. 

Também deve ser ressaltado que o processo de normalização dos dados é feito 

automaticamente pelo software Matlab. Ou seja, os dados fornecidos pelo usuário são 

convertidos para uma forma que é mais fácil ou mais eficiente para a RNA trabalhar. Em 

seguida, a saída obtida pela rede é novamente convertida para a sua forma original. 

 

TABELA 4.7: Exemplo de aplicação do método proposto por RNAs, dados da linha de 

subtransmissão 72/02P5 de uma Companhia de Energia – janeiro de 2010. 

 

Entradas da RNA (A) Saída da RNA (A) 
80,399 

101,3106 

73,632 
70,229 
68,633 
68,237 
66,613 
65,311 
65,433 
76,965 
87,808 

89 
89,776 

89 
89 

91,62 
98,483 
94,697 
90,373 

89 
91,111 
91,026 
90,18 

92,825 
89 

Fonte: Matlab, 2009. 
 

Dessa forma, os valores de 0 h a 23 h estão na ordem indicada na Tabela 4.7, 

respectivamente. De maneira, que a RNA fornece um valor máximo de corrente sem 
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transferência de carga de 101,31 A. Sabendo-se que o valor real de corrente, obtido 

graficamente pela análise da Figura 4.5 é de 101,23 A, encontra-se então um erro percentual 

de apenas 0,08 %. O mesmo exemplo, ao ser analisado por meio do método estatístico, 

proporciona um erro percentual de 2,72 %, evidenciando a maior precisão do método 

computacional de RNAs para este caso.  

Outra importante característica desse método computacional, é que ele possibilita o 

cálculo de vários valores máximos de corrente sem transferência de carga de uma única vez.  

 

TABELA 4.8: Exemplo de aplicação da RNA proposta, considerando o fornecimento de seis 

vetores de entrada. 

 

Linha 
72/02C2 

Linha 
72/02C3 

Linha 
72/02C4 

Linha 
72/02P3 

Linha 
72/02P4 

Linha 
72/02P5 

Entradas (A) Entradas (A) Entradas (A) Entradas (A) Entradas (A) Entradas (A) 
199 156,748 173,836 106,431 56,221 80,399 

198,999 148,436 164,038 101,972 52,213 73,632 
199 139,594 155,431 104,255 49,061 70,229 
199 136,917 150,678 102,723 48,413 68,633 

198,999 136,132 150,273 100,581 47,732 68,237 
198,999 135,837 148,773 99,316 47,19 66,613 
198,999 129,547 140,086 95,548 45,205 65,311 
198,999 127,7 135,54 92,474 45,459 65,433 

199 151,672 161,416 101,628 52,204 76,965 
199 175,335 186,563 107,329 59,52 87,808 
199 183,179 192 109,758 62,083 89 
199 187,447 194,362 109,976 63,312 89,776 
199 172,561 192 101,354 59,026 89 
199 171,883 192 99,41 60,182 89 
199 192,417 199,673 109,203 63,976 91,62 

208,957 204,293 211,962 110,004 68,225 98,483 
202,404 196,929 204,428 110,749 65,279 94,697 

199 185,437 192,415 103,685 63,523 90,373 
199 161,106 192 94,49 54,676 89 
199 183,668 192 116,587 63,909 91,111 
199 185,892 192,747 120,99 63,893 91,026 
199 180,638 192 118,201 63,588 90,18 
199 178,466 192 114,597 65,167 92,825 
199 167,389 192 110,937 61,126 89 

Saída da RNA 
(A) 

Saída da RNA 
(A) 

Saída da RNA 
(A) 

Saída da RNA 
(A) 

Saída da RNA 
(A) 

Saída da RNA 
(A) 

217,639 204,986 209,265 125,545 71,463 101,31 
Saída desejada 

(A) 
Saída desejada 

(A) 
Saída desejada 

(A) 
Saída desejada 

(A) 
Saída desejada 

(A) 
Saída desejada 

(A) 
214,155 208,838 217,161 125,759 70,769 101,234 

Fonte: Matlab, 2009. 
 

Para isso, basta fornecer uma matriz de entradas para a RNA, de maneira que cada coluna da 
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matriz represente os 24 valores mensais de corrente resultante oriundos de uma medição 

diferente de dados. Ou seja, cada coluna da matriz conterá os 24 valores mensais de corrente 

resultante, associados a uma única leitura de dados. O procedimento é absolutamente o 

mesmo que a análise de um componente elétrico individual como exibido na Tabela 4.7, a 

única diferença é que cada coluna da matriz é analisada individualmente, não tendo nenhuma 

relação com as outras colunas. 

A Tabela 4.8 ilustra uma matriz de valores mensais de corrente resultante, com os seus 

correspondentes valores máximos de corrente sem transferência de carga, obtidos pela rede. 

Além disso, também são exibidas as saídas desejadas para cada componente, as quais foram 

obtidas utilizando-se o método gráfico de monitoramento. Os dados são referentes às linhas 

de subtransmissão 72/02C2, 72/02C3, 72/02C4, 72/02P3, 72/02P4 e 72/02P5 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia, respectivamente. O período analisado 

é janeiro de 2010.  

 

 
Figura 4.8: Curva de corrente para o transformador 15/02T2 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

Considera-se agora outro exemplo de aplicação do método computacional de RNAs. A 

Figura 4.8 ilustra o gráfico de corrente (A) em função do tempo (h) para o transformador 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0:
00

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

DID

1/1/10
2/1/10
3/1/10
4/1/10
5/1/10
6/1/10
7/1/10
8/1/10
9/1/10
10/1/10
11/1/10
12/1/10
13/1/10
14/1/10
15/1/10
16/1/10
17/1/10
18/1/10
19/1/10
20/1/10
21/1/10
22/1/10
23/1/10
24/1/10
25/1/10
26/1/10
27/1/10
28/1/10
29/1/10
30/1/10
31/1/10

Corrente (A)

Tempo (h)
 



83 
 

15/02T2 de uma determinada subestação de uma Companhia de Energia. Observa-se que o 

referente transformador trabalha com elevados valores de corrente, o período analisado é 

janeiro de 2010. A análise da Figura 4.8 mostra que o valor máximo de corrente sem 

transferência de carga para este transformador é de 674,36 A, ocorrendo no dia 25/01/2010 às 

19 h. De maneira, que este parâmetro é indicado pelo círculo vermelho na Figura 4.8. 

Utilizando-se a função estatística Percentil, incluída no programa auxiliar proposto em 

linguagem de programação VBA e a leitura de dados do componente, calculam-se os 24 

valores mensais de corrente resultante para o correspondente transformador. De forma, que 

um dia resultante é obtido. Em seguida, esse vetor de valores de corrente é fornecido para a 

RNA considerada.  

 

TABELA 4.9: Exemplo de aplicação do método proposto por RNAs, dados do transformador 

15/02T2 de uma Companhia de Energia – janeiro de 2010. 

 

Entradas da RNA (A) Saída da RNA (A) 
521,062 

674,345 

502,848 
471,055 
451,118 
451,494 
457,65 
425,914 
402,792 
446,089 
510,692 
543,162 
578,377 
584,763 
570,295 
602,114 
602,808 
581,481 
574,08 
546,611 
650,093 
651,131 
643,941 
638,439 
577,439 

Fonte: Matlab, 2009. 
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A Tabela 4.9 exibe os 24 valores mensais de corrente resultante encontrados, juntamente com 

o valor máximo de corrente sem transferência de carga, obtido pela rede PMC proposta. 

A RNA proposta encontrou um valor máximo de corrente sem transferência de carga 

de 674,34 A, o que resultou em um erro percentual de aproximadamente 0,002 %. Sem 

dúvida, trata-se de uma excelente aproximação. O valor calculado pelo método estatístico foi 

de 651,13 A, o que proporcionou um erro percentual de 3,44 %. De forma, que o método 

computacional de RNAs proporcionou uma precisão bem maior para este caso.  
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CAPÍTULO 5 

 

5 SIMULAÇÕES, RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 SIMULAÇÃO DA REDE PERCEPTRON DE MÚLTIPLAS CAMADAS 

PROPOSTA 

 

Depois de definidas todas as características de projeto da rede, descritas no Capítulo 4, 

inicia-se o seu processo de simulação (treinamento, validação e testes) através do software 

Matlab. Como já mencionado, foram fornecidos 600 exemplos para a rede, de maneira que 90 

% (540 exemplos) deles foram destinados ao processo de treinamento, 5 % (30 exemplos) 

foram destinados ao processo de validação dos resultados e 5 % (30 exemplos) foram 

atribuídos aos testes. Efetuando-se a simulação da rede PMC proposta, podem ser obtidos 

diversos gráficos que ilustram importantes características relacionadas aos processos de 

treinamento, validação e teste da mesma. A Figura 5.1 ilustra o valor do Erro Quadrático 

Médio referente aos dados de treinamento, validação e teste da rede em função do número de 

iterações utilizado.  

A função Erro Quadrático Médio é a função de desempenho da rede. O melhor 

desempenho de validação dos resultados foi alcançado na sétima iteração. Ou seja, os dados 

de validação atingiram o seu menor Erro Quadrático Médio na sétima iteração do processo. 

Sabendo-se que o número de verificações de validação representa o número de iterações 

sucessivas em que o melhor desempenho de validação começa a cair. Ou seja, o número de 

iterações posteriores à iteração a qual ocorre o melhor desempenho de validação, afirma-se 

que o treinamento continua por mais seis iterações (número de verificações de validação) 

antes de parar, ao atingir a décima terceira iteração. Além disso, a rede final proposta utiliza 

os pesos da sétima época, onde foi obtida a melhor capacidade de generalização. 

A Figura 5.1 não indica qualquer problema importante com o treinamento. As curvas 

de dados de validação e teste são muito similares. Se a curva de teste tivesse aumentado 

significativamente antes que a curva de validação tivesse, seria possível que algum problema 

de overfitting (excesso de treinamento) pudesse ter ocorrido. Porém, a análise da Figura 5.1 

descarta essa possibilidade. (BEALE; HAGAN; DEMUTH, 2009) 

 



86 
 

 

 
Figura 5.1: Erro Quadrático Médio referente aos dados fornecidos para a rede em função do número de iterações. 
Fonte: Matlab, 2009. 
 

A próxima análise a ser realizada se refere ao gráfico de regressão linear. Este gráfico 

mostra a relação entre as saídas da rede e as saídas desejadas. Se o treinamento fosse perfeito, 

as saídas da rede e as saídas desejadas seriam exatamente iguais, mas essa relação é raramente 

encontrada na prática. Porém, saídas muito próximas das desejadas podem ser encontradas, 

proporcionando resultados bem satisfatórios. A Figura 5.2 exibe os gráficos de regressão 

linear associados respectivamente aos dados de treinamento, validação e teste, para a rede 

PMC proposta. Estes gráficos são originados através do software Matlab, o qual considera 

todos os dados fornecidos para a RNA como adimensionais, pois este software não tem 

conhecimento da área de atuação em que a RNA construída será aplicada. Porém, como a 

análise realizada se refere a valores de corrente, pode-se afirmar que todos os dados existentes 

na Figura 5.2 estarão em Ampéres (A).  
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(a) 

 

      

    
(b) 
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(c) 

Figura 5.2: Gráficos de Regressão Linear. (a) Referente aos dados de treinamento. (b) Referente aos dados de 
validação. (c) Referente aos dados de teste. 
Fonte: Matlab, 2009. 
 

Observa-se também que os dados são indicados pelos pequenos círculos. A linha 

pontilhada em cada eixo representa os resultados perfeitos, ou seja, saídas da rede iguais às 

saídas desejadas. A linha contínua representa a melhor aproximação da linha de regressão 

linear entre as saídas da rede e as saídas desejadas. Além disso, o processo de normalização 

dos dados é feito automaticamente pelo software Matlab quando a rede é simulada, o que 

consiste em mais uma grande vantagem deste programa. A função de normalização utilizada 

para a RNA proposta é a mapminmax, a qual normaliza as estradas e as saídas desejadas para o 

intervalo [-1,1]. Outro importante parâmetro na Figura 5.2 é dado por R, este valor representa 

uma indicação da relação entre as saídas da rede e as saídas desejadas. Se R = 1, isto indica 

que existe uma relação exatamente linear entre as saídas da rede e as saídas desejadas. Se R 

está próximo de zero, então não existe relação linear entre as saídas proporcionadas pela a 

rede e as saídas desejadas. (BEALE; HAGAN; DEMUTH, 2009) 

Quanto mais próximo de um estiver o valor de R, mais próximas às saídas da rede 

estarão das saídas desejadas. Inversamente, se o valor encontrado de R está consideravelmente 

distante de um, isso indica que a rede não fornecerá valores tão próximos dos reais. Nesse tipo 
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de caso, recomenda-se que o processo de treinamento seja refeito. A adição de novos 

exemplos à rede também pode melhorar bastante o valor de R. Desta maneira, este parâmetro 

fornece uma ótima indicação para se afirmar se a rede está ou não pronta para ser utilizada em 

uma determinada aplicação.  

Analisando-se o gráfico de regressão linear referente aos dados de treinamento, 

ilustrado pela Figura 5.2 (a), encontra-se um valor de R igual a 0,999. Este valor indica uma 

excelente aproximação entre as saídas da rede e as saídas desejadas. Pode-se observar que os 

dados, estão extremamente próximos da linha pontilhada, a qual representa os resultados 

perfeitos. Observa-se também, que para esse gráfico as linhas pontilhada e contínua são 

praticamente coincidentes. De maneira, que isso significa que a linha de resultados perfeitos e 

a linha que representa a melhor aproximação da linha de regressão linear entre as saídas da 

rede e as saídas desejadas são praticamente iguais. Este fato é mais um aspecto que comprova 

a boa aproximação obtida para as saídas da rede. Quando estas duas linhas começam a se 

afastar, é sinal de que os resultados obterão aproximações piores. 

A mesma análise é realizada com relação aos gráficos de regressão linear associados 

aos dados de validação e teste, representados pelas partes (b) e (c) da Figura 5.2, 

respectivamente. Encontra-se um valor de R de aproximadamente 0,998 para ambas as 

análises. De forma, que as saídas da rede estão extremamente próximas das saídas desejadas 

para ambos os casos, como era esperado. A grande proximidade entre os dados e a linha 

pontilhada (linha de resultados perfeitos) evidencia esse fato. Observa-se novamente que a 

Figura 5.2 (b), referente aos dados de validação, apresenta suas linhas pontilhada (resultados 

perfeitos) e contínua (melhor aproximação da linha de regressão linear) praticamente 

coincidentes, evidenciando mais uma vez a boa aproximação obtida. Com relação à Figura 5.2 

(c), referente aos dados de teste, observa-se que as linhas contínua e pontilhada diferem um 

pouco, porém ainda assim estão bastante próximas, proporcionando uma boa aproximação 

para os resultados.  

O gráfico de regressão linear apresenta a grande utilidade de mostrar que certos pontos 

de dados podem ter aproximações piores. Sendo assim, alterações na rede podem ser 

efetuadas de maneira que os resultados sejam melhorados. A Figura 5.3 ilustra um conjunto 

de exemplos de dados de teste para uma determinada rede qualquer, em que as aproximações 

obtidas para os resultados não foram muito satisfatórias. 

Por exemplo, na Figura 5.3 observa-se um determinado ponto em que a saída 

fornecida pela rede exibe um valor próximo de trinte e cinco. Porém, a saída desejada para 

esse dado é doze, a seta exibida na Figura 5.3 indica esse ponto de dados. Pode-se observar 
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que os valores analisados estão bem distantes. Desta forma, o próximo passo seria investigar 

este ponto de dados para determinar se ele representa uma extrapolação, isto é, se ele está fora 

do conjunto de dados de treinamento. Se sim, o referente ponto deveria ser incluído no 

conjunto de dados de treinamento, de maneira que dados adicionais deveriam ser coletados 

para serem utilizados no conjunto de dados de teste (BEALE; HAGAN; DEMUTH, 2009). O 

projetista pode então realizar treinamentos exploratórios com todo o conjunto de dados, para 

reconhecer os dados analisados. 

 

 

 
Figura 5.3: Exemplos de dados de teste em que as aproximações obtidas não foram satisfatórias. 
Fonte: Beale; Hagan; Demuth, 2009. 
 

5.2 COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE MONITORAMENTO PARA DIVERSOS 

TIPOS DE CURVAS 

 

Depois de efetuado todo o processo de simulação da rede, esta se encontra pronta para 

uso e parte-se então para os casos práticos de aplicação. A referente RNA proposta foi testada 

nas leituras de dados de outros duzentos e vinte componentes elétricos dos mais variados 

tipos, incluindo transformadores, alimentadores e linhas de subtransmissão, de maneira que 

em 60,9 % dos casos o método por RNAs obteve melhores resultados que o método 
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estatístico. 

Outro aspecto de extrema importância é a precisão obtida pelo método de 

monitoramento por RNAs. De forma, que 96,82 % dos componentes analisados, apresentaram 

resultados com um erro percentual menor que 7 %. Ou seja, apenas em 3,18 % dos casos, esse 

erro foi igual ou maior a 7 %. Com relação aos componentes elétricos em que o método 

estatístico foi mais eficiente, observou-se que em praticamente todos os casos, o método por 

RNAs também fornecia uma boa precisão e as diferenças entre os métodos muitas vezes 

chegavam a ser bem pequenas. O método estatístico também chegou a exceder um erro 

percentual de 7 % em alguns casos, de maneira que nenhum método pode ser considerado 

como totalmente infalível. Porém, pode-se atingir um índice de acerto extremamente elevado, 

proporcionando uma boa segurança para o processo. No final deste capítulo, são apresentadas 

duas tabelas de comparação entre alguns resultados obtidos pelo método estatístico e pelo 

método por RNAs, o que possibilita uma melhor visualização dos resultados. 

Além disso, pode-se afirmar que situações de transferência de carga extremamente 

atípicas podem ocasionar erros maiores para ambos os métodos. Porém, o banco de exemplos 

da rede PMC proposta pode ser aumentado com mais exemplos desse tipo, possibilitando 

assim uma melhora nos resultados. Diferentemente do método estatístico, que acaba 

apresentando uma característica mais rígida. Essa flexibilidade das redes neurais é mais uma 

vantagem do método proposto em relação ao método estatístico. De qualquer forma, situações 

desse tipo são extremamente raras de se encontrar. Na verdade, o método de monitoramento 

por RNAs aproveita os aspectos positivos do método estatístico e melhora consideravelmente 

os aspectos negativos do mesmo. Logo, pode-se dizer que o método computacional de RNAs é 

uma melhora ou complemento do método estatístico. 

Finalmente, depois da RNA fornecer o valor máximo de corrente sem transferência de 

carga do componente, determina-se o carregamento máximo do mesmo nessas condições, 

com a utilização do seu valor nominal de corrente. Sendo assim, verificam-se as condições de 

segurança da linha de subtransmissão, do transformador, ou do alimentador analisado, em 

condições normais de operação, possibilitando assim a comparação com as condições de 

segurança do componente em condições atípicas de funcionamento, de forma que danos 

graves possam ser evitados não só ao componente analisado, mas ao sistema de potência 

como um todo. 

Em seguida, um amplo conjunto de diferentes tipos de curvas de corrente (A) em 

função do tempo (h), referentes a diversos componentes, é analisado comparando-se o 

desempenho de ambos os métodos de monitoramento. Procurou-se observar o desempenho 
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dos métodos em diversos tipos de situações, de forma que a análise pudesse se tornar o mais 

abrangente possível. Praticamente todos os tipos possíveis de gráficos de corrente foram 

analisados, possibilitando assim uma sólida comparação dos métodos, de maneira que os 

gráficos de corrente, não exibidos nesta seção, são considerados como variações dos gráficos 

analisados. Todos os casos de curvas de corrente comentadas foram retirados do conjunto de 

duzentos e vintes testes realizados.  

Como mencionado, em aproximadamente 60,9 % dos testes o método computacional 

de RNAs apresentou melhores resultados que o método estatístico. Onde, praticamente todos 

os tipos possíveis de gráficos de corrente foram englobados dentro desse conjunto de 

duzentos e vinte testes realizados, de maneira que vários gráficos de cada tipo foram inseridos 

nesse conjunto, de forma que fosse obtida uma boa margem de segurança para os resultados. 

Por exemplo, foram realizados Y testes de curvas de corrente do tipo X e assim para todos os 

outros tipos de curvas de corrente (A) em função do tempo (h). 

Dessa maneira, por simplicidade, não são analisados nesta seção os duzentos e vinte 

testes realizados e sim os tipos de curvas de corrente envolvidas nesses duzentos e vinte 

testes, possibilitando assim uma generalização dos resultados, já que um determinado tipo de 

curva de corrente engloba vários testes. Ou seja, as leituras de dados dos componentes 

elétricos são diferentes, porém as curvas de corrente (A) em função do tempo (h) originadas 

por elas apresentam a mesma estrutura, ou praticamente a mesma estrutura, de forma que o 

mesmo acontece para os outros testes associados a outros tipos de curvas.  

O primeiro tipo de curva de corrente (A) em função do tempo (h) a ser analisado é 

ilustrado pela Figura 5.4. Os dados se referem ao transformador 15/02T1 de uma determinada 

subestação de uma Companhia de Energia e o período analisado é janeiro de 2010. Este tipo 

de curva é considerado o mais simples possível, pois nenhuma transferência de carga foi 

realizada. Observa-se que a mesma apresenta um aspecto totalmente uniforme, de maneira 

que nenhuma ocorrência atípica foi constatada. De forma, que os valores máximos de corrente 

com e sem transferência de carga são coincidentes. Vários exemplos de teste apresentam seus 

gráficos de corrente (A) em função do tempo (h) bem semelhantes a este indicado na Figura 

5.4, ocorrendo apenas pequenas variações. Por isso, não se faz necessário analisar todos os 

exemplos de teste individualmente. Observa-se também, que o referente transformador 

15/02T1 trabalha com elevados valores de corrente.  

Sendo assim, o valor máximo de corrente sem transferência de carga dado para o 

transformador 15/02T1 será de 471,21 A, ocorrendo no dia 11/01/2010 às 20 h. Este valor é 

indicado através do círculo negro na Figura 5.4, onde o valor máximo de corrente com 
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transferência de carga também será o mesmo. Aplicando-se o método estatístico ao 

correspondente componente, encontra-se um valor máximo de corrente de 459,68 A (sem 

transferência de carga), o que proporciona um erro percentual de aproximadamente 2,45 %. 

No entanto, aplicando-se o método por RNAs obtém-se um valor máximo de corrente de 

468,64 A (sem transferência de carga), o que resulta em um erro percentual de apenas 0,55 %. 

Desta forma, pode-se constatar que o método computacional de RNAs proporcionou um erro 

percentual bem menor, aumentando consideravelmente a precisão para este caso. 

 

 
Figura 5.4: Curva de corrente para o transformador 15/02T1 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

Sabendo-se que o valor nominal de corrente para o transformador 15/02T1 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia é de 627 A (APÊNDICE A – DADOS 

TÉCNICOS, 2010), encontra-se um carregamento máximo de 75,15 %. Os carregamentos 

máximos com e sem transferência de carga são iguais para este caso, devido à igualdade das 

correntes máximas nestas condições. De maneira, que a partir dos valores de corrente 

encontrados pelos métodos, afirma-se que o método estatístico proporcionou um 
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carregamento máximo de 73,31 % e o método por RNAs obteve um valor de 74,74 %. Como 

se esperava, o método computacional de RNAs encontrou um valor mais preciso para o 

carregamento. Como esse carregamento máximo real encontrado é menor que 80 %, pode-se 

então afirmar que o componente ainda opera em uma faixa segura. Como os valores máximos 

de corrente com e sem transferência de carga são coincidentes para este caso, o 

funcionamento desse transformador é considerado o mesmo tanto na análise com 

transferência de carga, como na análise sem transferência de carga.  

O próximo tipo de curva analisado apresenta uma estrutura diferente da curva do 

transformador 15/02T1. Neste caso, o gráfico de corrente apresenta um aspecto uniforme em 

boa parte de sua extensão, porém existem algumas situações atípicas. Estas situações atípicas 

indicam a ocorrência de transferências de carga para o componente analisado. A Figura 5.5 

ilustra o comportamento da curva de corrente indicada. Neste caso, os valores máximos de 

corrente com e sem transferência de carga não são coincidentes. 

 

 
Figura 5.5: Curva de corrente para o transformador 15/02T3 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
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Os dados são referentes ao transformador 15/02T3 de uma determinada subestação de 

uma Companhia de Energia e o período analisado corresponde a junho de 2010. A Figura 5.5 

indica que o valor máximo de corrente com transferência de carga será de 1022,43 A, 

ocorrendo no dia 03/06/2010 às 11 h. Este parâmetro é indicado pelo círculo vermelho na 

própria Figura 5.5. Como se sabe, este valor é bastante simples de ser encontrado, não 

necessitando de nenhum método mais elaborado, pois consiste apenas no valor máximo de 

todos os valores de corrente. Porém, para se obter o valor máximo de corrente sem 

transferência de carga, todas as condições atípicas ou anomalias devem ser excluídas. 

Desta forma, a análise do gráfico (Figura 5.5) nos fornece um valor máximo de 

corrente sem transferência de carga de 811,78 A, ocorrendo no dia 16/06/2010 às 19 h. Este 

parâmetro é indicado através do círculo negro na Figura 5.5. Aplicando-se o método 

estatístico aos dados do transformador 15/02T3, encontra-se um valor máximo de corrente de 

771,28 A (sem transferência de carga), proporcionando assim um erro percentual de 5 %. Por 

outro lado, ao aplicar-se o método por RNAs aos dados do referente transformador, encontra-

se um valor máximo de corrente de 787,44 A (sem transferência de carga), o que resulta em 

um erro percentual de apenas 3 %. Sendo assim, pode-se constatar que o método 

computacional de RNAs novamente obteve melhores resultados, apresentando uma maior 

precisão devido ao menor erro percentual obtido. 

Conhecendo-se o valor da corrente nominal para o correspondente transformador 

15/02T3 de uma determinada subestação de uma Companhia de Energia, encontram-se os 

valores dos seus carregamentos máximos. Portanto, dada uma corrente nominal de 1113 A 

(APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010), então o carregamento máximo com 

transferência de carga para o referente transformador será de 91,86 %. Este valor é 

considerado muito elevado, pois é maior que 90 % (faixa de perigo). Pode-se afirmar, que 

quando esse componente elétrico é submetido a condições atípicas de operação, ele acaba 

trabalhando em uma situação de alto risco. Sendo assim, constata-se que o correspondente 

transformador está funcionando em uma faixa de operação bem perigosa, de maneira que as 

medidas de proteção devem ser tomadas para que nenhum dano aconteça tanto ao 

componente, como ao sistema de potência. No entanto, o carregamento máximo sem 

transferência de carga será de 72,94 %. Isto indica que em condições normais de 

funcionamento, esse transformador trabalha dentro de uma faixa segura, pois nem a faixa de 

alerta foi atingida (entre 80 % e 90 %).  

O método estatístico proporcionou um carregamento máximo sem transferência de 

carga de 69,3 %. Por outro lado, o método computacional de RNAs obteve um carregamento 
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de 70,75 %, constatando mais uma vez a sua maior precisão. A análise dos carregamentos 

máximos obtidos indica que o funcionamento do transformador 15/02T3 é considerado bem 

distinto, quando comparado em condições normais e em condições atípicas de funcionamento. 

Pois, a diferença entre os seus carregamentos máximos nestas duas condições foi de 18,93 %. 

O próximo tipo de curva a ser analisado evidencia condições atípicas ainda maiores 

que as encontradas na Figura 5.5. Os dados são referentes ao alimentador 15/01M1 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia e o período analisado é junho de 2010. 

A Figura 5.6 ilustra a curva de corrente para este alimentador. Observa-se que existem 

condições atípicas (anomalias) tanto na parte superior, quanto na parte inferior do gráfico. 

Como o objetivo é analisar as condições de segurança do componente elétrico, as anomalias 

relacionadas à parte inferior da curva (Figura 5.6) não apresentam qualquer importância. Mais 

uma vez os valores máximos de corrente com e sem transferência de carga são bem distintos.  

 

 
Figura 5.6: Curva de corrente para o alimentador 15/01M1 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
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O valor máximo de corrente com transferência de carga é indicado pelo círculo negro 

na Figura 5.6. Este valor será de 348,09 A, ocorrendo no dia 13/06/2010 às 18 h. De posse da 

corrente nominal para esse correspondente alimentador, dada por 491 A (APÊNDICE A – 

DADOS TÉCNICOS, 2010), encontra-se um carregamento máximo com transferência de 

carga de 70,9 %. Indicando assim, um funcionamento do componente em condições seguras. 

Por outro lado, o valor máximo de corrente sem transferência de carga é indicado pelo 

círculo vermelho também na Figura 5.6, apresentando um valor de 245,27 A, ocorrendo no 

dia 13/06/2010 às 19 h. Sendo assim, o carregamento máximo sem transferência de carga será 

de 49,95 %, também indicando condições seguras de funcionamento. Observa-se novamente 

uma grande diferença entre as condições de operação do componente, quando este é analisado 

com e sem transferência de carga, uma vez que a diferença entre os carregamentos máximos 

obtidos é de 20, 95 %. 

O método de monitoramento por RNAs mais uma vez proporcionou melhores 

resultados, pois obteve um valor máximo de corrente sem transferência de carga de 247,55 A, 

proporcionando um erro percentual de apenas 0,93 %. Ao contrário do método estatístico, que 

obteve um valor de corrente de 242,05 A, além de um erro percentual de aproximadamente 

1,31 %. Consequentemente, o método computacional de RNAs também proporcionou um 

carregamento máximo (sem transferência de carga) mais preciso, encontrando um valor de 

50,42 %, enquanto o método estatístico obteve um carregamento máximo em condições 

normais de 49,3 %. 

A próxima curva de corrente a ser analisada apresenta uma característica muito 

interessante, pois esta possui um maior número de dias com transferências de carga. A Figura 

5.7 ilustra esse tipo de gráfico. Observa-se que as curvas de corrente de alguns dias estão 

completamente ou quase completamente atípicas, caracterizando um número de transferências 

de carga bem elevado. Os dados são referentes à linha de subtransmissão 72/02M4 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia e o período analisado é janeiro de 

2010. 

Analisando-se a curva de corrente (Figura 5.7), encontra-se um valor máximo de 

corrente com transferência de carga de 145,27 A, ocorrendo no dia 13/01/2010 às 22 h. Este 

parâmetro é indicado pelo círculo negro na própria Figura 5.7. Portanto, sabendo-se que a 

corrente nominal da correspondente linha de subtransmissão 72/02M4 é dada por 661 A 

(APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010), encontra-se um carregamento máximo com 

transferência de carga de aproximadamente 21,98 %. Desta forma, pode-se afirmar que apesar 
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das transferências de carga registradas, o componente considerado opera com uma ampla 

margem de segurança.  

 

 
Figura 5.7: Curva de corrente para a linha de subtransmissão 72/02M4 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
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O método estatístico proporcionou um valor máximo de corrente sem transferência de 

carga de 138,13 A, o que resultou em um erro percentual extremamente alto de 27,18 %. No 

entanto, o método computacional de RNAs obteve um valor máximo de corrente em condições 

normais de 115,02 A, o que proporcionou um erro percentual de apenas 5,9 %. Pode-se 

constatar uma enorme diferença de precisão para este caso, onde o método de monitoramento 

por RNAs obteve um resultado bem melhor. Essa diferença de precisão se reflete no 

carregamento, onde o método estatístico encontrou um carregamento máximo (sem 

transferência de carga) de 20,9 %. Por outro lado, o método computacional de RNAs 

proporcionou um carregamento máximo em condições normais de 17,4 %, sendo este bem 

mais próximo do valor real obtido de 16,43 %. 

O próximo tipo de curva analisado apresenta elevadas transferências de carga 

ocorrendo apenas entre 8 h e 12 h, durante um período de três dias do mês considerado. A 

Figura 5.8 ilustra as características dessa curva de corrente. Os dados são referentes ao 

alimentador 15/01I2 de uma determinada subestação de uma Companhia de Energia e o 

período analisado é junho de 2010. A análise da Figura 5.8 indica um valor máximo de 

corrente com transferência de carga de 103,66 A, ocorrendo no dia 24/06/2010 às 10 h. O 

círculo verde na própria Figura 5.8 indica este valor. Como a corrente nominal para o 

alimentador 15/01I2 é dada por 167 A (APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010), o seu 

carregamento máximo com transferência de carga será de 62,07 %. Este valor mostra que 

apesar das altas transferências de carga registradas, o componente ainda opera com uma 

ampla margem de segurança. 

Desconsiderando-se todas as condições atípicas, encontra-se um valor máximo de 

corrente sem transferência de carga de 27,42 A, ocorrendo no dia 16/06/2010 às 19 h. Este 

parâmetro é indicado pelo círculo negro também na Figura 5.8. Portanto, o carregamento 

máximo em condições normais de operação será de 16,42 %. Observa-se então uma enorme 

diferença entre as condições de funcionamento do componente, quando este é analisado com e 

sem transferência de carga. Os carregamentos máximos apresentam uma diferença de 45,65 

%, o que comprova um desnível muito elevado. 

Desta maneira, o valor máximo de corrente sem transferência de carga, fornecido pelo 

método estatístico será de 28,37 A, proporcionando um erro percentual de 3,45 %. Já o 

método de monitoramento por RNAs obteve uma corrente máxima em condições normais de 

28,13 A, ocasionando um erro percentual de apenas 2,59 %. 
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Figura 5.8: Curva de corrente para o alimentador 15/01I2 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
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A análise da Figura 5.9 indica que os valores de corrente crescem bastante a partir das 

8 h, aproximadamente. Portanto, o valor máximo de corrente sem transferência de carga será 

de 132,19 A, ocorrendo no dia 02/06/2010 às 17 h. Este parâmetro é indicado pelo círculo 

vermelho na Figura 5.9, de maneira que o valor máximo de corrente com transferência de 

carga também apresenta o mesmo valor. A corrente nominal para o referente alimentador 

15/01I6 é de 491 A (APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010). Sendo assim, os 

carregamentos máximos com e sem transferência de carga serão de 26,92 %, o que indica que 

o componente analisado funciona com uma ampla margem de segurança. 

 

 
Figura 5.9: Curva de corrente para o alimentador 15/01I6 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

Aplicando-se o método de monitoramento por RNAs para este caso, encontra-se um 

valor máximo de corrente sem transferência de carga de 131,76 A, de maneira que o erro 

percentual obtido será de apenas 0,33 %. Com relação ao método estatístico, encontra-se um 

valor máximo de corrente em condições normais de 129,09 A, proporcionando um erro 

percentual de 2,34 %. Portanto, o erro percentual associado ao método computacional de 

RNAs é bem menor, caracterizando a maior precisão deste método para mais este caso. 

Ressalta-se também, que o carregamento máximo obtido pelo método de monitoramento por 

0

20

40

60

80

100

120

140

0:
00

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

AGF

1/6/10
2/6/10
3/6/10
4/6/10
5/6/10
6/6/10
7/6/10
8/6/10
9/6/10
10/6/10
11/6/10
12/6/10
13/6/10
14/6/10
15/6/10
16/6/10
17/6/10
18/6/10
19/6/10
20/6/10
21/6/10
22/6/10
23/6/10
24/6/10
25/6/10
26/6/10
27/6/10
28/6/10
29/6/10
30/6/10

Corrente (A)

Tempo (h)



102 
 

RNAs foi de 26,84 %, enquanto o método estatístico encontrou um carregamento máximo de 

26,29 %. Como se esperava, o método por RNAs proporcionou um valor mais próximo do 

carregamento real, dado por 26,92 %.  

O próximo tipo de curva de corrente a ser abordado apresenta um aspecto 

completamente não uniforme, de maneira que até mesmo a sua análise gráfica se torna bem 

mais difícil. Para casos como este, muitas vezes não é possível encontrar um valor máximo de 

corrente sem transferência de carga, totalmente absoluto, sendo que este poderá variar um 

pouco dependendo do ponto de vista do engenheiro responsável pela análise. Todavia, 

geralmente essa variação é pequena, de forma que os métodos de monitoramento existentes 

possibilitam ainda uma boa aproximação. A Figura 5.10 ilustra uma curva de corrente com 

esta estrutura. Os dados são correspondentes à linha de subtransmissão 72/02C5 de uma 

determinada subestação de uma Companhia de Energia e o período analisado é janeiro de 

2010.  

 

 
Figura 5.10: Curva de corrente para a linha de subtransmissão 72/02C5 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
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A análise da Figura 5.10 indica um valor máximo de corrente com transferência de 

carga de 57 A, ocorrendo no dia 23/01/2010 às 3 h. Este valor é ilustrado pelo círculo negro 

na Figura 5.10. Sabendo-se que a corrente nominal para a referente linha de subtransmissão é 

de 301 A (APÊNDICE A – DADOS TÉCNICOS, 2010), encontra-se então um carregamento 

máximo com transferência de carga de 18,94 %. Sendo assim, pode-se afirmar que a linha de 

subtransmissão 72/02C5 funciona com uma alta margem de segurança. 

Por outro lado, um valor coerente para o valor máximo de corrente sem transferência 

de carga pode ser dado por 43,87 A, ocorrendo no dia 16/01/2010 às 3 h. O círculo vermelho 

na Figura 5.10 indica este parâmetro. Portanto, encontra-se um carregamento máximo sem 

transferência de carga de 14,57 %, evidenciando novamente a alta margem de segurança 

obtida para esse componente. Observa-se que a diferença entre os carregamentos máximos é 

de 4,36 %, indicando que a linha de subtransmissão considerada não sofre grandes variações 

em seu funcionamento, quando são realizadas as análises com e sem transferência de carga.  

O método estatístico determina um valor máximo de corrente sem transferência de 

carga de 42,27 A, proporcionando um erro percentual de 3,65 %. Por outro lado, o método 

computacional de RNAs encontra um valor máximo de corrente em condições normais de 

44,66 A, de forma que o erro percentual obtido é de apenas 1,79 %. Portanto, pode-se 

ressaltar novamente a melhor precisão obtida pelo método de monitoramento por RNAs. 

Como se esperava, o método por RNAs também oferece um melhor resultado para o 

carregamento máximo sem transferência de carga. Este método proporciona um carregamento 

de 14,84 %, enquanto o método estatístico encontra um valor de 14,04 %. Sabendo-se que o 

valor real para este carregamento é dado por 14,57 %, verifica-se então a maior proximidade 

do valor obtido pelo método proposto por RNAs. 

Finalmente, o último tipo de curva de corrente a ser analisado também apresenta um 

aspecto não uniforme, porém de estrutura diferente da Figura 5.10. Neste caso, algumas 

curvas associadas a determinados dias, apresentam uma grande queda no valor de corrente. A 

Figura 5.11 ilustra um exemplo deste tipo de gráfico. Os dados são correspondentes à linha de 

subtransmissão 72/02F4 de uma determinada subestação de uma Companhia de Energia e o 

período de análise é janeiro de 2010. Estas grandes quedas de corrente são consideradas 

condições atípicas, porém estão relacionadas à parte inferior do gráfico de corrente 

considerado (Figura 5.11). 

Como para se determinar as condições de segurança do componente elétrico, o que 

efetivamente interessam são os valores máximos de corrente, essas condições atípicas 

relacionadas à parte inferior da curva de corrente total, não apresentam nenhuma importância. 
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Portanto, neste caso as análises com e sem transferência de carga serão idênticas, uma vez que 

não existem condições atípicas relacionadas à parte superior da curva. Como se sabe, a análise 

sem transferência de carga elimina qualquer tipo de condição atípica relacionada à parte 

superior da curva de corrente total, uma vez que as anomalias relacionadas à parte inferior da 

mesma são consideradas irrelevantes para esta análise de carregamentos máximos.  

 

 
Figura 5.11: Curva de corrente para a linha de subtransmissão 72/02F4 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010. 
 

Sendo assim, os valores máximos de corrente com e sem transferência de carga serão 

coincidentes e dados por 312,26 A, ocorrendo no dia 25/01/2010 às 12 h. Estes valores são 

indicados através do círculo vermelho na Figura 5.11. Uma vez que a corrente nominal para a 

referente linha de subtransmissão 72/02F4 é dada por 661 A (APÊNDICE A – DADOS 

TÉCNICOS, 2010), encontra-se um carregamento máximo de 47,24 %. Portanto, observa-se 

que a linha de subtransmissão considerada funciona com uma alta margem de segurança, pois 

ainda está bem longe de atingir um carregamento máximo de 80 % (limite inferior da faixa de 

alerta). 
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O método computacional de RNAs obteve um valor máximo de corrente sem 

transferência de carga de 320,21 A, ocasionando um erro percentual de 2,55 %. Já neste caso, 

o método estatístico obteve um valor máximo de corrente em condições normais de 307,96 A, 

proporcionando então um erro percentual de apenas 1,38 %. Portanto, para este caso o método 

estatístico obteve um melhor resultado, uma vez que apresentou um menor erro percentual. 

Como esperado, os carregamentos máximos com e sem transferência de carga também são 

coincidentes para este caso. Dessa forma, o método de monitoramento por RNAs encontrou 

um carregamento máximo de 48,44 %. Por outro lado, o método estatístico proporcionou um 

carregamento de 46,59 %, evidenciando a maior precisão deste método para o teste 

considerado, pois apresentou um valor mais próximo do carregamento real obtido dado por 

47,24 %.   

Dentre os duzentos e vinte testes realizados existem diversas formas diferentes de 

gráficos de corrente (A) em função do tempo (h), porém estas formas podem ser consideradas 

como variações das formas apresentadas nesta seção. Além disso, os valores de corrente 

associados à leitura de dados de cada componente elétrico considerado, podem variar bastante 

de leitura para leitura. Ou seja, cada transformador, alimentador, ou linha de subtransmissão 

analisada, apresenta as suas próprias características de valores de corrente, que podem ser 

valores baixos, muito baixos, médios, elevados, muito elevados, etc. Porém, a estrutura da 

curva de corrente obtida para qualquer componente elétrico do sistema de distribuição, será 

semelhante a um dos tipos apresentados nesta seção. 

Finalmente, depois de realizadas as análises das curvas de corrente dos seiscentos 

exemplos fornecidos para a rede PMC proposta e dos outros duzentos e vinte testes 

realizados, podem ser obtidas duas importantes constatações. A primeira é que para as curvas 

de corrente em que não foram registradas transferências de carga ou o número de condições 

atípicas é muito baixo, o método estatístico quase sempre proporciona um valor máximo de 

corrente sem transferência de carga menor do que o valor real. Por outro lado, a segunda 

constatação é que para as curvas de corrente em que o número de transferências de carga é 

bem elevado, por exemplo, alguns dias praticamente ou completamente atípicos, o método 

estatístico proporciona um valor de corrente maior do que o valor real. De forma, que o 

método computacional de RNAs proposto minimiza significativamente essas diferenças, 

possibilitando a obtenção de resultados bem mais precisos.  

Para uma comparação mais detalhada entre os resultados obtidos pelos métodos, a 

Tabela 5.1 ilustra 30 dos 220 testes realizados em que o método por RNAs foi mais eficiente.  
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TABELA 5.1: Comparação entre os métodos – 30 testes em que o método por RNAs foi mais 

eficiente. 

 

Componente I REAL (A) I RNAs (A) E RNAs (%) I ESTATÍSTICO (A) E ESTATÍSTICO (%) 
T1 170,014 167,129 1,70  162,752 4,27  
T2 890,659 893,547 0,32  860,035 3,44  
T3 180 179,645 0,20  175,8 2,33  
T4 828,234 832,239 0,48  810,475 2,14  
T5 538,638 617,937 14,72  668,334 24,08  
T6 708,728 698,271 1,48  676,079 4,61 
T7 871,767 876,218 0,51  854,944 1,93  
T8 214,719 208,088 3,09  205,033 4,51  
T9 38 37,998 0,01  37 2,63  

T10 137,6 140,458 2,08 132,22 3,91  
A1 313,525 315,779 0,72  301,749 3,76  
A2 140,149 142,705 1,82  133,669 4,62  
A3 194,364 195,681 0,68  196,439 1,07  
A4 27,423 28,133 2,59  28,3687 3,45  
A5 92,6 93,909  1,41  87,972 5,00  
A6 111,669 111,928 0,23  106,1203 4,97  
A7 17,066 16,403 3,88  16,2 5,07 
A8 352,487 356,27 1,07  339,575 3,66  
A9 264,577 262,791 0,68  254,106 3,96  
A10 124,919 125,567 0,52  119,987 3,95  
L1 70,769 71,463 0,98  68,225 3,59  
L2 101,234 101,31 0,08  98,483 2,72  
L3 125,759 125,545 0,17  120,99 3,79  
L4 214,155 217,639 1,63  208,957 2,43  
L5 472,303 473,212 0,19  464,931 1,56  
L6 373,425 374,327 0,24  368,149 1,41  
L7 169,93 172,614 1,58  165,315 2,72  
L8 28,9 28,1 2,77  30,2 4,50  
L9 52 50,1 3,65  54,5 4,81  

L10 40,835 41,558 1,77  39,869 2,37  
Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010; Matlab, 2009. 
 

Por outro lado, a Tabela 5.2 ilustra 20 dos 220 testes realizados em que o método estatístico 

apresentou melhores resultados.  

Logo, para ambas as Tabelas 5.1 e 5.2, a primeira coluna representa o componente 

elétrico considerado, de forma que T indica que o componente analisado é um transformador, 

A representa um alimentador e L uma linha de subtransmissão. A segunda coluna indicada por 

I REAL, representa o valor máximo de corrente sem transferência de carga obtido graficamente, 

ou seja, o valor real de corrente. A terceira coluna dada por I RNAs, representa o valor máximo 
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de corrente sem transferência de carga obtido pelo método por RNAs. Além disso, a quarta 

coluna representada por E RNAs, indica o erro percentual referente ao método por RNAs. Como 

esperado, a quinta coluna indicada por I ESTATÍSTICO, fornece o valor máximo de corrente sem 

transferência de carga obtido pelo método estatístico, de maneira que a sexta coluna  

representada por E ESTATÍSTICO, fornece o erro percentual associado ao método estatístico. A 

análise das Tabelas 5.1 e 5.2 permite uma melhor visualização dos resultados. Pode-se afirmar 

então que o método por RNAs constitui-se em uma evolução do método estatístico. 

 

TABELA 5.2: Comparação entre os métodos – 20 testes em que o método estatístico foi mais 

eficiente. 

 

Componente I REAL (A) I RNAs (A) E RNAs (%) I ESTATÍSTICO (A) E ESTATÍSTICO (%) 
T11 130,436 127,972 1,89 128,188 1,72 
T12 40,775 41,479 1,73 40,775 0 
T13 443,104 452,492 2,12 436,888 1,40 
T14 462,45 471,115 1,87 456,053 1,38 
T15 28 29,709 6,10 27,5 1,79 
T16 757,271 732,629 3,25 740,776 2,18 
T17 997,877 1023,3 2,55 980,478 1,74 
A11 156,298 160,74 2,84 153,348 1,89 
A12 345,287 354,28 2,60 340,43 1,41 
A13 71,624 75,625 5,59 70,77 1,19 
A14 327,305 320,273 2,15 320,998 1,93 
A15 89,593 87,253 2,61 89,399 0,22 
A16 44,101 46,45 5,33 43,51 1,34 
A17 50,06 52,498 4,87 49,047 2,02 
L11 257,871 253,5 1,70 255,234 1,02 
L12 217,161 209,265 3,64 211,962 2,39 
L13 95,7 100,1 4,60 98,95 3,40 
L14 306,358 315,219 2,89 300,683 1,85 
L15 422,75 431,2 2,00 429,4 1,57 
L16 167,672 172,037 2,60 163,8 2,31 

Fonte: APÊNDICE A – Dados técnicos, 2010; Matlab, 2009. 
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6 CONCLUSÕES 
 

O método proposto por RNAs constitui-se em uma boa opção para o processo de 

monitoramento do carregamento de linhas de subtransmissão, transformadores e 

alimentadores do sistema de distribuição, pois apresentou melhores resultados que o método 

estatístico em 60,9 % dos casos, de maneira que os testes realizados foram dos mais variados 

tipos. A precisão do método computacional de RNAs também foi considerada satisfatória. 

Pode-se afirmar que o método de monitoramento por RNAs é uma melhora ou complemento 

do método estatístico. Onde, as características positivas do método estatístico foram 

aproveitadas e as características negativas foram consideravelmente melhoradas. 

Um importante aspecto a ser ressaltado é a flexibilidade do método de monitoramento 

por RNAs, pois este não considera apenas o valor máximo de corrente do dia resultante obtido, 

como aproximação para o valor máximo de corrente sem transferência de carga, mas sim 

procura captar o comportamento dos dados, de maneira que se chegue a um valor bem mais 

próximo do real. Como mencionado, este valor real de corrente (encontrado graficamente) 

pode ser consideravelmente diferente do valor máximo de corrente do dia resultante obtido, 

de forma que o método estatístico se torna impreciso principalmente nos casos em que o 

número de condições atípicas (transferências de carga) é bem elevado. Erros significativos 

também ocorrem quando o número de transferências de carga é nulo ou muito baixo. 

Finalmente, pode-se afirmar então que o método de monitoramento por RNAs procura 

alcançar resultados mais precisos para todos os tipos de gráficos de corrente em função do 

tempo, proporcionando na maioria dos casos consideráveis diminuições nos erros percentuais 

associados aos resultados obtidos pelo método estatístico. Desta maneira, o método 

computacional de RNAs apresenta-se então como uma nova técnica para a análise dos 

carregamentos. 

Esse processo de monitoramento é realizado pelas Companhias de Energia, de forma 

que essa ferramenta computacional proposta poderá ser utilizada em uma aplicação prática, 

possibilitando valores mais próximos dos reais e uma maior segurança no processo de 

monitoramento. O método computacional de RNAs poderá ser utilizado em diversos 

componentes elétricos do sistema de distribuição, como transformadores e alimentadores, 

além de linhas de subtransmissão, de maneira irrestrita, da mesma forma que o método 

estatístico. Caso aconteça alguma mudança na característica dos medidores de dados das 

subestações, recomenda-se por segurança, que o processo de treinamento da rede seja refeito. 
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A metodologia proposta neste trabalho objetiva realizar o monitoramento do 

carregamento de componentes elétricos do sistema de distribuição de energia por meio de 

uma RNA do tipo PMC.  Por outro lado, a metodologia de monitoramento utilizada pelas 

Companhias de Energia almeja efetuar esse mesmo processo através da utilização de funções 

estatísticas. Além disso, deve-se ressaltar que RNAs futuras podem apresentar resultados 

melhores que os resultados apresentados nesta dissertação, desde que o projetista da rede 

disponha de tempo e de um amplo conjunto de dados para realizar novos treinamentos e 

comparações entre os métodos. Logo, este processo consiste em uma tarefa para alunos de 

mestrado. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que várias experiências podem ser realizadas 

utilizando-se outras tecnologias como base e possam possivelmente encontrar melhores 

resultados que os métodos citados nesta dissertação. Algoritmos Genéticos, Lógica Fuzzy, 

Análise por Variância e Cadeias de Markov são exemplos de técnicas que podem ser testadas 

para a análise abordada neste trabalho. Desta forma, diversos estudos estão em aberto para 

serem realizados nessa área, uma vez que só existem até o momento dois métodos elaborados. 

Portanto, conhecendo-se as características de cada técnica e sabendo-se como empregá-la 

adequadamente, é perfeitamente possível que estudos futuros possam determinar novos 

métodos de monitoramento com boas vantagens em relação aos métodos atuais, possibilitando 

um aumento de precisão para os resultados encontrados. 
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APÊNDICE A – Dados técnicos 
 

A.1 Valores nominais de corrente de componentes elétricos do sistema de distribuição de 

energia – Dados fornecidos por uma determinada Companhia de Energia: 

 

Alimentador 15/01I4 de uma Companhia de Energia: IN = 303 A 

Alimentador 15/01N3 de uma Companhia de Energia: IN = 167 A 

Transformador 15/11B1 de uma Companhia de Energia: IN = 261 A 

Transformador 15/02T1 de uma Companhia de Energia: IN = 627 A 

Transformador 15/02T3 de uma Companhia de Energia: IN = 1113 A 

Alimentador 15/01M1 de uma Companhia de Energia: IN = 491 A 

Linha de subtransmissão 72/02M4 de uma Companhia de Energia: IN = 661 A 

Alimentador 15/01I2 de uma Companhia de Energia: IN = 167 A 

Alimentador 15/01I6 de uma Companhia de Energia: IN = 491 A 

Linha de subtransmissão 72/02C5 de uma Companhia de Energia: IN = 301 A 

Linha de subtransmissão 72/02F4 de uma Companhia de Energia: IN = 661 A 

 

A.2 Gráficos de corrente e Tabelas de dados originadas por leituras de dados 

 

Todas as curvas de corrente (A) em função do tempo (h), para os componentes 

elétricos analisados, foram obtidas a partir das leituras de dados dos respectivos componentes, 

de forma que estas leituras de dados foram fornecidas por uma determinada Companhia de 

Energia. As figuras as quais foram obtidas a partir de leituras de dados cedidas por uma 

determinada Companhia de Energia são listadas a seguir: 

 

Figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11.  

 

As tabelas de dados contendo valores de corrente dos componentes elétricos 

analisados, também foram obtidas a partir das leituras de dados dos correspondentes 

componentes, de maneira que estas leituras de dados foram fornecidas por uma determinada 

Companhia de Energia. As tabelas mencionadas são listadas a seguir: 

 

Tabelas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6. 
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As leituras de dados de todos os componentes analisados neste trabalho, não foram 

incluídas nesta dissertação somente por uma limitação no número de páginas, uma vez que a 

leitura de dados completa de apenas um componente elétrico apresenta aproximadamente 15 

páginas, o que tornaria o trabalho extremamente extenso.  

 

A.3 Formulação das Tabelas 5.1 e 5.2 

 

As Tabelas 5.1 e 5.2 ilustram o processo de comparação entre os resultados obtidos 

pelo método estatístico e pelo método por RNAs. Descreve-se a seguir todo o processo de 

comparação dos resultados relacionados ao transformador T2 da Tabela 5.1, tal que o mesmo 

procedimento é repetido para todos os outros componentes das Tabelas 5.1 e 5.2.  

 

TABELA A.3.1: Leitura de dados para o transformador T2 de uma Companhia de Energia, 

dados do dia 01/06/2010. 

 

Hora Corrente medida (A) 
0:00 618,137 
1:00 577,54 
2:00 546,152 
3:00 523,519 
4:00 507,841 
5:00 491,712 
6:00 455,272 
7:00 442,049 
8:00 535,618 
9:00 668,471 
10:00 701,181 
11:00 731,504 
12:00 732,348 
13:00 691,897 
14:00 765,531 
15:00 791 
16:00 790,104 
17:00 754,875 
18:00 725,63 
19:00 813,579 
20:00 782,503 
21:00 773,883 
22:00 771,039 
23:00 742,883 

Fonte: Leitura de dados do componente fornecida por uma determinada Companhia de Energia, 2010. 
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Desta forma, por simplicidade, o processo de comparação dos resultados para os outros 

componentes de ambas as tabelas não é descrito. Inicialmente, observa-se então a leitura de 

dados do componente considerado. Sendo assim, a leitura de dados para o transformador T2 

de uma determinada Companhia de Energia é representada pela Tabela A.3.1. 

Novamente, apenas por uma limitação no número de páginas, a Tabela A.3.1 exibe 

apenas o dia 01/06/2010. No entanto, esta leitura completa apresenta 30 dias (mês de junho), 

com um dia situado logo abaixo do outro. Aplicando-se o programa proposto em linguagem 

de programação VBA (Apêndice C) para a correspondente leitura de dados do transformador 

T2 de uma determinada Companhia de Energia, encontram-se os 24 valores mensais de 

corrente que compõem o dia resultante. O resultado obtido é apresentado por meio da Tabela 

A.3.2. Ressalta-se a importância da função estatística Percentil neste processo. 

 

TABELA A.3.2: Dia resultante obtido pelo programa proposto em linguagem de programação 

VBA. 

 

Hora Corrente Resultante (A) 
0:00 741,573 
1:00 734,68 
2:00 670,851 
3:00 642,758 
4:00 630,457 
5:00 601,466 
6:00 570,581 
7:00 523,374 
8:00 563,361 
9:00 715,511 

10:00 757,434 
11:00 777,908 
12:00 793,432 
13:00 785,54 
14:00 828,262 
15:00 860,035 
16:00 845,545 
17:00 825,685 
18:00 786,242 
19:00 838,015 
20:00 819,594 
21:00 815,816 
22:00 810,512 
23:00 797,545 

Fonte: Leitura de dados do componente fornecida por uma determinada Companhia de Energia, 2010. 
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Portanto, como o valor máximo de corrente sem transferência de carga, fornecido pelo 

método estatístico é dado como a corrente máxima do dia resultante obtido, então o método 

estatístico fornece um valor máximo de corrente em condições normais de 860,035 A. Por 

outro lado, apresentando-se este vetor de valores mensais de corrente resultante para a rede 

PMC proposta, obtém-se o valor máximo de corrente sem transferência de carga segundo o 

método de monitoramento por RNAs. Este processo pode ser observado através da Tabela 

A.3.3. 

 

TABELA A.3.3: Valor máximo de corrente sem transferência de carga, obtido pela rede PMC 

proposta. 

 

Entradas da RNA (A) Saída da RNA (A) 
741,573 

893,547 

734,68 
670,851 
642,758 
630,457 
601,466 
570,581 
523,374 
563,361 
715,511 
757,434 
777,908 
793,432 
785,54 
828,262 
860,035 
845,545 
825,685 
786,242 
838,015 
819,594 
815,816 
810,512 
797,545 

Fonte: Matlab, 2009. 
 

Desta forma, o valor máximo de corrente sem transferência de carga para o 

transformador T2 segundo o método de monitoramento por RNAs será de 893,547 A. De 

posse da leitura de dados do correspondente transformador, formula-se então a sua curva de 
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corrente em função do tempo e determina-se o valor máximo real de corrente sem 

transferência de carga. A curva de corrente para o transformador T2 é representada pela 

Figura A.3.1. 

 

 
Figura A.3.1: Curva de corrente para o transformador T2 de uma Companhia de Energia. 
Fonte: Leitura de dados do componente fornecida por uma determinada Companhia de Energia, 2010. 
 

Sendo assim, o gráfico de corrente do transformador T2 (Figura A.3.1) fornece um 

valor máximo de corrente sem transferência de carga de 890,659 A. Este parâmetro é indicado 

pelo círculo vermelho exibido na própria Figura A.3.1. Então, sabendo-se que o método 

estatístico proporciona uma corrente de 860,035 A, encontra-se um erro percentual de 3,44 %. 

No entanto, o método de monitoramento por RNAs proporciona uma corrente de 893,547 A, 

de forma que o erro percentual obtido será de apenas 0,32 %. Pode-se observar que o método 

computacional de RNAs proporcionou um valor bem mais próximo do valor real para este 

caso, de maneira que este processo de comparação foi repetido para todos os outros 

componentes das Tabelas 5.1 e 5.2. 
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A.4 Considerações sobre o carregamento de componentes elétricos – Informações 

fornecidas por Companhias de Energia Elétrica 

 

O carregamento de um componente elétrico exprime de forma clara se o mesmo está 

ou não operando em boas condições de segurança. Quando o carregamento atinge um valor 

maior ou igual a 80 % e menor que 90 %, afirma-se então que o componente entrou em uma 

faixa de alerta. Além disso, se o carregamento obtido for maior ou igual a 90 %, o 

componente elétrico considerado estará funcionando em uma faixa de operação muito 

perigosa, proporcionando sérios riscos ao sistema de potência. Sendo assim, a partir da análise 

do carregamento obtido, um conjunto de medidas de proteção poderá ser tomado para se 

evitarem danos, tanto ao componente analisado, como ao sistema de potência como um todo. 

Daí a importância de realizar um monitoramento sobre esse parâmetro. 

 

A.5 Conceitos das análises com e sem transferência de carga – Informações cedidas por 

Companhias de Energia Elétrica 

 

Linhas de subtransmissão, transformadores e alimentadores do sistema de distribuição 

de energia, operam em duas situações bem diferentes: em uma condição normal de 

funcionamento, denominada de análise sem transferência de carga e em uma condição atípica 

de funcionamento, denominada de análise com transferência de carga. Nesse sentido, a análise 

com transferência de carga é bastante simples de ser realizada, pois todos os valores de dados 

de corrente são considerados sem nenhuma restrição, o que facilita consideravelmente o 

processo. No entanto, a análise sem transferência de carga é considerada bem mais complexa 

de ser realizada, pois qualquer tipo de dado atípico deve ser excluído do processo. Ou seja, 

qualquer anomalia ou situação fora do funcionamento normal do componente deve ser 

descartada desta análise.  

 

A.6 Considerações sobre o método estatístico de monitoramento – Informações 

fornecidas por Companhias de Energia Elétrica 

 

De posse da leitura de dados do transformador, alimentador, ou linha de 

subtransmissão, podem ser efetuadas as análises com e sem transferência de carga para o 

componente elétrico analisado. Todas as leituras de dados para qualquer componente elétrico 

apresentam valores correspondentes a 30 ou 31 dias, dependendo do mês considerado, de 
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forma que cada dia apresenta um total de 24 valores medidos de corrente, um valor para cada 

hora do dia. Sendo assim, uma leitura de dados completa apresenta um total de 720 (30 dias x 

24 horas) ou 744 (31 dias x 24 horas) valores medidos de corrente. 

Nesse sentido, a análise com transferência de carga é realizada sem dificuldades, uma 

vez que todos os tipos de valores de corrente são considerados. No entanto, a análise sem 

transferência de carga apresenta uma complexidade bem maior, pois todas as condições 

atípicas de dados de corrente devem ser eliminadas do processo. Sendo assim, de posse da 

leitura de dados do componente, é calculada a função estatística Percentil para cada grupo de 

dados associados a cada hora do dia para o mês considerado. Por exemplo, consideram-se 

todos os valores de corrente associados a 0 h para todos os dias do mês analisado e calcula-se 

a função estatística Percentil para esse grupo de dados considerando um percentual de 90 %, 

ou seja, 10 % do total do grupo são excluídos. Sendo que estes 10 % correspondem aos 

maiores valores do conjunto, busca-se com isso eliminar as condições atípicas dos dados, 

causadas por transferências de carga. O mesmo procedimento é repetido para todas as outras 

horas do dia.  

Dessa forma, um dia resultante é obtido com boa parte das condições atípicas 

eliminadas, de maneira que a corrente máxima desse dia resultante fornece o valor máximo de 

corrente sem transferência de carga segundo o método estatístico de monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

APÊNDICE B – Programa comentado da RNA proposta em linguagem de 

programação Matlab 

 

O programa de elaboração da RNA proposta foi desenvolvido utilizando-se a 

linguagem de programação Matlab. A grande vantagem desta linguagem é que ela apresenta 

um conjunto de funções já definidas, de maneira que a execução do código se torna bem mais 

simples do que se o mesmo fosse desenvolvido em outra linguagem de programação. A 

biblioteca de funções do Matlab sobre RNAs facilita bastante o procedimento. 

Desta forma, primeiramente é definida a matriz de entradas para a RNA. Esta 

corresponde a uma matriz de vinte e quatro linhas por seiscentas colunas. O número de 

colunas se refere ao número de exemplos que foram fornecidos a rede, cada coluna está 

associada a um exemplo. Como foram fornecidos seiscentos exemplos para a mesma, o 

número de colunas da matriz de entradas também será seiscentos. Cada exemplo fornecido 

para a rede está associado a um vetor de valores mensais de corrente resultante, proveniente 

de uma única leitura de dados, ou seja, exemplos repetidos não são fornecidos para a rede. 

Outro aspecto importante é que essa matriz de entradas engloba dados tanto de 

transformadores, como de alimentadores e de linhas de subtransmissão, de maneira que a rede 

apresenta um amplo banco de dados. 

Como cada vetor de valores mensais de corrente resultante apresenta vinte e quatro 

valores, a matriz de entradas apresenta vinte e quatro linhas devido a esse fator. A outra 

matriz fornecida para a rede é a matriz de saídas desejadas. Esta matriz apresenta apenas uma 

linha por seiscentas colunas. Cada coluna representa a saída desejada (valor máximo de 

corrente sem transferência de carga) para o correspondente vetor de valores mensais de 

corrente resultante exibido na matriz de entradas, por isso a característica de apresentar 

seiscentas colunas. Cada coluna da matriz de entradas está associada a sua correspondente 

coluna da matriz de saídas desejadas. Esses valores de saídas desejadas são obtidos por meio 

do gráfico de corrente (A) em função do tempo (h) para o componente elétrico analisado. 

Como a rede apresenta apenas uma saída, ou seja, o valor máximo de corrente sem 

transferência de carga para o correspondente componente, a matriz de saídas desejadas 

apresenta somente uma linha. 

As estruturas das matrizes de entradas e de saídas desejadas para a RNA considerada 

são exibidas pelos comandos em Matlab representados pelas equações (B.1) e (B.2). Por 

simplicidade os valores numéricos não são mostrados, apenas a estrutura correspondente.  
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퐸푛푡푟푎푑푎푠 = 	
퐼(1,1) ⋯ 퐼(1,600)
⋮ ⋱ ⋮

퐼(24,1) ⋯ 퐼(24,600)
, 

 

푆푎í푑푎푠퐷 = [	퐼푑(1,1) … 퐼푑(1,600)]. 

  

Onde, os índices i e j entre parênteses se referem respectivamente à linha e a coluna da matriz. 

I(i,j) representa o valor mensal de corrente resultante na hora considerada e Id(i,j) representa o 

valor desejado de saída.  

O próximo passo consiste no processo de criação e determinação das características da 

RNA. O comando newff possibilita a criação de redes neurais do tipo Perceptron de Múltiplas 

Camadas. Como já mencionado, este é o tipo de rede utilizado na correspondente aplicação. 

Sendo assim, o comando representado pela equação (B.3) é responsável por muitas 

características importantes da rede neural proposta. 

 

푛푒푡 = 푛푒푤푓푓(퐸푛푡푟푎푑푎푠, 푆푎푖푑푎푠퐷, [24	24], { 푡푎푛푠푖푔 ′푡푎푛푠푖푔 ′푝푢푟푒푙푖푛 }, ′푡푟푎푖푛푙푚 ). 

 

Onde, net corresponde à referente rede neural criada. O parâmetro Entradas se refere à matriz 

de exemplos fornecidos para a rede (matriz de entradas) e SaídasD representa a matriz de 

saídas desejadas. Já o termo [24 24], indica que a RNA proposta apresenta duas camadas 

ocultas, cada uma com vinte e quatro neurônios. (MATLAB, 2009) 

Além disso, o termo {‘tansig’ ‘tansig’ ‘purelin’} também apresenta grande 

importância, ele determina os tipos de funções de transferência utilizadas nas camadas ocultas 

e de saída. Sendo assim, a primeira camada oculta apresenta funções de transferência do tipo 

tansig, a segunda camada oculta também apresenta o mesmo tipo de função e a camada de 

saída utiliza uma função de transferência do tipo purelin. O termo tansig se refere a funções 

de transferência do tipo tan-sigmóide (sigmóide tangente-hiperbólica) e o termo purelin se 

refere a funções de transferência do tipo linear (MATLAB, 2009). Outras funções de 

transferência foram testadas na RNA proposta, como as funções sigmóide e gaussiana. No 

entanto, os melhores resultados foram encontrados utilizando-se essa configuração de funções 

de transferência, ou seja, as duas camadas ocultas utilizam a função tansig e a camada de 

saída à função purelin. De forma, que esta configuração possibilitou que em 60,9 % dos testes 

 (B.1) 

 (B.2) 

 (B.3) 
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realizados o método computacional de RNAs obtivesse melhores resultados que o método 

estatístico. 

O último parâmetro da função newff é dado pelo comando ‘trainlm’. Este argumento 

indica a função de treinamento utilizada pela rede, a qual é baseada no algoritmo de 

Levenberg-Marquardt. Deve também ser ressaltado que embora a equação (B.3) não exiba 

isso, o comando newff considera a função Erro Quadrático Médio como a função de 

desempenho da rede. Além disso, a divisão dos dados é feita de maneira aleatória através da 

função dividerand, embora este comando também não seja exibido na equação (B.3). 

(MATLAB, 2009) 

O comando init é responsável pelo processo de inicialização dos pesos e bias da rede. 

Este procedimento é realizado de maneira aleatória, ou seja, os valores iniciais escolhidos 

para os pesos e bias mudarão para cada treinamento realizado, de maneira que os resultados 

fornecidos poderão ser diferentes para cada treinamento (MATLAB, 2009). O comando 

representado pela equação (B.4) ilustra esse procedimento. 

 

푛푒푡 = 푖푛푖푡(푛푒푡). 

 

Outro comando de extrema importância é o comando sim. Ele simula a saída da rede, 

considerando uma determinada matriz de entradas (BEALE; HAGAN; DEMUTH, 2009). O 

comando representado pela equação (B.5) simula a saída da rede, considerando a matriz 

Entradas e os valores iniciais de pesos e bias atribuídos pelo comando init. Pode-se afirmar 

que se trata da primeira estimativa dos valores máximos de corrente sem transferência de 

carga, de maneira que cada valor encontrado está associado a uma coluna da matriz Entradas. 

 

푆푎푖푑푎푠 = 푠푖푚(푛푒푡,퐸푛푡푟푎푑푎푠). 

 

Onde, o parâmetro Saidas se refere ao valor máximo de corrente sem transferência de carga, 

obtido para o exemplo considerado. Como neste caso, foram fornecidos seiscentos exemplos 

como entradas, então foram obtidos seiscentos valores de corrente como saídas. Como se 

esperava, os valores fornecidos pela rede ainda estão bem distantes dos valores desejados, por 

que o treinamento ainda não foi realizado. 

Parte-se agora para a fase de treinamento da rede. Primeiramente, são definidos os 

percentuais de dados destinados para os processos de treinamento, validação e teste. Sendo 

assim, dos seiscentos exemplos fornecidos para a rede, 90 % (540 exemplos) deles foram 

    (B.4) 

  (B.5) 
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destinados ao processo de treinamento, 5 % (30 exemplos) foram destinados ao processo de 

validação dos resultados e 5 % (30 exemplos) foram destinados aos testes. Os comandos 

representados pelas equações (B.6), (B.7) e (B.8) ilustram esse procedimento. 

 

푛푒푡. 푑푖푣푖푑푒푃푎푟푎푚. 푡푟푎푖푛푅푎푡푖표 = 0.90, 

 

푛푒푡.푑푖푣푖푑푒푃푎푟푎푚. 푣푎푙푅푎푡푖표 = 0.05, 

 

푛푒푡.푑푖푣푖푑푒푃푎푟푎푚. 푡푒푠푡푅푎푡푖표 = 0.05. 

 

Após a divisão dos dados, atribui-se o número máximo de iterações do processo, geralmente 

escolhe-se um valor elevado, de maneira que o treinamento não seja precipitadamente 

interrompido. O comando representado pela equação (B.9) exibe a informação. 

 

푛푒푡. 푡푟푎푖푛푃푎푟푎푚. 푒푝표푐ℎ푠 = 1000. 

 

Em seguida, o treinamento da rede é processado através do comando train. Este 

comando é representado pela equação (B.10). 

 

푛푒푡 = 푡푟푎푖푛(푛푒푡,퐸푛푡푟푎푑푎푠, 푆푎푖푑푎푠퐷). 

 

Observa-se a presença das matrizes de entradas e de saídas desejadas, como era esperado.  

Outro aspecto a ser lembrado é que existem duas maneiras diferentes as quais o 

treinamento pode ser implementado: modo pattern ou modo batch. No modo pattern, os 

pesos e bias são ajustados a cada vez que um exemplo é apresentado para o sistema, já no 

modo batch, os pesos e bias são ajustados cada vez que todos os exemplos presentes no 

conjunto de dados de treinamento são apresentados de uma só vez para o sistema. O comando 

train indica que o modo batch é o modo utilizado na rede considerada. Para a maioria dos 

problemas, quando utilizando o software Matlab em aplicações de RNAs, o modo batch é 

significativamente mais rápido e produz erros menores que o modo pattern. (BEALE; 

HAGAN; DEMUTH, 2009; KOÇER; CANAL, 2011) 

Finalmente, depois de executados os processos de treinamento, validação e teste, a 

rede é simulada novamente considerando agora os pesos e bias finais obtidos. O 

  (B.6) 

  (B.7) 

  (B.8) 

   (B.9) 

  (B.10) 
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procedimento é ilustrado mais uma vez pelo comando sim, o qual é representado pela equação 

(B.11). 

 

푆푎푖푑푎푠 = 푠푖푚(푛푒푡,퐸푛푡푟푎푑푎푠). 

 

Portanto, os valores máximos de corrente sem transferência de carga são obtidos para os 

seiscentos exemplos fornecidos, considerando-se os pesos e bias encontrados após o final dos 

processos de treinamento, validação e teste da rede. Os valores obtidos estão bem próximos 

dos valores desejados. Este fato pode ser comprovado através da análise dos gráficos de 

regressão linear, apresentados no Capítulo 5. Sendo assim, a RNA proposta está pronta para 

ser utilizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (B.11) 
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APÊNDICE C – Programa em linguagem VBA para cálculo dos 24 valores 

mensais de corrente que compõem o dia resultante 
 

% Trechos de código do programa proposto para o cálculo dos 24 valores mensais de corrente que 
compõem o dia resultante. 
 
% Os 24 valores de corrente são calculados de uma única vez, proporcionando uma boa otimização 
para o método estatístico, além de tratar os dados fornecidos para a rede neural proposta. 
 
Sub Percentis() 
' 
' Percentis Macro 
' 
' Atalho do teclado: Ctrl+m 
' 
% Cálculo da função estatística Percentil. 
  
    ActiveWindow.ScrollRow = 716 
    ActiveWindow.ScrollRow = 714 
    ActiveWindow.ScrollRow = 710 
    ActiveWindow.ScrollRow = 701 
    ActiveWindow.ScrollRow = 694 
    ActiveWindow.ScrollRow = 672 
    ActiveWindow.ScrollRow = 659 
    ActiveWindow.ScrollRow = 646 
    ActiveWindow.ScrollRow = 628 
    ActiveWindow.ScrollRow = 602 
    ActiveWindow.ScrollRow = 571 
    ActiveWindow.ScrollRow = 532 
    ActiveWindow.ScrollRow = 509 
    ActiveWindow.ScrollRow = 466 
    ActiveWindow.ScrollRow = 414 
    ActiveWindow.ScrollRow = 376 
    ActiveWindow.ScrollRow = 344 
    ActiveWindow.ScrollRow = 313 
    ActiveWindow.ScrollRow = 294 
    ActiveWindow.ScrollRow = 264 
    ActiveWindow.ScrollRow = 227 
    ActiveWindow.ScrollRow = 192 
    ActiveWindow.ScrollRow = 173 
    ActiveWindow.ScrollRow = 145 
    ActiveWindow.ScrollRow = 124 
    ActiveWindow.ScrollRow = 112 
    ActiveWindow.ScrollRow = 103 
    ActiveWindow.ScrollRow = 91 
    ActiveWindow.ScrollRow = 78 
    ActiveWindow.ScrollRow = 67 
    ActiveWindow.ScrollRow = 52 
    ActiveWindow.ScrollRow = 39 
    ActiveWindow.ScrollRow = 26 
    ActiveWindow.ScrollRow = 14 
    ActiveWindow.ScrollRow = 2 



130 
 

    ActiveWindow.ScrollRow = 1 
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AO$721").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="0:00" 
    ActiveWindow.ScrollRow = 2 
    ActiveWindow.ScrollRow = 7 
    ActiveWindow.ScrollRow = 35 
    ActiveWindow.ScrollRow = 52 
    ActiveWindow.ScrollRow = 78 
    ActiveWindow.ScrollRow = 106 
    ActiveWindow.ScrollRow = 131 
    ActiveWindow.ScrollRow = 151 
    ActiveWindow.ScrollRow = 195 
    ActiveWindow.ScrollRow = 224 
    ActiveWindow.ScrollRow = 252 
    ActiveWindow.ScrollRow = 283 
    ActiveWindow.ScrollRow = 301 
    ActiveWindow.ScrollRow = 322 
    ActiveWindow.ScrollRow = 345 
    ActiveWindow.ScrollRow = 364 
    ActiveWindow.ScrollRow = 388 
    ActiveWindow.ScrollRow = 412 
    ActiveWindow.ScrollRow = 450 
    ActiveWindow.ScrollRow = 475 
    ActiveWindow.ScrollRow = 493 
    ActiveWindow.ScrollRow = 517 
    ActiveWindow.ScrollRow = 542 
    ActiveWindow.ScrollRow = 560 
    ActiveWindow.ScrollRow = 584 
    ActiveWindow.ScrollRow = 608 
    ActiveWindow.ScrollRow = 634 
    ActiveWindow.ScrollRow = 656 
    ActiveWindow.ScrollRow = 676 
    ActiveWindow.ScrollRow = 700 
    ActiveWindow.ScrollRow = 698 
    ActiveWindow.ScrollRow = 670 
    ActiveWindow.ScrollRow = 650 
    ActiveWindow.ScrollRow = 625 
    ActiveWindow.ScrollRow = 598 
    ActiveWindow.ScrollRow = 576 
    ActiveWindow.ScrollRow = 554 
    ActiveWindow.ScrollRow = 529 
    ActiveWindow.ScrollRow = 506 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "=PERCENTILE((R[-723]C,R[-699]C,R[-675]C,R[-651]C,R[-627]C,R[-603]C,R[-579]C,R[-
555]C,R[-531]C,R[-507]C,R[-483]C,R[-459]C,R[-435]C,R[-411]C,R[-387]C,R[-363]C,R[-339]C,R[-
315]C,R[-291]C,R[-267]C,R[-243]C,R[-219]C,R[-195]C,R[-171]C,R[-147]C,R[-123]C,R[-99]C,R[-
75]C,R[-51]C,R[-27]C),0.9)" 
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
    ActiveWindow.ScrollRow = 236 
    ActiveWindow.ScrollRow = 207 
    ActiveWindow.ScrollRow = 180 
    ActiveWindow.ScrollRow = 167 
    ActiveWindow.ScrollRow = 141 
    ActiveWindow.ScrollRow = 118 
    ActiveWindow.ScrollRow = 93 
    ActiveWindow.ScrollRow = 71 
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    ActiveWindow.ScrollRow = 48 
    ActiveWindow.ScrollRow = 26 
    ActiveWindow.ScrollRow = 1 
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AO$721").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="1:00" 
    ActiveWindow.ScrollRow = 5 
    ActiveWindow.ScrollRow = 30 
    ActiveWindow.ScrollRow = 52 
    ActiveWindow.ScrollRow = 90 
    ActiveWindow.ScrollRow = 103 
    ActiveWindow.ScrollRow = 135 
    ActiveWindow.ScrollRow = 153 
    ActiveWindow.ScrollRow = 173 
    ActiveWindow.ScrollRow = 196 
    ActiveWindow.ScrollRow = 239 
    ActiveWindow.ScrollRow = 259 
    ActiveWindow.ScrollRow = 277 
    ActiveWindow.ScrollRow = 296 
    ActiveWindow.ScrollRow = 320 
    ActiveWindow.ScrollRow = 358 
    ActiveWindow.ScrollRow = 377 
    ActiveWindow.ScrollRow = 392 
    ActiveWindow.ScrollRow = 424 
    ActiveWindow.ScrollRow = 436 
    ActiveWindow.ScrollRow = 462 
    ActiveWindow.ScrollRow = 490 
    ActiveWindow.ScrollRow = 509 
    ActiveWindow.ScrollRow = 535 
    ActiveWindow.ScrollRow = 561 
    ActiveWindow.ScrollRow = 580 
    ActiveWindow.ScrollRow = 605 
    ActiveWindow.ScrollRow = 600 
    ActiveWindow.ScrollRow = 579 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
        "=PERCENTILE((R[-723]C,R[-699]C,R[-675]C,R[-651]C,R[-627]C,R[-603]C,R[-579]C,R[-
555]C,R[-531]C,R[-507]C,R[-483]C,R[-459]C,R[-435]C,R[-411]C,R[-387]C,R[-363]C,R[-339]C,R[-
315]C,R[-291]C,R[-267]C,R[-243]C,R[-219]C,R[-195]C,R[-171]C,R[-147]C,R[-123]C,R[-99]C,R[-
75]C,R[-51]C,R[-27]C),0.9)" 
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
    ActiveWindow.ScrollRow = 255 
    ActiveWindow.ScrollRow = 242 
    ActiveWindow.ScrollRow = 215 
    ActiveWindow.ScrollRow = 188 
    ActiveWindow.ScrollRow = 161 
    ActiveWindow.ScrollRow = 131 
    ActiveWindow.ScrollRow = 118 
    ActiveWindow.ScrollRow = 87 
    ActiveWindow.ScrollRow = 74 
    ActiveWindow.ScrollRow = 46 
    ActiveWindow.ScrollRow = 20 
    ActiveWindow.ScrollRow = 1 
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AO$721").AutoFilter Field:=3 
     
% Composição do dia resultante e arredondamento das correntes obtidas. 
 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=1 
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    ActiveCell.Offset(-2, 0).Range("A1:A2").Select 
    Selection.Copy 
    ActiveCell.Offset(2, 0).Range("A1:A22").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    ActiveCell.Offset(-2, 0).Range("A1:A11").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlCenter 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .IndentLevel = 0 
        .ShrinkToFit = False 
        .ReadingOrder = xlContext 
        .MergeCells = False 
    End With 
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND(RC[-1],2)" 
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ROUND(RC[-1],2)" 
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 
    ActiveCell.Offset(-2, 0).Range("A1:A2").Select 
    Selection.Copy 
    ActiveCell.Offset(2, 0).Range("A1:A22").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Application.CutCopyMode = False 
    ActiveCell.Offset(-2, 0).Range("A1:A9").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    With Selection 
        .HorizontalAlignment = xlCenter 
        .VerticalAlignment = xlBottom 
        .WrapText = False 
        .Orientation = 0 
        .AddIndent = False 
        .IndentLevel = 0 
        .ShrinkToFit = False 
        .ReadingOrder = xlContext 
        .MergeCells = False 
    End With 
    With Selection.Font 
        .ThemeColor = xlThemeColorDark1 
        .TintAndShade = 0 
    End With 
    ActiveCell.Offset(24, 0).Range("A1").Select 
End Sub 
 

 
 
 

 


