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RESUMO 

BATISTA, O. E. (2016). Sistema inteligente baseado em decomposição por componentes 

ortogonais e inferência fuzzy para localização de faltas de alta impedância em sistemas de 

distribuição de energia elétrica com geração distribuída. Tese (Doutorado) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Os sistemas elétricos de potência modernos apresentam inúmeros desafios em sua operação. 

Nos sistemas de distribuição de energia elétrica, devido à grande ramificação, presença de 

extensos ramais monofásicos, à dinâmica das cargas e demais particularidades inerentes, a 

localização de faltas representa um dos maiores desafios. Das barreiras encontradas, a 

influência da impedância de falta é uma das maiores, afetando significativamente a aplicação 

dos métodos tradicionais na localização, visto que a magnitude das correntes de falta é similar 

à da corrente de carga. Neste sentido, esta tese objetivou desenvolver um sistema inteligente 

para localização de faltas de alta impedância, o qual foi embasado na aplicação da técnica de 

decomposição por componentes ortogonais no pré-processamento das variáveis e inferência 

fuzzy para interpretar as não-linearidades do Sistemas de Distribuição com presença de 

Geração Distribuída. Os dados para treinamento do sistema inteligente foram obtidos a partir 

de simulações computacionais de um alimentador real, considerando uma modelagem não-

linear da falta de alta impedância. O sistema fuzzy resultante foi capaz de estimar as distâncias 

de falta com um erro absoluto médio inferior a 500 m e um erro absoluto máximo da ordem 

de 1,5 km, em um alimentador com cerca de 18 km de extensão. Tais resultados equivalem a 

um grau de exatidão, para a maior parte das ocorrências, dentro do intervalo de ±10%. 

 

 

Palavras-chaves: Decomposição por Componentes Ortogonais, Distribuição de Energia 

Elétrica, Faltas de Alta Impedância, Localização de Faltas, Sistemas de Inferência Fuzzy, 

Geração Distribuída. 
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ABSTRACT 

BATISTA, O. E. (2016). Intelligent system based on orthogonal decomposition technique and 

fuzzy inference for high impedance location fault in distribution systems with distributed 

generation.Thesis (Doctorate Degree) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Modern electric power systems present numerous challenges in its operation. Fault location is 

a major challenge in Power Distribution Systems due to its large branching, presence of 

single-phase laterals and the dynamic loads. The influence of the fault impedance is one of the 

largest, significantly affecting the use of traditional methods for its location, since the 

magnitude of the fault currents is similar to the load current. In this sense, this thesis aimed to 

develop an intelligent system for location of high impedance faults, which was based on the 

application of the decomposition technique of orthogonal components in the pre-processing 

variables and fuzzy inference to interpret the nonlinearities of Power Distribution Systems 

with the presence of Distributed Generation. The data for training the intelligent system were 

obtained from computer simulations of an actual feeder, considering a non-linear modeling of 

the high impedance fault. The resulting fuzzy system was able to estimate distances to fault 

with an average absolute error of less than 500 m and a maximum absolute error of 1.5 km 

order, on a feeder about 18 km long. These results are equivalent to a degree of accuracy for 

the most occurrences within the ± 10% range. 

 

 

 

Keywords: Decomposition by Orthogonal Components, Power Distribution, High Impedance 

Fault, Fault Location, Fuzzy Inference Systems, Distributed Generation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO À TESE 

1.1. INTRODUÇÃO 

A rápida e correta localização de faltas é uma das premissas para a operação 

econômica e confiável dos sistemas elétricos de potência (SEPs). Congruente à contínua 

evolução destes e da garantia da qualidade da energia elétrica fornecida, a localização de 

faltas recebe destaque. Sua execução visa reestabelecer o fornecimento de energia elétrica em 

tempo compatível com as exigências do conjunto de consumidores afetados pela interrupção 

ou a identificação de defeitos latentes que podem vir a comprometer a integridade do sistema 

e a segurança da população [1].  

A eficiência operacional no setor elétrico, no entanto, é um grande desafio, dadas 

as inúmeras modificações ocorridas nas últimas décadas. Essas modificações, em parte, 

decorrem das novas tecnologias e de sua incorporação aos sistemas elétricos de potência, de 

novas exigências do mercado consumidor, principalmente no que tange à qualidade do 

fornecimento de energia elétrica e do sensível incentivo ao emprego de formas 

descentralizadas e alternativas de geração, promovendo o crescimento do que se tem 

denominado por Geração Distribuída (GD) [2]. 

Em função de sua extensão geográfica, nos sistemas de transmissão e distribuição 

de energia elétrica, a tarefa de localizar o ponto de falta desempenha um papel primordial. 

Nos sistemas de distribuição, devido à grande ramificação, ao desequilíbrio entre fases, à 

dinâmica das cargas e demais particularidades inerentes a estes sistemas, a localização de 

faltas representa um desafio permanente [3]. 

Dos desafios encontrados, a influência da impedância de falta representa um dos 

maiores, afetando significativamente a aplicação dos métodos convencionais de localização 

para condições de alta impedância. Tal problema é enfrentado no desenvolvimento das mais 

recentes técnicas, como apresentado em [4], no qual o valor de 10 Ω para a resistência de falta 

já é capaz de inviabilizar a aplicação da técnica proposta, limitando-a  a situações com baixos 

valores de resistência de falta.  
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1.2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO DO TEMA 

A disseminação de cargas sensíveis e não-lineares, a regulação criteriosa sobre 

qualidade de energia e, principalmente, a  penetração de geração distribuída nos sistemas de 

distribuição demandam novos estudos para a readequação dos sistemas de controle, 

comunicação e  proteção, a fim de realinhar a operação aos novos cenários. Estes fatos têm 

colaborado para o recente surgimento de novos conceitos de operação, como apontado nas 

discussões sobre as Smart Grids e Microgrids, que remetem a um maior investimento em 

infraestrutura de suporte, principalmente na parte de telecomunicações [5].  

A utilização de soluções como a integração de sistemas de telecomunicação com 

sistemas elétricos, evidentemente onerosa, é função da complexidade dos problemas 

apresentados. A discussão destes e os resultados de diversos estudos na literatura científica 

podem ser vistos como indicativo que as soluções tradicionais estão cada vez mais próximas 

de sua obsolescência. Em [1], por exemplo, é apresentado o impacto da geração distribuída 

nos métodos convencionais de localização de faltas em sistemas de distribuição. É destacado 

que o principal aspecto é a mudança no fluxo de potência no sistema, assim como na direção e 

amplitude das correntes de falta, fazendo com que se perca a característica radial sob a qual os 

sistemas de proteção foram projetados. Além dos problemas de coordenação e seletividade, 

enfatizados em [6], a comparação dos resultados dos métodos de localização sem e com 

geração distribuída revelou grande aumento nos erros de determinação do ponto de falta. Em 

[1], identifica-se que a presença de geradores a jusante da falta compromete o desempenho 

desta tarefa.  

Em uma abordagem numérica, [7] considera o comportamento dinâmico do 

sistema de distribuição, utilizando uma análise no domínio do tempo na qual os dados da rede 

são atualizados a cada tempo de execução, uma vez que a comportamento dinâmico dos 

geradores síncronos distribuídos comprometem a aplicação dos métodos usuais baseados nas 

soluções em regime permanente. Com o objetivo de localização da falta, o algoritmo 

apresenta erros reduzidos para faltas francas, desenvolvendo, no entanto, um erro crescente 

com o aumento da resistência de falta.  

Nesta mesma linha, em [8] é feita uma análise por meio da qual constata-se a 

influência de parâmetros como o porte da geração distribuída, impedância de falta e posição 

relativa da falta na estimação do local desta. A principal observação é a redução da reatância 
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aparente, vista pela subestação, causada pela presença de geração distribuída, aumentando o 

erro de localização com o aumento da potência gerada a jusante da falta.  

Os trabalhos mais atuais baseados em soluções numéricas apresentam restrições 

de aplicação, principalmente em situações de faltas com alta impedância, assumindo ainda 

que esta deve ser puramente resistiva. De acordo com [9], mesmo a simplificação do 

comportamento de uma falta de alta impedância conduz a um modelo como na Figura 1.1. As 

correntes de faltas de alta impedância possuem comportamento intermitente dado que, em 

muitos casos, essa corrente se faz circular por meio de arcos elétricos que apresentam 

variação temporal de impedância, conferindo severa não-linearidade ao problema e 

consequente perda na exatidão dos métodos de localização de faltas baseados na relação entre 

tensões e correntes no sistema. 

Figura 1.1 – Modelo elétrico para uma falta de alta impedância fase-terra. 

 

Fonte: [10]. 

A dificuldade de um tratamento analítico e numérico tem impulsionado a 

aplicação de sistemas computacionais inteligentes. Uma técnica baseada em uma rede neural 

artificial, utilizando a arquitetura Perceptron Multicamadas, é apresentada em [11] com o 

objetivo de classificar e localizar faltas em sistemas de distribuição com geração distribuída a 

partir das correntes de falta em cada ramal. Para reduzir o impacto da impedância de falta, as 

entradas da rede neural correspondem a uma razão entre a corrente de falta injetada pelos 

geradores distribuídos e pelo alimentador da subestação em cada ramal. Os testes foram 

realizados em um sistema de distribuição em tensão nominal de 20 kV com vinte e dois 

ramais e dois geradores síncronos de, respectivamente, 3,5 MVA e 4,5 MVA. Como proposto, 

a rede neural obteve expressiva exatidão mesmo para valores de 100 Ω e 150 Ω de 

impedância de falta. 

A pesquisa na literatura científica sobre localização de faltas de alta impedância 

em sistemas de distribuição com geração distribuída revela a originalidade deste tema, visto 
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que o início de sua exploração é recente, sendo [10], intitulado “A Novel High Impedance 

Fault Location for Distribution Systems Considering Distributed Generation”, um dos 

primeiros trabalhos a desenvolvê-lo especificamente. Este trabalho propõe um método 

baseado em uma rede neural artificial e utiliza o modelo não-linear da falta de alta 

impedância, ilustrado na Figura 1.1. A técnica apresenta bons resultados, quando comparada à 

proposta em [12] para sistemas de distribuição puramente radiais, entretanto o sistema de 

distribuição utilizado nos testes possui pouca ramificação e apenas um ponto de geração 

distribuída, condições que limitam a proposta, em termos de aplicação prática. 

1.3. OBJETIVOS DA TESE 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma ferramenta 

computacional para localização de faltas de alta impedância para sistemas de distribuição com 

presença de geração distribuída, baseada na aplicação da técnica de decomposição por 

componentes ortogonais, proposta em [2], e inferência fuzzy para interpretar as incertezas 

inerentes a sistemas de distribuição permeados por geração dispersa. A metodologia 

desenvolvida tratará de forma integrada técnicas convencionais e sistemas inteligentes que 

incorporadas com ferramentas numéricas e computacionais permitirão o tratamento do 

problema proposto. 

Dado como premissa a ocorrência de falta de alta impedância no sistema, deseja-

se então estimar o trecho, o local, ou a distância (relativa à subestação) em que ocorreu o 

defeito. Desta forma, os objetivos específicos do trabalho apresentado nesta tese e dos 

trabalhos frutos dela podem ser pontuados da seguinte maneira: 

 Estruturar uma metodologia para extração de características e informações 

das formas de onda de tensão e corrente, medidas na subestação, que permita 

inferir sobre comportamento do sistema sob falta; 

 Investigar como a geração distribuída e a impedância de falta afetam o 

processo de localização da falta, a fim de delinear a fronteira do 

conhecimento desta área de pesquisa e identificar as oportunidades de 

contribuição nesta; 

 Desenvolver uma modelagem computacional da parte de média tensão de 

uma rede de distribuição, contemplando um modelo de falta de alta 
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impedância, unidades de geração distribuída, e com potencial para 

automatização das simulações; 

 Contribuir para a área de sistemas inteligentes desenvolvendo um processo 

automático de seleção de entradas utilizando conceitos de correlação entre 

variáveis aleatórias; 

 Verificar a influência da geração distribuída na metodologia de localização de 

faltas de alta impedância. 

Com esses objetivos, pretende-se contribuir de forma expressiva na linha de 

pesquisa sobre localização de faltas e os impactos da geração distribuída nesta, desde a 

obtenção de um vasto banco de dados até a proposição de novos estudos. 

1.4. CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS DA TESE 

Com relação ao trabalho desenvolvido em [2], esta tese apresenta as seguintes 

contribuições originais: 

 Inserção de Geração Distribuída no alimentador simulado, já que os métodos 

consolidados na literatura não fazem esta consideração, como será visto na 

Subseção 2.2.2; 

 Modelagem da Falta de Alta Impedância como elemento não-linear, 

complementando o uso de um resistor com valor elevado; 

 Utilização do conceito de Energia de Sinais como medida representativa das 

Componentes Ortogonais, uma vez que estas são variáveis temporais e em [2] 

utilizou-se as medidas de máximo, média e mínimo; 

 Metodologia de seleção automática de variáveis para entradas do sistema 

inteligente, utilizando o coeficiente de correlação tau de Kendall.  

1.5. TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

O trabalho apresentado nesta tese é uma extensão da pesquisa realizada em [2], de 

autoria do Prof. Dr. Rogério Andrade Flauzino. O início desta pesquisa se deu em março de 

2013, marcando o começo da revisão bibliográfica e estudo sobre faltas em sistemas elétricos 

de potência. Em dezembro de 2015, a pesquisa foi concluída, compreendendo 
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aproximadamente 33 meses, com o término da tese e publicação de um artigo para a revista 

“International Journal of Electrical Power & Energy Systems”: 

 Batista, O. E.; Flauzino, R. A.; Araujo, M. A; Moraes, L. A.; da Silva, I. N. 

Methodology for information extraction from oscillograms and its 

application for high-impedance faults analysis. International Journal of 

Electrical Power & Energy Systems, v. 76, p. 23-34, 2016. 

 A relevância do tema e sua atualidade proporcionaram também aceitação dos 

seguintes trabalhos em conferências nacionais e internacionais de grande conceito na área: 

 Batista, O. E.; Flauzino, R. A.; Moraes, L. A.; Araujo, M. A. The Faults 

Variability In Distribution Systems with Distributed Generation and 

Robustness of Smart Grids. In: Innovative Smart Grid Technologies - IEEE 

ISGT Latin America, 2013, São Paulo. 

 Batista, O. E.; Flauzino, R. A.; Moraes, L. A.; Araujo, M. A.; Silva, I. N. 

Applying a Fuzzy System for Robust Fault Location in a Distribution 

System with Distributed Generation. In: World Congress in Computer 

Science, Computer Engineering, and Applied Computing 

(WORLDCOMP'13), 2013, Las Vegas. ICAI 2013: Expert Systems for 

Intelligent Automation Purposes in Power Systems, 2013. 

 Batista, O. E.; Flauzino, R. A.; Moraes, L. A.; Araujo, M. A. Redes Neurais 

Artificiais aplicadas à Localização Robusta de Faltas em Sistemas de 

Distribuição com Geração Distribuída. In: X Latin-American Congress on 

Electricity Power Generation, Transmission and Distribution (CLAGTEE), 

2013, Vinã Del Mar, Chile.  

 Batista, O. E.; Flauzino, R. A.; Moraes, L. A.; Araujo, M. A. Abordagem 

Possibilística Fuzzy para Localização Robusta de Faltas em 

Alimentadores com Geração Distribuída. In: Simpósio Brasileiro de 

Automação Inteligente (SBAI), 2013, Fortaleza, CE, Brasil.  

 Batista, O. E.; Flauzino, R. A.; Moraes, L. A.; Araujo, M. A.; Silva, I. N. 

Applying a Neural Network for Robust Fault Location in a Distribution 

System With Distributed Generation. In: International Joint Conference on 

Neural Networks (IJCNN 2013), 2013, Dallas. 
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1.6. ORGANIZAÇÃO DA TESE  

Esta tese está estruturada em seis capítulos de maneira que o trabalho seja 

coerentemente apresentado, em uma linha de raciocínio gradativa e na mesma ordem em que 

a pesquisa se desenvolveu. Assim, após este primeiro capítulo introdutório, tem-se o Capítulo 

2, no qual apresenta-se o problema de localização de faltas, iniciando pelos conceitos básicos 

e equacionamentos gerais, passando por uma revisão cronológica dos principais métodos 

baseados em impedância até chegar, então, no estudo dos comportamentos das faltas de alta 

impedância e da geração distribuída no contexto de tal problema.  

Desta forma, procura-se contextualizar o tema abordado para desenvolver no 

Capítulo 3 toda a base teórica necessária para compreender a forma como esse problema será 

analisado. Primeiramente, há uma visão geral sobre sistemas de inferência fuzzy (teoria e 

definições), culminando na aplicação destes como estimadores e na apresentação do algoritmo 

de sintonia automática utilizado. Depois, sintetizam-se os fundamentos da técnica de 

Decomposição por Componentes Ortogonais desde as bases matemáticas até a aplicação no 

estudo de faltas fase-terra. Por fim, estes dois assuntos são relacionados para determinar 

como, a partir dos dados de tensão e corrente medidos na subestação, o sistema inteligente 

será obtido. 

No Capítulo 4 a metodologia geral está disposta em uma ordem lógica desde uma 

modelagem extensiva do sistema elétrico escolhido até a obtenção dos parâmetros do sistema 

fuzzy. A primeira parte trata da descrição formal dos 3 elementos básicos da modelagem: a 

linha aérea de distribuição (alimentador), as unidades de geração distribuída e a falta de alta 

impedância, abordando tanto a matemática envolvida quanto as considerações para as 

simulações. Com o sistema elétrico definido, cabe à parte seguinte a descrição das 

simulações, a apresentação das respostas e as análises preliminares sobre o problema. 

Conhecendo o comportamento faltoso do sistema de potência, inicia-se, na sequência, a etapa 

de pré-processamento das tensões e correntes. Nesta fase é proposta uma técnica automática 

de seleção de variáveis de entrada para o estimadores heurísticos. O fechamento parte das 

primeiras entradas selecionadas e, utilizando uma lógica similar à técnica anterior, é proposta 

uma outra para acrescentar mais variáveis que reduzam o erro ao final do treinamento do 

sistema inteligente. 

No Capitulo 5, é feita a discussão dos resultados, no qual as variáveis 

selecionadas no capítulo anterior são retomadas e analisadas com detalhe. Conclui-se a 
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metodologia estimando as distâncias de falta, obtendo a margem de erro. Um tópico 

importante deste capítulo é a avaliação do efeito da geração distribuída nos resultados. Em 

função destes resultados, o Capítulo 6 traz as conclusões sobre todo o trabalho desenvolvido e 

elenca aprimoramentos ou perspectivas para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

LOCALIZAÇÃO DE FALTAS EM 

SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

2.1. INTRODUÇÃO 

A localização de faltas é uma tarefa que está diretamente relacionada à qualidade 

do serviço prestado pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica, principalmente 

em relação ao indicador de duração de interrupções (DEC). O direcionamento eficiente das 

equipes de manutenção garante não só a continuidade do fornecimento, mas também a 

segurança da rede em perímetros de circulação humana e uma operação econômica do 

sistema. A eficiência está associada à velocidade e exatidão na estimação do ponto de falta. 

Os métodos tradicionais para localização de faltas são comumente agrupados em duas 

categorias, os baseados em impedância e os baseados em ondas viajantes. O primeiro utiliza 

medições de tensões e correntes de falta em cálculos de circuitos elétricos. O segundo se vale 

do intervalo de tempo entre uma onda inicial e suas reflexões no ponto de falta. Os dois 

possuem suas limitações, sendo o grande problema destes métodos, o compromisso entre 

robustez e exatidão [13]. 

Essas peculiaridades  confirmam a importância da localização de faltas e têm 

motivado os esforços de inúmeros pesquisadores, ao longo do tempo. Justifica, ainda, o 

desenvolvimento deste trabalho face às mudanças que vêm ocorrendo nos sistemas de 

distribuição, como a penetração de Geração Distribuída, integração de veículos elétricos à 

rede, aumento da sensibilidade dos equipamentos conectados ao sistema e utilização de 

infraestrutura avançada de comunicação, culminando na evolução das redes de energia 

elétrica no que se tem denominado por Smart Grids. Em um futuro próximo, as técnicas 

convencionais estarão limitadas a condições simples de operação e sujeitas a variações tais 

que não será viável sua manutenção. Qualquer evolução tecnológica no setor elétrico prima 

por modicidade tarifária, entretanto, soluções robustas serão cada vez mais necessárias e o 

compromisso com a qualidade do fornecimento exigirá mais investimento em equipamentos 

modernos como Transformadores de Corrente (TCs) e Transformadores de Potencial (TPs) 

Ópticos (eliminando problemas de saturação e transitórios), medidores digitais micro 
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processados, infraestrutura de telecomunicação e centrais de processamento do grande volume 

de dados. Neste cenário, cabe à pesquisa, nas áreas de detecção e localização de faltas, 

fornecer algoritmos avançados compatíveis com o novo poder de inferência sobre o sistema. 

2.2. LOCALIZAÇÃO DE FALTAS EM REDES RADIAIS 

A característica que difere o processo de localização de faltas entre sistemas de 

transmissão e distribuição é a radialidade deste. O fluxo de potência, em condições normais2, 

tem origem na subestação de distribuição e se direciona para os consumidores, distribuindo-se 

ao longo do alimentador de forma unidirecional. A Figura 2.1 exemplifica fluxo de potência 

descrito. 

Figura 2.1 – Fluxo de potência em uma rede radial de distribuição. 

  

Fonte: Própria. 

 Além da radialidade, outras características dos sistemas de distribuição fazem os 

métodos para localização de faltas nestes diferir sensivelmente dos empregados em sistemas 

de transmissão [14]: 

 Em função dos tipos de consumidores e finalidade da rede, alimentadores de 

uma mesma subestação podem diferir nas características dos seus condutores; 

 A rede pode ser a combinação de trechos monofásicos (zonas rurais, 

geralmente) e trifásicos; 

 As cargas podem ser alimentadas em Média Tensão (MT) ou Baixa Tensão 

(BT). Dois tipos de sistemas com características diferentes; 

                                                 

 
2 Em condições faltosas, motores de indução podem contribuir para as correntes de falta (até 1,5 ciclos 

aproximadamente) [124]. 
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 As distâncias abrangidas pelos alimentadores vão de centenas de metros a 

dezenas de quilômetros; 

 Os esquemas de reconfiguração de rede tornam a topologia da rede variável; 

 Sistema não homogêneo e desbalanceado, com grande ramificação e 

comportamento aleatório das cargas; 

 Variedade de tipos de condutores e equipamentos. 

2.2.1. CONCEITOS E EQUACIONAMENTO GERAL PARA 

LOCALIZAÇÃO DE FALTAS 

A localização de faltas em sistemas de distribuição de energia elétrica compreende 

os procedimentos posteriores à detecção e identificação de uma condição faltosa, nos quais a 

concessionária tem o objetivo de determinar o ponto exato de ocorrência da falta, em relação 

à subestação de distribuição. A medição das grandezas elétricas é realizada na subestação por 

meio de relés de proteção e sistemas supervisórios (SCADA), as informações são enviadas ao 

Centro de Operações de Distribuição (COD) e este aciona a unidade de manutenção mais 

próxima. Quando a informação sobre a falta envolve apenas sua ocorrência, recorre-se à 

forma convencional de localização da falta: a inspeção visual em conjunto com as  

informações de consumidores. Nesta, as equipes percorrem o alimentador em busca do 

problema e o tempo de localização pode ser elevado. A necessidade de otimizar esta tarefa 

nas concessionárias motivou a pesquisa e o desenvolvimento de técnicas para a localização 

automática de faltas, dando às equipes de manutenção uma estimação da região ou ponto de 

falta. 

A localização automática de faltas em Sistemas Elétricos de Potência (SEP) é 

considerada como uma função complementar aos sistemas de proteção e pode ser realizada 

das seguintes formas [14]: 

 Relés de proteção microprocessados;  

 Registradores Digitais de Perturbações (RDPs);  

 Equipamentos dedicados; 

 Indicadores de falta, 

 Softwares de análise pós-falta. 
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Estas são, muitas vezes, empregadas de forma combinada, sendo o último item o núcleo do 

sistema de localização e a fonte dos maiores desafios de desenvolvimento. Estes softwares ou 

algoritmos são agrupados em duas grandes vertentes, com relação ao procedimento aplicado: 

1) Baseados em ondas viajantes: os transitórios provocados pelas faltas viajam 

pela rede como ondas. Estes sinais são monitorados e a posição da falta se dá 

pelo tempo entre a viagem da onda e seu retorno, após refletir na falta, em 

relação à velocidade de propagação. Em sistemas de distribuição a relação 

entre as capacitâncias e indutâncias dos cabos torna elevado o custo deste 

método, dado às altíssimas frequências dos sinais e à necessidade de 

medidores com grande precisão para captar a diferença de tempo [15]; 

2) Baseados em impedância: as medidas de tensão e corrente na subestação são 

utilizadas para determinar o ponto de falta (Figura 2.2). Os valores pré e pós-

falta são, usualmente, empregados em algoritmos derivados da análise do 

circuito elétrico equivalente do sistema. Muitas propostas vislumbram, ainda, 

a utilização de sistemas de inteligência artificial para inferir sobre essas 

medidas e conferir robustez ao método. Esta vertente é, portanto, amplamente 

utilizada em sistemas de distribuição e foi a abordagem escolhida para o 

desenvolvimento da proposta desta tese. 

Figura 2.2 – Oscilografias de tensões e correntes de falta obtidas na subestação. 

 
Fonte: Adaptado e traduzido de [14]. 

Partindo da representação simplificada do modelo equivalente de um alimentador, 

como indicado na Figura 2.3, e admitindo um comportamento linear para uma falta fase-terra 

a uma distância x da subestação, obtém-se o equacionamento geral para o processo de 

localização de falta baseado em impedância.  
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Figura 2.3 – Modelo simplificado de um alimentador sob falta. 

 

Fonte: Própria. 

Na Figura 2.3, ao aplicar-se a Lei das Tensões de Kirchhoff à malha de falta e 

sendo ZL a impedância do cabo por unidade de distância, ZF a impedância de falta e ZC a 

impedância da carga, tem-se a relação apresentada em (2.1). 

  FFsubLsub IZIZxV 
 (2.1) 

A corrente de falta IF é expressa pela lei das correntes de Kirchhoff no ponto de falta, como 

em (2.2). 

LsubF III 
 (2.2) 

A equação (2.1) representa a tensão pós-falta na subestação, para a fase faltosa, 

em função da distância de falta x. Embora o equacionamento seja trivial, salienta-se que foi 

necessário assumir um modelo linear, magneticamente desacoplado e simplificado da rede, e 

ainda as grandezas ZF e IL são incógnitas, dado que a concessionária monitora as tensões e 

correntes na subestação. Outra forma de visualização da equação (2.1) pode ser obtida 

dividindo ambos os lados pela corrente na subestação (Isub), chegando ao desenvolvimento em 

(2.3). 

 

sub

F
F

sub

subL

sub

sub

I

I
Z

I

IZ
x

I

V


 (2.3) 

A razão entre tensão e corrente medidas na subestação denomina-se por 

impedância aparente (Zk), que representa a impedância vista a partir da subestação. Para a fase 

faltosa, esta grandeza assume a forma descrita em (2.4). 

FLk ZxZZ 
 (2.4) 
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O coeficiente α é a razão entre a corrente de falta e a corrente na subestação, como em (2.5).  

sub

F

I

I


 (2.5) 

Nesta relação, se a impedância de falta é nula, falta sólida ou franca, a impedância aparente 

guarda a informação direta da localização da falta, dada por 
L

k

Z

Z
x  . Entretanto, se ZF é 

diferente de zero, com a variedade na magnitude e ângulo, a impedância aparente pode 

assumir diversos valores para um mesmo local de falta, dificultando sua supervisão. 

Visto que a impedância de falta restringe a avaliação de sua localização por meio 

do equacionamento geral, outra simplificação pode conduzir a uma solução estimada para 

faltas não francas. Assumindo nula a parte imaginária de ZF, a equação (2.1) é reescrita em 

(2.6). 

  FFsubLsub IRIZxV 
 (2.6) 

Agora, a resistência de falta (RF) pode ser isolada, como feito em (2.7). 

 subLsubFF IZxVIR 
 (2.7) 

Multiplicando-se ambos os lados pelo conjugado de IF, temos (2.8). 

   subLsubFFFF IxZVIIIR  **

 (2.8) 

Dado que o produto de um número complexo pelo seu conjugado resulta em um número real, 

o produto  FFF IIR *  será real e pode-se tomar a relação em (2.9), na qual a parte imaginária 

do segundo membro da equação (2.8) é igual a zero. 

0)Im( **  subFLsubF IIxZVI
 (2.9) 

Logo, o valor da distância x pode ser encontrado em (2.10). 

 
 subFL

subF

IIZ

VI
x

*

*

Im

Im


 (2.10) 

Na equação (2.10), a determinação de x independe da impedância de falta, desde 

que ela seja resistiva, e apenas IF é desconhecida. Esta grandeza pode ser estimada a partir da 

equação (2.2), pois, assumindo que os valores pré-falta e pós-falta da corrente de carga (IL) 
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sejam iguais, como em (2.11), a corrente de falta pode ser estimada como a diferença entre as 

correntes pós-falta e pré-falta na subestação (Isub) em (2.12). 

pré
sub

pré
LL III 

 (2.11) 

pré
subsubF III 

 (2.12) 

Portanto, obtém-se a estimativa da distância da falta, descrita em (2.13), utilizando apenas os 

dados de tensão e corrente na subestação, e impedância da linha de distribuição (ZL) por 

unidade de comprimento. Este resultado é similar ao encontrado em Takagi  et al.  (1982), no 

qual é proposto um método para localização de faltas em linhas curtas de transmissão (até 100 

km de extensão). 
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pré
subsubL
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pré
subsub

IIIZ

VII

x
*

*

Im

Im

 (2.13) 

Se a modelagem do alimentador for conduzida para uma representação um pouco 

mais fiel à realidade, admitindo as ramificações e a queda de tensão ao longo do alimentador, 

como ilustrado na Figura 2.4, a consideração em (2.11) não será mais admissível.  

Figura 2.4 – Alimentador com 123 nós (IEEE 123 node test feeder). 

 

Fonte: [16]. 
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De forma geral, o processo de localização de falta pode ser afetado por alguns 

fatores como [17]: 

 Compensação imprecisa para o efeito da reatância da falta; 

 Identificação imprecisa do tipo de falta e fases envolvidas; 

 Incertezas sobre os parâmetros da linha de distribuição; 

 Compensação imprecisa para os efeitos mútuos, principalmente sobre as 

componentes de sequência-zero; 

 Modelagem pouco representativa do alimentador; 

 Presença de banco de capacitores no sistema; 

 Fluxo de carga desequilibrado; 

 Erros em transformadores de medição. 

À medida que se deseja minimizar tais efeitos, a complexidade de desenvolvimento do 

método de localização de falta aumenta. Se, por exemplo, o sistema de proteção da subestação 

utiliza a impedância aparente para detectar e localizar uma falta corretamente, será preciso 

fazer uma correção nos valores de corrente conforme a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Fator de correção de corrente de linha para faltas à terra 

Tipo de Falta Correção 

Fase a–terra 
a rI I kI   

Fase b–terra 
b rI I kI   

Fase c–terra 
c rI I kI   

Fases a–b ou a–b–terra 
ba III   

Fases b–c ou b–c–terra 
cb III   

Fases c–a ou c–a–terra 
ac III   

 Trifásica a–b–c 
abII   ou bcII   ou caII   

Fonte: Adaptado de [17]. 
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Na Tabela 2.1, k é dado por 
 0 1

13

L L

L

Z Z

Z


, Ix é a corrente de linha na fase x, 0

LZ  é a impedância 

de sequência zero da linha, 1

LZ  é a impedância de sequência positiva da linha e Ir é a corrente 

residual, de neutro ou 3I0. Nota-se que, neste caso, o conhecimento sobre os parâmetros da 

rede influencia diretamente a utilização das medidas de corrente.  

Historicamente, com os critérios apresentados nesta seção, as pesquisas mais 

expressivas nesse campo envolveram a estimação das correntes no ponto de falta por 

processos iterativos de atualização da equação (2.2) e formulações com extensão para o 

cálculo trifásico. Com origem em uma extensiva pesquisa em localização de faltas para linha 

de transmissão, os primeiros métodos aplicáveis a sistemas de distribuição são baseados na 

aproximação destes às linhas curtas de transmissão, como na Figura 2.3, nos quais toda a 

carga do alimentador é concentrada no terminal remoto.  

Na evolução da pesquisa, os métodos passaram a considerar as ramificações, 

ganhando em fidelidade e, proporcionalmente, em complexidade. Nos últimos anos, os 

avanços computacionais tornaram factível a simulação de SEPs com grande nível de 

detalhamento, permitindo o desenvolvimento de métodos que lidam, por exemplo, com a 

presença de geração distribuída, faltas de alta impedância, cargas dinâmicas e a existência de 

infraestrutura Smart Grid.  

2.2.2. PRINCIPAIS MÉTODOS BASEADOS EM IMPEDÂNCIA 

Como visto na seção anterior, em (2.4) a análise das medidas de tensão e corrente 

e a formulação por circuitos elétricos equivalem a analisar a impedância da rede a partir da 

subestação, a qual se denomina impedância aparente, ou seja, uma impedância que contém 

informações sobre os efeitos da falta. Esta interpretação deu origem à denominação dos 

métodos que nesta se fundamentam em “Baseados em Impedância”.  

A formulação geral apresentada tem origem no método desenvolvido em Takagi  

et al.  (1981) [18] para linhas de transmissão, que fora, ainda, particularizado para linhas de 

curta extensão em Takagi  et al.  (1982) [19]. Como visto na Subseção 2.2.1, este método se 

vale de duas principais hipóteses: 

1) A impedância de falta é puramente resistiva; 

2) Não há ramais em derivação entre a subestação e a carga. 
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Embora a primeira consideração seja aceitável, em prol da factibilidade da 

solução, a segunda não é aplicável em alimentadores de distribuição e o método perde em 

exatidão, pois cada ramificação drena uma parcela da corrente da subestação.  

Partindo-se de um modelo simplificado, agrupando-se os ramais a jusante e a 

montante da falta, o alimentador pode ser representado como na Figura 2.5. O ramal 

equivalente (ZR) está a uma distância y da subestação. 

Figura 2.5 – Circuito equivalente para a ocorrência de falta. 

 

Fonte: Própria. 

Para o cálculo da malha de falta tem-se a equação (2.1) corrigida em (2.14). 

  FFLLsubLsub IRIZyxIyZV  1  (2.14) 

Reordenando e fatorando os termos em y, tem-se (2.15). 

  FFLLLsubLsub IRIxZIIyZV  11  (2.14) 

Verificando as correntes nos nós de falta e do ramal a montante na Figura 2.5, tem-se (2.15), 

(2.16) e a equação (2.14) reescrita em termos da corrente de derivação no ramal (ID). 

DsubL III 1  (2.15) 

FLL III 1  (2.16) 

FFLLDLsub IRIxZIyZV  1  (2.17) 

Analogamente ao desenvolvimento para obter a solução (2.10) a nova solução é expressa em 

(2.18). 
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  DsubFL

DFLsubF
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*

**

Im

Im

 (2.18) 

Agrupando as equações (2.15) e (2.16), obtém-se a relação corrigida entre a corrente de falta 

(IF) e a corrente a jusante desta (IL) em função da corrente na subestação (Isub) em (2.19). 

)( DLsubF IIII 
 (2.19) 

A corrente de derivação no ramal a montante da falta (ID) é uma nova incógnita e 

se for assumido que o valor pré-falta de IL se preserva durante a falta, obtém-se (2.20) e a 

equação (2.18) toma a forma em (2.21). 

D
pré
subsubF IIII 

 (2.20) 
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 (2.21) 

A equação (2.21) mostra que a presença de ramais impõe uma dificuldade extra, 

uma vez que não há acesso à medida da corrente que flui por estes, tanto a jusante quanto a 

montante da falta, e seus valores mudam para cada ponto em que a falta ocorre. Em função 

deste problema, diversas pesquisas foram desenvolvidas assumindo estas novas variáveis 

como parte do conjunto de incógnitas do algoritmo. 

O início da década de 1980 marcou a pesquisa no campo da localização de faltas 

em sistemas de distribuição. Alguns métodos começaram a ser propostos já na década de 

1950, como apresentado em [20] e [21], mas só com os resultados de Takagi et al. (1982) 

houve um amplo crescimento. De fato, Takagi et al. (1982) motivou a exploração de métodos 

baseados em impedância, pois pouco se havia desenvolvido na análise de circuitos elétricos 

para o problema em questão [22]. 

O método de Takagi et al. (1982) aplica-se a linhas curtas de transmissão com 

geometria assimétrica, o que acabou conduzindo pesquisas posteriores aos sistemas de 

distribuição, uma vez que os métodos para tais sistemas apresentam grande semelhança com o 

de Takagi et al. (1982). Este método é fundamentado no princípio da superposição dos 

circuitos pré-falta e puramente faltoso para compor a situação de falta. O equacionamento foi 

desenvolvido para faltas fase-terra, mas também é demonstrada sua generalização para outros 
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tipos de faltas. O método apresenta grande exatidão para faltas francas, mas o aumento da 

resistência de falta eleva o erro consideravelmente. Tal fator é crítico até mesmo em propostas 

recentes, como será discutido mais adiante. 

Em Srinivasan & St-Jacques (1989) [23] a proposta utiliza a análise de 

componentes simétricas para avaliar sistemas de distribuição e subtransmissão com ramais em 

derivação. O sistema estudado foi similar ao da Figura 2.3 e, diferentemente do que foi 

desenvolvido em Takagi et al. (1982), não se assume que a corrente de falta está em fase com 

a corrente na subestação. Para tratar a influência das ramificações, o método gera um conjunto 

de soluções do local de falta para diversos casos de conexão de cargas, e as cargas a jusante 

da falta são agrupadas em um equivalente. Por fim, executa-se uma lógica de seleção da 

melhor estimativa. Este método constituiu um grande avanço na área por introduzir o 

tratamento dos ramais e possui um desempenho equiparável a métodos mais recentes [24]. 

Além de considerar as ramificações e utilizar do princípio da superposição entre o 

circuito pré-falta e puramente faltoso, como no método anterior, Novosel et al. (1998) [25] é 

fundamentado no cálculo das impedâncias da fonte e da carga e agrupa todos os ramais 

intermediários (a montante e jusante da falta) em um único equivalente passivo no terminal 

remoto. Neste trabalho, são propostos dois cálculos do local da falta. Em uma delas, a solução 

é analítica (relação quadrática) e a outra depende de um processo iterativo linear. O método é 

primordialmente para linhas curtas de transmissão, embora o terminal remoto seja assumido 

como uma carga passiva. Os autores apresentam, ainda, uma forma de estendê-lo para um 

sistema trifásico, visto que todo desenvolvimento é monofásico, como na maioria dos 

métodos. O desempenho desta proposta é significativamente afetado pela simplificação dos 

ramais no terminal remoto, além de acarretar erro em linhas assimétricas ao utilizar 

componentes simétricas para a extensão trifásica do equacionamento. 

O método proposto em Das et al. (2000) [26] é um aprimoramento dos dois 

anteriores e também aplica-se a linhas curtas, transpostas e reduzido efeito capacitivo. A linha 

de transmissão é modelada com o terminal remoto passivo, aproximando-a ao que ocorre em 

sistemas de distribuição radiais. A solução é processada por um algoritmo iterativo que 

compara a impedância aparente durante a falta com a impedância entre a subestação e cada 

ramal, até que se obtenha um valor positivo da diferença entre a primeira e a segunda. Com a 

estimativa da região faltosa o algoritmo simplifica o circuito agrupando os ramais a montante 

da falta em um equivalente e os a jusante em outro. Por fim, o circuito equivalente é tratado 

por meio das equações de linhas curtas para estimar os estados de tensão e corrente no ponto 
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de falta e no terminal remoto. O ponto de falta é obtido considerando a impedância de falta 

puramente resistiva, como em Takagi et al. (1982), e relacionando os valores estimados de 

tensão e corrente. Embora este método apresente grande eficiência, a solução pode conduzir a 

múltiplos locais de falta. Segundo os autores, este problema pode ser contornado pela 

utilização de indicadores de falta na rede, o que acarretaria considerável aumento no custo de 

implantação desta proposta. 

Diferentemente, em Zhu et al. (1997) [27] apresenta-se um método baseado em 

componentes de fase. Como os sistemas de distribuição possuem grande assimetria, o 

tratamento a partir de componentes de fase é mais representativo que componentes simétricas. 

As ramificações são consideradas individualmente e os estados de tensão e corrente são 

estimados a cada iteração. Um processo de busca é feito a partir da subestação por meio de 

um novo equacionamento que compara a impedância estimada no ponto da falta com a 

impedância equivalente da carga no alimentador. Assumindo as cargas dos ramais conhecidas, 

as iterações são iniciadas com a estimação da corrente de falta e procede-se analogamente ao 

método de Takagi et al. (1982). Um advento importante deste trabalho é o estudo 

probabilístico do problema após o processo iterativo. Como o método prevê a existência de 

múltiplas soluções, foi proposta a busca por uma região de possíveis locais de falta, obtida 

pela relação entre as soluções e incertezas nas medições e dados da rede. A região encontrada 

torna-se foco de extensivas simulações da rede, com o máximo de fidelidade, para determinar 

o local exato da falta. A aplicação restringe-se, ainda, a redes com baixo efeito capacitivo e 

faltas fase-terra. Entretanto, este método obteve grande repercussão na área de pesquisa. 

Na mesma linha do método anterior, e também assumindo destaque, em Lee et al. 

(2004) [12] apresenta-se uma formulação menos extensa e não faz uso de cálculos de fluxo de 

potência para atualizar a corrente de falta. O método é desenvolvido a partir do 

equacionamento trifásico da relação entre tensão e corrente no alimentador, resultando em 

matrizes de impedância e admitância. A carga a jusante da falta é agrupada em um 

equivalente oriundo da associação das impedâncias dos trechos de linha e das cargas, 

assumindo conhecidas as características das cargas. A estimativa da corrente ao longo do 

alimentador é feita assumindo que as tensões nas cargas são conhecidas, o que é um limitante 

neste método. O trabalho propõe uma metodologia eficiente para identificar o ramal de 

ocorrência da falta, em vista da multiplicidade de soluções. Simulações extensivas não são 

necessárias, pois é feita uma avaliação da forma de onda da corrente na subestação, 
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juntamente com a quantidade de carga interrompida, dada pela diferença entre a carga total e 

a carga a montante da falta.  

As inovações na formulação concisa da proposta em Lee et al. (2004) representam 

um marco na área e diversos métodos surgiram como extensão de seus resultados. Em Salim 

et al (2009) [22], são propostos três aprimoramentos: o primeiro é a extensão do método para 

todos os tipos de falta, o que já era praticado em soluções que utilizam componentes 

simétricas;  o segundo é a execução de um cálculo de fluxo de potência pré-falta para obter as 

informações necessárias à atualização da corrente de falta e tratativa dos ramais, dando mais 

aplicabilidade a sistemas com muitas ramificações; o terceiro, e principal, é referente à 

variação da carga, calculando a variação relativa entre a carga nominal e a carga a poucos 

ciclos antes da falta. Os resultados apresentam significativa melhoria, o que deu grande 

visibilidade à proposta, mesmo sendo ela uma extensão de outra. 

Com o objetivo de isentar-se dos erros advindos dos métodos iterativos, Choi et 

al. (2004) [28] retorna ao equacionamento analítico em componentes de fase. As 

considerações sobre o sistemas são as mesmas do método de Lee et al. (2004), porém, o local 

da falta é obtido diretamente por uma equação quadrática dependente dos parâmetros das 

linhas, medições na subestação e características das cargas. O método pode fornecer dupla 

solução e destaca-se que a solução correta deverá estar entre 0 e 1, mas não há descrição do 

procedimento para o caso em que as duas estejam neste intervalo. 

A área de localização de falta em sistemas de distribuição recebeu muitas 

contribuições nos últimos anos, o que enriquece o processo de pesquisa bibliográfica e 

significa muito subsídio para trabalhos futuros. Sistematizando o processo de busca nas bases 

de dados, principalmente do IEEE, e filtrando os trabalhos pelo nível de citação em 

periódicos, podem-se observar os trabalhos que desempenham maior importância na área, 

desde a sua origem, na Figura 2.6. Nota-se que, realmente, os trabalhos Takagi et al. (1982), 

Zhu et al. (1997), Lee et al. (2004) e Choi et al. (2004) tiveram grande destaque e 

representaram marcos em suas respectivas épocas. O método apresentado em Takagi et al. 

(1981), popularmente denominado por “Método de Takagi” é amplamente utilizado em relés 

digitais modernos para localização de faltas em linhas de transmissão com medição em apenas 

um terminal. Ao ser aplicado, este ainda tem seu equacionamento alterado por um fator de 

correção para a não-homogeneidade do sistema (impedâncias equivalentes nos terminais 

diferentes) e então é denominado “Método de Takagi Melhorado”. A utilização efetiva em 
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relés comerciais atesta a qualidade dos métodos que surgiram a partir da estrutura proposta 

em Takagi et al. (1981). 

Figura 2.6 – Nível de citação dos trabalhos com maior destaque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em vista de desafios mais recente, Kezunovic (2011) [5], intitulado “Smart Fault 

Location for Smart Grids”, tem repercutido com grande proporção na atualidade. O trabalho 

discute o uso do grande volume de dados dos Intelligent Electronic Devices (IEDs) em 

estratégias inteligentes para aumentar a exatidão dos métodos tradicionais e até mesmo 

viabilizar aqueles que necessitam de medição em múltiplos pontos do sistema. São 

apresentados dois exemplos de como tornar a localização de faltas mais eficientes: uma para 

linhas de transmissão e o outro para redes de distribuição. O método proposto para redes de 

distribuição é baseado no fato de que os afundamentos de tensão capturados durante a falta 

têm seu comportamento afetado pela distância do medidor até o local de falta. Tendo a forma 

de onda do afundamento de tensão, é possível localizar o nó ou região de falta comparando 

padrões. Medições pré-falta são utilizadas para estimar as variações de carga e atualizar os 

modelos dos ramais de carga. O algoritmo executa cálculos de fluxo de carga, aplicando faltas 

em cada nó para simular os afundamentos de tensão. O local de falta é determinado pela 

comparação dos valores simulados com os medidos e a verificação da similaridade entre o 

comportamento da tensão no nó medido e cada nó simulado sob falta. O trabalho não faz 

testes quantitativos para determinar a exatidão da proposta e nem o compara com outras. 

Além das limitações decorrentes da modelagem do alimentador, a simulação das faltas pode 
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comprometer o esforço computacional ou tornar a solução dependente da impedância de falta.  

Por isso, representa uma movimentação inicial em direção ao uso da infraestrutura Smart Grid 

na localização de faltas. Calculando o nível de citações por ano dos métodos mais citados, 

verifica-se, na Figura 2.7, a importância deste trabalho como condutor da área de localização 

de faltas em direção ao futuro das redes elétricas. 

Figura 2.7 – Nível de citação por ano dos trabalhos com maior destaque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

2.2.3. PADRÕES IEEE PARA LOCALIZAÇÃO DE FALTAS 

Dentre seus padrões para SEPs, o IEEE possui dois sobre localização de faltas 

elaborados pela IEEE Power Engineering Society e patrocinados pelo Power System Relaying 

Commiteee.  O padrão IEEE Std C37.114-2004 [17] versa sobre linhas de transmissão e 

distribuição em corrente alternada e o padrão IEEE Std 1234-2007 [29] trata, especificamente, 

sobre cabos blindados. O objetivo do padrão IEEE Std C37.114-2004, intitulado “IEEE Guide 

for Determining Fault Location on AC Transmission and Distribution Lines”, é delinear  

técnicas e considerações de implementação para a determinação da localização de faltas em 

linhas de transmissão e distribuição. O documento faz uma breve revisão das abordagens 

tradicionais, com enfoque para linhas de transmissão: métodos baseados em impedância (one-

terminal e two-terminal)3 e em ondas viajantes. As considerações de implementação 

                                                 

 
3 A localização de faltas em linhas de transmissão pode ser realizada com base nas medições apenas do terminal 

principal e o método é pertencente ao grupo one-terminal ou com base nas medidas nos terminais principal e 

remoto, sendo pertencente ao grupo two-terminal. 
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envolvem: linhas com medidas em dois e três terminais (two- e three-terminal), linhas com 

compensação série, linhas paralelas, linhas não transpostas, cabos subterrâneos, efeitos da 

resistência de falta e uma sucinta discussão sobre sistemas de distribuição. Embora o texto 

não traga nenhuma informação sobre métodos para linhas de distribuição, é salientado o 

grande desafio existente nesta área em função da topografia mais complexa. Dentre os 

desafios destacam-se: 

 Condutores de variadas dimensões, que provocam não-linearidade no cálculo da 

impedância; 

 Múltiplos alimentadores com ramificações e redistribuição de cargas entre fases; 

 Dados incertos dos modelos e sistemas, e configuração dinâmica podem afetar 

os resultados; 

 O efeito da impedância de falta pode ser significativo; 

 As características e magnitudes das faltas podem reduzir a capacidade dos relés 

em determinar o tipo correto de falta. 

A localização de faltas em cabos blindados apresenta dificuldades adicionais, 

visto que avarias em sua isolação acarretam em faltas de alta resistência ou faltas 

intermitentes, em geral. Estas faltas não sensibilizam os sistemas de proteção, promovendo 

um estado de risco latente que pode levar a novas faltas, danificar equipamentos da 

concessionária, do consumidor e, até mesmo, ferir pessoas. Neste sentido, o padrão IEEE Std 

1234-2007, intitulado “IEEE Guide for Fault Locating Techniques on Shielded Power Cable 

Systems”, desempenha o papel de guia para localização de faltas em cabos de potência 

blindados, com ênfase nas técnicas que mantêm a integridade do cabo, reduzem o tempo de 

interrupção e consideram a sensibilidade e requisitos de segurança dos equipamentos dos 

consumidores. A aplicação deste documento vai de sistemas que operam com tensão nominal 

de 1 kV até 34,5 kV. Os métodos preconizados neste padrão envolvem testes de integridade 

dos cabos e, em geral, devem ser realizados com o sistema desenergizado, um dos motivos 

pelos quais este guia deve ser mais aplicável às dependências dos consumidores. Devido ao 

envolvimento de equipes de teste para executar os tipos de testes propostos, a primeira seção 

aborda questões de segurança, como a desenergização, isolação e aterramento da porção em 

análise. É feita uma divisão entre dois tipos de sistemas com cabos: sistemas radiais de 

distribuição e sistemas em rede de distribuição, sendo as diferenças básicas apresentadas na 

Figura 2.8. Diferentemente da nomenclatura utilizada nesta tese, os denominados sistemas 
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radiais são muito simples e envolvem apenas um condutor com pouca ramificação. Os 

sistemas em rede possuem extensa ramificação e cada característica se interrelaciona, como 

indicado na Figura 2.8, pela conexão de cada bloco. Para estes, o guia afirma que mais de um 

método será necessário para localizar a falta, e os fatores que devem ser considerados são: 

 O comprimento total do circuito, número de ramais e o número de transformadores 

conectados, pois há métodos que necessitam de mais de um ponto de conexão ao cabo; 

 Acesso ao cabo a ser testado, pois alguns métodos exigem acesso direto; 

 Capacitância concentrada total do sistema, pois esta afeta a capacidade dos geradores 

de descarga; 

 Tipo de isolação, pois restringe o uso de testes que podem danificar certos materiais, 

como os de excitação e com tensões em corrente contínua; 

 Conexões do transformador primário, em vista da possibilidade de isolamento do cabo 

sob teste; 

 Resistência de falta, quando possível deve ser medida utilizando uma combinação de 

ohmímetro e teste de resistência de isolação. 

Figura 2.8 – Classificação de sistemas com cabos conforme IEEE Std 1234-2007. 

 

Fonte: Traduzido de [29]. 
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Os métodos apresentados para os sistemas em rede possuem grande dependência 

com relação à resistência de falta (o que também é um grande limitador para os métodos 

apresentados na Seção anterior) e possuem semelhança com os métodos baseados em ondas 

viajantes, porém com caráter mais invasivo, pois atuam ativamente no cabo: 

 Reflectometria no domínio do tempo – os reflectômetros inserem um pulso de 

curta duração no cabo e analisa-se sua propagação [30]; 

 Descarga capacitiva (batida) – o dispositivo gera uma descarga em alta tensão 

que provoca uma “batida” no local da falta; 

 Excitação (condicionamento da falta) – o conjunto de excitação CA ou CC é 

capaz de converter, permanentemente ou temporariamente, uma alta 

resistência de falta em uma baixa resistência; 

 Reflexão de descarga em arco – uma descarga promove a redução da 

resistência de falta, como no item anterior; 

 Reflexão de arcos de excitação – uma descarga é aplicada para gerar um arco 

elétrico sustentado que pode ser monitorado pela reflectometria; 

 Reflexão de pulso de descarga – a descarga aplicada produz uma arco elétrico 

a ser monitorado com reflectometria; 

 Decaimento – quando a tensão de ruptura no local de falta é maior que o 

fundo de escala do gerador de pulso, um conjunto de excitação pode iniciar 

um arco elétrico e seu decaimento monitorado por reflectometria; 

 Técnicas de ponte – um circuito em ponte é adicionado em série com o cabo e 

mede-se as características do cabo, como resistência; 

 Traçado da corrente – um especialista interpreta a resposta em corrente à 

aplicação de um sinal no cabo. 

2.3. FALTA DE ALTA IMPEDÂNCIA 

As falhas mais comuns em sistemas de distribuição são a ocorrência de curto-

circuito na média e baixa tensão, a queima de transformadores e o afrouxamento de conexões 

entre condutores e demais componentes da rede. Estas falhas são normalmente ocasionadas 

por: quebra de cabos aéreos, quebra de isoladores, deterioração dos transformadores de 
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distribuição e seus componentes, acúmulo de sujeira sobre os isoladores, atos de vandalismo, 

fenômenos da natureza (como raios, ventos e queda de árvores ou galhos) e acidentes com 

animais. Tipicamente de 80% a 90% das faltas ocorrem em ramais de distribuição aéreos e o 

restante em subestações e barramentos [31]. As faltas em SEPs podem, então, ser 

classificadas quanto sua causa: mecânica (golpes de máquinas, galhos de árvore, animais); 

elétrica (degradação do isolante, sobretensões); humana (erro de operação), e podem se 

manifestar em duas formas básicas [14]: 

 Faltas shunt – curto-circuito que produz fluxo de corrente entre fases e/ou 

terra. As correntes de falta podem conter componentes de frequências 

diferentes da fundamental, principalmente altas frequências. A magnitude 

destas depende da impedância aparente até o ponto de falta, do tipo de 

aterramento do sistema, da impedância da própria falta e do tipo de falta, 

como apresentado na Figura 2.9, variando de condições severas em faltas 

trifásicas sólidas à terra até poucos Ampères em faltas de alta impedância; 

Figura 2.9 – Tipos básicos de faltas shunt. 

 

Fonte: Adaptada de [14]. 
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Da Figura 2.9 pode-se verificar a existência dos seguintes tipos de falta shunt: 

a) Fase-terra; 

b) Fase-fase; 

c) Fase-fase-terra; 

d) Trifásica; 

e) Trifásica-terra. 

A ocorrência destes tipos de falta depende das características topológicas do sistema elétrico. 

Em sistemas de distribuição com linhas aéreas, casos mais comum no Brasil, há grande 

influência de eventos climáticos, como as chuvas, e as faltas shunt fase-terra são as mais 

frequentes [32]. As faltas shunt podem ter comportamento temporário, no qual havendo a 

operação de um equipamento de proteção, a causa do defeito desaparece e o sistema retorna a 

operar normalmente depois de religado, ou serem permanentes, exigindo intervenção humana. 

Aproximadamente 80% das faltas que ocorrem nos sistemas de distribuição são faltas 

temporárias [33]. 

 Faltas série – situação na qual a impedância das fases é alterada, perturbando 

o fluxo normal de corrente, em geral causada pela interrupção de uma ou 

mais fases. A falta série pode ser interpretada eletricamente como o 

surgimento de uma impedância série de valor elevado que reduz, 

drasticamente, o fluxo de potência. 

Figura 2.10 – Tipos básicos de falta série. 

 

Fonte: Adaptada de [14]. 



30  Capítulo 2 

 Localização de Faltas em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

Da Figura 2.10 pode-se verificar a existência dos seguintes tipos de falta série: 

a) Fase rompida; 

b) Fase rompida-terra pelo lado da subestação; 

c) Fase rompida-terra pelo lado da carga. 

Faltas série podem promover a interrupção imediata e permanente do 

fornecimento de energia aos consumidores e exige, inevitavelmente, o deslocamento da 

equipe de manutenção ao local. A corrente de falta existirá mesmo no caso em que o condutor 

rompido vai à terra no lado da carga, comportando-se como uma uma falta de alta impedância 

devido à impedância da carga. Seu valor é, em geral, da ordem da corrente de carga. As 

causas mais comuns são o rompimento de condutor, operação de elo fusível e mal 

funcionamento de disjuntores. 

As consequências das elevadas correntes de falta são geralmente graves e podem 

causar danos permanentes à rede. Uma falta introduz perturbações à rede nas proximidades do 

ponto de ocorrência, ocasionando afundamentos de tensão ou a desconexão, pelos dispositivos 

de proteção, de uma parte da rede. Os equipamentos e conexões (cabos, linhas, barras e 

isoladores) sujeitos a um curto-circuito são submetidos a um forte esforço mecânico (forças 

eletrodinâmicas) que pode causar rupturas, e a um esforço térmico, que pode provocar danos 

nos isolantes, no ponto da falha, onde frequentemente ocorre arco elétrico com grande 

potência. Embora as faltas de alta impedância provoquem correntes de magnitude reduzida, 

suas consequências podem ser igualmente severas, pois a não sensibilização da proteção 

impede o reconhecimento do defeito e expõe a região próxima à ocorrência à formação arcos 

elétricos, chamas e tensões [29].  

2.3.1. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

As faltas de alta impedância (FAI) são faltas assimétricas, em geral entre fase e 

terra, que possuem uma corrente com amplitude incapaz de ser detectada por técnicas 

convencionais e, por consequência, promover a atuação relés e fusíveis [34]. Valores 

estatísticos relatados na literatura técnica exprimem que cerca de 90% das faltas em um 

sistema de distribuição são faltas de alta impedância e as causas mais comuns são o 

rompimento de condutores ou contato destes com objetos mal aterrados, como veículos, 

árvores, cruzetas, postes e cercas de madeira [10], [35].  
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Em situações de falta de alta impedância, além dos transitórios eletromagnéticos, 

tem-se que sua característica de assimetria compromete o balanço das tensões de fase, 

degradando ainda mais a qualidade do fornecimento de energia aos consumidores [36]. Em 

adição, as faltas de alta impedância fase-terra, mesmo quando caracterizadas por pequenas 

correntes em magnitude, criam na região de sua ocorrência tensões de passo e de contato que 

colocam em risco segurança das pessoas, animais e instalações [37].  

Das causas mais frequentes para as faltas de alta impedância permanentes, se 

podem citar: o rompimento e queda ao solo de cabos-fase, o abalroamento de postes, o 

contato acidental permanente, e com destaque, danos permanentes em isoladores, danos na 

isolação de equipamentos e a deterioração de para-raios. Por outro lado, as causas mais 

comuns para o desencadeamento de faltas de alta impedância temporárias são o arco elétrico 

em isoladores, a contaminação de isoladores por poeira e poluição, as correntes subsequentes 

em para-raios, a umidade, a salinidade e as condições atmosféricas. Observando as causas 

mais comuns associadas às faltas de alta impedância, constata-se a dificuldade em se 

determinar o local de sua ocorrência pela simples inspeção visual da rede de distribuição de 

energia elétrica que, como anteriormente comentado, constitui a prática mais comum quando 

da ocorrência desse tipo de falta.  

Conforme sua causa, as faltas de alta impedância podem se apresentar como faltas 

série, quando do rompimento de cabos que vão à terra, ou shunt, se há problemas na isolação 

de elementos com estruturas de suporte, como cadeia de isoladores e para-raios. Entretanto, 

seu comportamento não é linear, muito menos resistivo. De acordo com [38], a assinatura da 

forma de sua corrente possui quatro características peculiares, que podem ser observadas na 

Figura 2.11 e são listadas a seguir. Estas características podem ser compreendidas como 

componentes lineares do comportamento da corrente de falta. 

1) Build-up: A corrente de falta cresce até seu valor máximo após algumas 

dezenas ciclos; 

2) Shoulder: O processo de crescimento do valor da corrente (build-up) é 

interrompido ou atenuado por alguns ciclos; 

3) Não-Linearidade: A relação tensão-corrente na falta não é linear; 

4) Assimetria: A corrente de falta possui formas de onda diferentes para os 

semi-ciclos positivo e negativo. 
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Figura 2.11 – Forma de onda característica da corrente em uma FAI. 

 

Fonte: Traduzido de [39]. 

Na Figura 2.11 mostra-se a oscilografia de tensão e corrente de uma falta de alta 

impedância aferida em campo. A assimetria e não-linearidades permeiam a forma de onda em 

todos os ciclos.  Um evento de intermitência (shoulder) ocorre pouco antes de 0,3 s e um 

detalhando-se a imagem em torno de 0,55 s tem-se outro processo de intermitência agora 

atenuando o build-up, que se verifica desde os primeiros ciclos. Tais características da falta 

promovem a geração de transitórios eletromagnéticos na faixa de 2 kHz a 10 kHz [40].  

O aspecto intermitente característico das correntes de faltas de alta impedância é 

fruto da formação de arcos elétricos, que possuem variação temporal de sua impedância. 

Dessa forma, mesmo que a corrente de falta seja capaz de sensibilizar a proteção do sistema, 

dada sua magnitude, ocorre que sua extinção natural pode se dar antes da atuação da proteção 

temporizada. No entanto, a extinção natural da falta não é sinônimo que o sistema esteja 

íntegro e isso se observa pela contínua repetição da falta, ou seja, tem-se sua evolução de falta 

intermitente para uma falta permanente. A ocorrência de períodos de intermitência pode 
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mascarar a presença da falta e fazer, por exemplo, que o trecho seja religado com o defeito 

ainda existente.  

Outro aspecto importante é a influência do tipo de superfície de contato na 

magnitude da corrente de falta. A Tabela 2.2 apresenta os valores para as superfícies mais 

comuns de ocorrência de queda de condutores, com base nas medições relatadas em [41]. 

Tabela 2.2 – Níveis de corrente típicos para FAI, em função da superfície 

Superfície Condição Corrente 

Areia 
Úmido 25,64 A 

Seco 8,91 A 

Asfalto 
Úmido 36,63 mA 

Seco 95,94 mA 

Gramado Úmido 57,18 A 

Cascalho fino Seco 28,89 A 

Cascalho grosso 
Úmido 31,24 A 

Seco 114,5 mA 

Concreto 
Úmido 62,92 A 

Seco 32,08 A 

Terra 
Úmido 46,73 A 

Seco 10,52 A 

Árvore (Conífera) 
Úmido 4,89 A 

Seco 22,56 A 

Fonte: Adaptado de [41]. 

Em [42], a análise do contato do condutor no solo constatou o aparecimento de 

componentes harmônicos na corrente de falta advindos do comportamento não-linear. 

Destaca-se que este tipo de falta em sistemas de distribuição apresenta uma corrente inicial 

menor que 100 A e o arco elétrico possui cerca de 5 cm. Nestas condições, não há 

vaporização completa das partes metálicas do condutor, impossibilitando a formação de íons 

para uma melhor condução elétrica e consequente baixa impedância. A vaporização de 

elementos não metálicos nas proximidades do arco, como vegetação, agrava o 

desenvolvimento caótico da corrente. Este fenômeno é um dos principais motivos do 

comportamento altamente não-linear da corrente em uma falta de alta impedância. 
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2.3.2. COMPORTAMENTO ELÉTRICO E MODELAGEM 

As faltas de alta impedância possuem duas características primordiais: as baixas 

correntes de falta e a formação de arcos elétricos. A primeira é decorrente da alta impedância 

formada entre o condutor e a superfície de contato ou entre a isolação do condutor e um 

objeto, produzindo pouca ou nenhuma corrente. A segunda característica é o fenômeno de 

formação de arco elétrico pois, dada a alta impedância de contato, a diferença de potencial 

cria caminhos preferenciais pelos gaps de ar. Nestes gaps de ar tem-se elevado potencial a 

uma curta distância, favorecendo a ruptura do dielétrico. Entretanto, dado o nível de tensão 

dos sistemas de distribuição, a energia do arco não é suficiente para manter a corrente 

sustentada, tornando-a intermitente. Parte disto é devido às condições em constante mudança 

da superfície de contato. Portanto, o comportamento elétrico dinâmico não-linear (caótico) é 

um traço marcante das faltas de alta impedância [43]. 

Devido à formação do arco elétrico, a tarefa de desenvolver um modelo fiel à falta 

de alta impedância tem sido um enorme desafio. O comportamento do arco diferencia-se 

consideravelmente entre um semiciclo e outro, como pode ser visto na Figura 2.12, e esta 

assimetria compromete a obtenção de equações diretas para a tensão em função da corrente 

[44].   

Figura 2.12 – Relação entre tensão e corrente em uma FAI. 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de [44]. 
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A origem das diversas pesquisas em busca de um modelo para faltas com arco 

elétrico está no princípio do equilíbrio térmico, com a introdução das primeiras descrições da 

condutividade do arco elétrico, na forma de uma equação diferencial de primeira ordem, em 

Cassie (1939) [45] e Mayr (1943) [46]: 
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Na equação (2.22), g(t) é a condutância do arco que varia com o tempo; G(t) é a condutância 

estacionária do arco, dada por (2.23) e τ é a “constante” de tempo do arco, dada por (2.24). 

Em (2.23), i é o valor absoluto da corrente do arco e Varc é a constante de tensão do arco. Em 

(2.24), A e B são os parâmetros constantes que representam o comportamento da forma de 

onda em cada semiciclo. 

Para determinar os parâmetros constantes, [44] utilizam-se dados experimentais 

para interpolar a curvas de tensão e corrente da falta. Em função da assimetria, foi realizada 

uma interpolação para cada semiciclo, resultando em dois valores para cada parâmetro, como 

apresentado na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Parâmetros do modelo baseado no princípio do equilíbrio térmico. 

Parâmetro Semiciclo Positivo Semiciclo Negativo 

Varc 2520 V 2100 V 

A 6,6.10-5 s 2,0.10-5 s 

B 41977 Ω 85970,30 Ω 

Fonte: Dados obtidos de [44]. 

O equacionamento baseado nos fundamentos do equilíbrio térmico pode ser 

utilizado para construir um modelo computacional, como proposto em [47], discretizando a 

equação (2.22) na forma de (2.25). O algoritmo de resolução desta equação diferencial deve 

envolver um processo iterativo e está representado na forma de fluxograma na Figura 2.13.  
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Figura 2.13 – Solução numérica da equação diferencial da condutância do arco elétrico. 

 

Fonte: Adaptado de [48]. 

O fato de necessitar de dados experimentais e interpolação das curvas de tensão e 

corrente motivou pesquisadores a partir da abordagem térmica para a obtenção de modelos 

elétricos. Neste sentido, norteou-se a busca pelas características da falta de alta impedância 

em relação aos fenômenos de faltas em sistemas elétricos de potência. Uma análise 

comparativa em [49] apresentou um conjunto de características únicas baseadas no conteúdo 

harmônico das faltas em relação a diversas outras fontes harmônicas: 

 Faltas de Alta Impedância são monofásicas (fase-terra). Quando mais de uma 

fase estão envolvidas, ou é uma falta convencional de corrente elevada ou 

pode ser tratada como duas faltas de alta impedância separadas. A interação 
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normal entre fases durante uma falta fase-fase-terra convencional não ocorre 

de forma significativa; 

 As componentes harmônicas são geradas em um único local. A complexidade 

do modelo total de harmônicos de dezenas de fontes, cada uma com um fator 

de distribuição diferente, não ocorre; 

 As correntes de falta estão, substancialmente, em fase com a tensão do 

sistema, resultando no sincronismo do valor de pico entre as correntes 

harmônicas e a componente fundamental; 

 As harmônicas são funções da tensão no ponto de falta. Já alguns dos 

harmônicos do ambiente são funções das correntes de carga no sistema. 

A partir dos trabalhos de Emanuel et al. (1990) [9] e Nam et al. (2001) [38] 

surgiram dois grandes grupos de modelos de faltas de alta impedância. O primeiro deu origem 

aos modelos ativos (presença de fontes), que conseguem simular as características de não-

linearidade e assimetria. O segundo propõe um modelo passivo utilizando resistências não-

lineares, conseguindo simular também os efeitos de build-up e o shoulder. 

O trabalho desenvolvido em Emanuel et al. (1990) é uma grande referência na 

área devido a seus ensaios em campo. Faltas foram aplicadas ao final de um alimentador real 

e os dados foram submetidos a uma detalhada análise harmônica, comparando com os dados 

de operação normal. Os resultados evidenciaram que os valores da 3ª harmônica da corrente 

de linha e 2ª harmônica da corrente de neutro são diferenciais das faltas de alta impedância. 

De fato, Jeerings & Linder (1990) [49] também constataram que a magnitude da 3ª harmônica 

e a diferença de fase entre esta e a componente fundamental da tensão são indicadores da 

ocorrência de tal falta. Com base no estudo harmônico, propõe-se em Emanuel et al. (1990) 

um modelo composto por uma impedância resistiva e indutiva em série com a associação 

antiparalela de diodos em série com fontes de tensão em corrente contínua, conforme a Figura 

2.14. As características de condução dos diodos permitem representar a assimetria, pois no 

ciclo positivo a corrente de falta flui pela fonte VP e no ciclo negativo pela fonte VN. Com os 

testes de validação do modelo apresentados, concluiu-se que a 2ª harmônica está estreitamente 

relacionada à assimetria dada por PN VVV   e que a 3ª harmônica depende fortemente da 

relação 
R

X L . 
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Figura 2.14 – Modelo ativo para faltas de alta impedância. 

 

Fonte: [50]. 

O modelo proposto em Nam et al. (2001) é baseado na associação série de dois 

resistores não-lineares, ou seja,      tRtRtR f 21  . O resistor R1 é responsável pelas 

características de assimetria e não-linearidade nos regimes permanente e transitório, e tem 

característica periódica. Já R2 atua em regime transitório, com uma valor elevado no começo e 

decrescendo monotonicamente até zero, agregando os efeitos de build-up e shoulder, como 

apresentado na Figura 2.15. 

Figura 2.15 – Modelo passivo para faltas de alta impedância. 

 

Fonte: Adaptado de [38]. 
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Como indicado na Figura 2.15, a implementação do modelo foi conduzida em EMTP4 e por 

meio do módulo TACS5 foi criada a rotina de controle dos resistores. Medidas experimentais 

nos regimes permanente e transitório formaram a base de dados utilizada pelo controle TACS 

para simular a curva real de tensão por corrente. 

Desde a publicação destes dois modelos, houve modesto avanço no sentido de 

novas abordagens, e percebe-se que mesmo as proposições mais modernas são variações ou 

combinações dos modelos anteriores [44], [51]–[53]. Assim como diversas proposições para 

métodos de detecção e localização de faltas de alta impedância têm feito [54]–[56]. 

Em função de sua simplicidade e praticidade de implementação, destaca-se o 

modelo apresentado em Sharaf & Wang (2003) [57], que se vale da associação série de um 

resistor linear com um resistor que é função não-linear da corrente de falta , como em (2.26).  
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 (2.26) 

A única variável deste modelo é a corrente de falta if. As demais grandezas são constantes: 

resistência de falta inicial  200fR , ganho 6,0 , expoente 2  e corrente de falta 

inicial Ai f 700  , podendo, ainda, associar uma indutância de falta mHL f 3  em série.  O 

modelo consegue simular razoavelmente o efeito de não-linearidade e em sua implementação 

podem, facilmente, ser adicionados os efeitos de assimetria, build-up e shoulder, combinando 

o com outras funções temporais. 

2.3.3. INFLUÊNCIA NA LOCALIZAÇÃO DE FALTAS  

Os métodos convencionais fazem a consideração de que a impedância de falta é 

puramente resistiva, o que os torna indiferentes às não-linearidades. Dadas as demais 

considerações e as dificuldades inerentes ao problema de localização de faltas, as duas 

maiores fontes de erro e desafios a serem enfrentadas são: o efeito da impedância de falta, 

quando do aumento de sua magnitude, e o efeito da distância desta, pois, quanto mais 

distante, menores são as informações contidas nas medições na subestação [24]. 

                                                 

 
4 Eletromagnetics Transient Program (EMTP), software dedicado a simulação de transitórios eletromagnéticos 

em sistemas elétricos de potência. 
5 Transient Analysis of Control Systems (TACS), módulo do EMTP responsável  pelo uso de componentes 

controlados  por variáveis de outros pontos do sistema. 
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O efeito da impedância de falta dificulta muito a consolidação de um único 

modelo eficiente tanto para baixas quanto para altas impedâncias de falta. Desta forma, as 

pesquisas têm conduzido, cada vez mais, a métodos específicos para compor módulos de um 

sistema maior. Embora o início das discussões sobre faltas com formação de arcos elétricos 

em sistemas de média e baixa tensão date da década de 1940 [58], [59] e que, em 1961, 

Shields [60] tenha consolidado amplo estudo sobre os efeitos destas, os desenvolvimentos 

para a área de localização de faltas de alta impedância em sistemas de distribuição são 

recentes e foram impulsionados pelos resultados apresentados em Emanuel et al. (1990). Em 

2001, Funabashi et al. [61] estudaram a influência das características do arco elétrico na 

exatidão de localizadores digitais de falta. Neste trabalho, concluiu-se que diversos 

parâmetros, como tamanho, tensão e constante de tempo do arco, são diretamente 

proporcionais ao erro máximo de estimação. 

O uso da Transformada Wavelet6 é muito recorrente nos métodos para detecção de 

faltas de alta impedância e em Elkalashy et al. (2008) [54] utiliza-se a Transformada Discreta 

Wavelet (TDW) para analisar os transitórios iniciais dos arcos, dado que as ignições 

apresentam traços comportamentais [44]. Foi utilizado um sistema de distribuição em 20 kV 

não aterrado e com medição sem fio em múltiplos nós. O local da falta é determinado por 

meio das polaridades na faixa da banda de potência entre 6,25 kHz a 12,5 kHz, obtidas 

multiplicando os coeficientes wavelet (apenas o detalhe d3) da tensão e corrente de neutro, em 

cada nó. Apenas para um nó faltoso a polaridade será positiva e o ramal de falta é 

identificado. O ramal de falta nos dá uma indicação do local de falta. 

Os métodos baseados em impedância na frequência fundamental são aplicáveis a 

faltas permanentes, por isso em Alamuti  et al. (2012) [62] tem-se uma formulação no 

domínio do tempo que considera a curta duração de faltas, como as que produzem arco, para a 

localização sob efeito de intermitência. Um aspecto marcante do método é a utilização de 

poucos dados amostrais, apenas um ponto de medição, e do conhecimento das impedâncias 

dos cabos (próprias e mútuas), conferindo-lhe elevado custo benefício de implementação, em 

vista dos bons resultados obtidos. O conhecimento sobre a carga não é necessário, visto que 

                                                 

 
6 Wavelet é uma função capaz representar outra função (ou uma série de dados), originalmente no domínio do 

tempo, em diferentes escalas de frequência e de tempo. A decomposição de uma função com o uso de wavelets é 

conhecida como Transformada Wavelet e tem suas variantes contínua e discreta. As funções wavelet são 

ferramentas poderosas de processamento de sinais, muito aplicadas na compressão de dados, eliminação de 

ruído, separação de componentes no sinal, identificação de singularidades, detecção de auto-semelhança, análise 

de transitórios eletromagnéticos e etc [125]–[129]. 
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esta varia ao longo do dia, garantindo robustez. No entanto, considera-se o alimentador isento 

de ramais e sem realocação de cargas entre fases, o que limita a aplicação do método, mas não 

perdendo o mérito, dada sua originalidade. O equacionamento desta proposta é similar ao 

encontrado nos métodos tradicionais baseados em impedância, porém trabalhado no domínio 

do tempo para melhor interpretar os transitórios. Em seus resultados, é destacada a influência 

dos seguintes fatores: 

 Impedância e distância da falta – o aumento de ambos acarreta em aumento 

proporcional do erro; 

 Ângulo de falta7 – uma falta intermitente é, geralmente, extinta após a 

passagem da tensão por zero. Assim, o ângulo de falta determina sua duração 

e quanto menor for esse tempo, menos dados são disponíveis e maior será o 

erro; 

 Capacitância do cabo – em sistemas de distribuição com linhas aéreas, o 

efeito capacitivo na localização de faltas pode ser desprezado, pois a corrente 

de fuga é muito menor que as correntes de falta no fim do alimentador. 

Em consonância com a tendência da área rumo às Smart Grids, Milioudis et al. 

(2012) [63] contempla o aporte de dispositivos e infraestrutura de uma rede moderna, 

denotada por “Power Line Communication (PLC)”, para executar uma generalização do teste 

de reflectometria. Cada dispositivo injeta um sinal (impulso) na rede e analisando as múltiplas 

propagações (respostas ao impulso) o local de falta pode ser determinado. A validação é 

conduzida pela aplicação em um sistema de distribuição rural com grande ramificação e 

conclui-se que o método consegue determinar a posição de falta com grande exatidão, sendo, 

porém, afetado pelo tipo de falta e pela impedância desta. 

A alocação de medidores digitais, dependendo da extensão da rede, representa alto 

custo e mesmo a utilização da infraestrutura de comunicação Smart Grid exige o tratamento 

de um volume de dados que inviabiliza o armazenamento dos dados provenientes de todos os 

pontos de medição [64].  Em vista da otimização de recursos, em Zhou et al. (2012) [65] 

propõe-se um método rápido (processamento inferior a 50 ms), de baixo custo (não requer 

medidores de alto desempenho e utiliza medição em poucos nós) e de alta performance 

                                                 

 
7 O ângulo da falta é o momento do ciclo da tensão em que ocorre a falta, variando de 0° a 360°. A magnitude da 

corrente nos primeiros ciclos depende deste momento; e se a diferença entre este e o ângulo da impedância de 

falta for igual a noventa graus, tem-se o maior valor de pico e o maior grau de assimetria. 
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(robusto frente a ruídos e aplicável em caso de múltiplas faltas). Baseado em recuperação de 

esparsidade em medidas, o método compara os dados esparsos dos poucos nós de medição 

com a matriz de impedância do sistema, de forma que o resíduo resultante na solução do 

equacionamento matricial forneça informações sobre o estado sistema suficientes para 

localizar o ponto de falta. Simulações extensivas foram realizadas para demonstrar a 

eficiência do algoritmo. Para um sistema com 454 nós, em apenas 20% destes foram feitas 

medições. A solução é apresentada de forma gráfica em matrizes de cores, com resultados 

significativos mesmo para um sistema de grande extensão. Não são feitas restrições quanto à 

modelagem do sistema, visto que seu desenvolvimento visa aplicação com medidas de campo. 

2.4. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

Embora a Geração Distribuída (GD) possa ser uma alternativa sustentável para 

atender a demanda, a intermitência das fontes primárias e a variabilidade em sua operação 

introduzem incertezas adicionais aos Sistemas de Distribuição (SD). Em função de seu grande 

potencial de penetração nos SD, é importante investigar seus impactos à segurança e à 

confiabilidade da rede. Em conjunto com o aumento da utilização de fontes renováveis de 

energia, a GD tem apresentado grande destaque nas discussões sobre o futuro dos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, associando-se a conceitos como os de Smart Grids e 

Microgrids [66], [67]. Assim como os benefícios da GD impulsionam sua consolidação, seus 

impactos no sistema elétrico têm tomado a  atenção de muitos pesquisadores, órgãos 

reguladores, distribuidoras de energia elétrica e responsáveis por estudos de viabilidade 

técnica [68]–[71]. Uma vez que são destacados conflitos nos sistemas de proteção, como em 

[6], a penetração massiva de GD torna fundamental o desenvolvimento de estudos sobre sua 

influência na segurança e na confiabilidade do sistema, bem como soluções e alternativas para 

mitigá-los. 

A presença de GD é responsável pela perda da característica radial dos SD, 

alterando o fluxo de potência em seu sentido e magnitude [1]. Sob esta nova configuração, 

métodos determinísticos para localização de falta terão sua eficácia prejudicada devido ao 

aumento da complexidade do sistema e à introdução de expressivas incertezas, advindas da 

variabilidade e intermitência do fornecimento de energia da unidade de GD [72]–[76]. As 

manobras de conexão e desconexão de geradores em múltiplos pontos e em momentos 

indefinidos resultam em variações expressivas e aleatórias na configuração da rede e em seus 

parâmetros elétricos, exigindo estratégias robustas o suficiente para interpretar diferentes 
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situações como resultantes de um mesmo tipo de operação ou falha [77]. Esta situação remete 

a um novo paradigma para determinação do desempenho de soluções em SD. Os métodos e 

técnicas devem, além de critérios de precisão e exatidão, apresentar maior robustez frente a 

entradas com considerável nível de incerteza [13], [78]. 

2.4.1. REGULAMENTAÇÃO, CONCEITOS E DEFINIÇÕES  

Motivada por razões técnicas, econômicas e ambientais, a GD tem emergido 

como opção para a crescente demanda de energia elétrica e em resposta aos avanços 

tecnológicos, ao aumento de cargas sensíveis e à criação de novas políticas energéticas [67]. 

A GD é comumente associada a fontes renováveis, e a busca pela redução nos impactos 

ambientais impulsionará sua penetração nos sistemas de distribuição [70]. 

De forma geral, a GD é aquela localizada próxima aos centros de carga, conectada 

ao sistema de distribuição, de pequeno porte e não despachada centralmente (pelo ONS, no 

caso brasileiro) [79]. No Brasil, a GD foi instituída pela Lei Federal 10.848/20048 [80]: 

§ 8º  No atendimento à obrigação (...) de contratação da totalidade do 

mercado dos agentes (de distribuição de energia elétrica), deverá ser 

considerada a energia elétrica: 

I. (...); 

II. proveniente de: 

a) geração distribuída, observados os limites de contratação e de 

repasse às tarifas (...); 

A definição técnica e a forma de contratação se deram com o Decreto 5.163/20049 [81]: 

Art. 10.  Todos os contratos de comercialização de energia elétrica deverão 

ser informados, registrados, homologados ou aprovados pela ANEEL, 

conforme o caso.  

Art. 14.  Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a 

produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes 

concessionários, permissionários ou autorizados (...) conectados diretamente 

                                                 

 
8 Lei nº 10.848, de 15 de Março de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica. 
9 Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de 

outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências. 
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no sistema elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela proveniente 

de empreendimento: 

I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e 

II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética 

inferior a setenta e cinco por cento, conforme regulação da 

ANEEL, a ser estabelecida até dezembro de 2004. 

Parágrafo único.  Os empreendimentos termelétricos que utilizem 

biomassa ou resíduos de processo como combustível não estarão 

limitados ao percentual de eficiência energética prevista no inciso 

II do caput. 

§ 1º  O montante total da energia elétrica contratada proveniente de 

empreendimentos de geração distribuída não poderá exceder a dez por cento 

da carga do agente de distribuição. 

Nos últimos anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) tem se 

empenhado na tarefa de “facilitar o acesso de pequenas centrais geradoras com até 1 MW de 

potência instalada e cuja fonte primária seja incentivada (solar, eólica, biomassa, hídrica e 

cogeração qualificada), normalmente conectadas em baixa ou média tensão” [79]. Para tal, a 

ANEEL reuniu entidades, como Distribuidoras, Consumidores, Associações, Pesquisadores, 

Profissionais de Engenharia e interessados no tema, na Consulta Pública nº15/2010 e na 

Audiência Pública nº42/2011, resultando na criação da Resolução Normativa nº428/2012 e na 

inclusão de uma seção no PRODIST sobre o acesso de pequenos geradores. 

A Resolução Normativa nº428/201210 institui três definições importantes [82]: 

I - Microgeração Distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base 

em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por 

meio de instalações de unidades consumidoras;  

 II - Minigeração Distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes 

com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de 

                                                 

 
10 Resolução Normativa nº428 de 17 de abril de 2012, já alterada pela Resolução Normativa nº517 de 11 de 

dezembro de 2012.  
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distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;  

III - Sistema de Compensação de Energia Elétrica: sistema no qual a 

energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração 

distribuída ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo 

gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo 

de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra 

unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde 

os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da 

Fazenda. 

Além destas definições, prevê a inclusão no PRODIST de uma seção para tratar do acesso de 

pequenos geradores, de forma a padronizar a conexão e acesso, além de servir como 

referência para as distribuidoras elaborarem suas normas técnicas. A Seção 3.7 do Módulo 3 

do PRODIST [83], intitulada “Acesso de Micro e Minigeração Distribuída” está em vigência 

desde 19/04/2012, descrevendo os procedimentos para acesso de micro e minigeração 

distribuída ao sistema de distribuição. Dentre a série de requisitos, destaca-se que o nível 

tensão na conexão do acessante deve considerar as faixas de potência indicadas na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Níveis de tensão considerados para conexão de micro e minicentrais 

geradoras 

Potência Instalada Nível de Tensão 

< 10 kW Baixa Tensão (monofásico, bifásico ou trifásico) 

10 a 100 kW Baixa Tensão (trifásico) 

101 a 500 kW Baixa Tensão (trifásico) / Média Tensão 

501 kW a 1 MW Média Tensão 

Fonte: Dados obtidos de [83]. 

Outro ponto de destaque é a proteção no Ponto de Acoplamento Comum (PAC), para a qual 

são estabelecidos requisitos mínimos, conforme a Tabela 2.5. Nota-se que há grande 

preocupação com os problemas de ilhamento, sincronismo e regulação de tensão terminal. O 

ilhamento de uma porção da rede é um caso importante e tem tomado a atenção das 

concessionárias no que se refere à sua detecção. Durante o ilhamento, os requisitos de 

qualidade de energia estarão sob a regência das unidades de GD (com pouca capacidade 

frente à subestação), porém a responsabilidade ainda é da concessionária. Assim, cria-se um 

conflito que conduz ao requisito de tempo máximo para desenergização durante ilhamento. 



46  Capítulo 2 

 Localização de Faltas em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

Tabela 2.5 – Requisitos mínimos em função da potência instalada 

EQUIPAMENTO 

Potência Instalada 

Até 100 kW 
101 kW a 500  

kW 

501 kW a 

1 MW 

Elemento de desconexão Sim Sim Sim 

Elemento de interrupção Sim Sim Sim 

Transformador de acoplamento Não Sim Sim 

Proteção de sub e sobretensão Sim Sim Sim 

Proteção de sub e sobrefrequência Sim Sim Sim 

Proteção contra desequilíbrio de corrente Não Não Sim 

Proteção contra desbalanço de tensão Não Não Sim 

Sobrecorrente direcional Não Não Sim 

Sobrecorrente com restrição de tensão Não Não Sim 

Relé de sincronismo Sim Sim Sim 

Anti-ilhamento Sim Sim Sim 

Estudo de curto-circuito Não Sim Sim 

Medição 
Medição 

Bidirecional 

Medidor 4 

Quadrantes 

Medidor 4 

Quadrantes 

Fonte: Adaptada de [83]. 

Em âmbito internacional, o documento IEEE Std 1547TM (2003) [84], intitulado 

“Standard for Interconnecting Distributed Resources With Electric Power Systems”, fornece 

um conjunto de critérios e requisitos para a interligação dos recursos de geração distribuída à 

rede de energia elétrica. Este padrão fornece requerimentos funcionais para a concepção e 

teste do sistema de interconexão11, sendo tecnologicamente neutro ao não especificar 

equipamentos de qualquer tipo, e suficiente para a maioria das instalações até 10 MVA. 

Dentre os requisitos apresentados, destacam-se: 

 Tempo máximo de eliminação de condições anormais de tensão e frequência; 

 Isolamento durante faltas e coordenação com religadores; 

 Desenergização sob ilhamento não-intencional; 

 Qualidade de energia e regulação de tensão no PAC; 

 Perfil de tensão em regime permanente. 

                                                 

 
11 Conjunto de todos os equipamentos utilizados para interligar uma unidade GD a um SEP. 
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Os requisitos técnicos mínimos deste padrão são considerados universalmente necessários 

para garantir uma conexão tecnicamente confiável, ao nível da distribuição. A partir desta, 

uma série de documentos foram desenvolvidos para atuar especificamente em diversos 

aspectos da interconexão, como mostra a Figura 2.16. 

Figura 2.16 – Padrões e guias associados ao IEEE Std 1547TM. 

 

Fonte:Adaptado de [85]. 

Assim como em outros países, que há uma década se valem do IEEE Std 1547TM  e 

derivados, as últimas mobilizações da ANEEL podem ser vistas como um marco regulatório 

para a GD no Brasil, pois consolidam o acesso à rede de baixa tensão e a exportação de 

energia para esta. As novas possibilidades remetem às perspectivas sobre os benefícios da 

geração decentralizada, bem como colocam sobre os sistemas todos os impactos de uma nova 

forma de operação. 
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2.4.2. IMPACTOS SOBRE A REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

A penetração alavancada de GD provocará mudanças no comportamento da rede 

de distribuição, levando-a de uma característica passiva, com fluxo unidirecional da 

subestação para os consumidores, para uma posição mais ativa, com fluxo bidirecional devido 

a ramais que consomem, geram e armazenam energia [86]. 

Em função do aumento na complexidade da operação de SD com GD, um dos 

principais objetivos do conceito de Smart Grids é fornecer a infraestrutura necessária para 

uma integração otimizada. Estudos sobre esta integração descrevem uma série de benefícios à 

rede, porém, também avaliam os desafios associados. Tais benefícios envolvem aspectos 

relacionados à confiabilidade, robustez, economia e sustentabilidade, com destaque para [87]: 

 A melhoria no perfil de tensão;  

 A redução de perdas na transmissão e distribuição;  

 O aumento da confiabilidade; 

 O uso de fontes renováveis; 

 A redução no impacto ambiental; 

 Suporte aos picos de consumo.  

Os principais desafios envolvem projetos de investimento, as alterações na rede e seu novo 

comportamento, tais como[70], [71]: 

 O alto custo inicial; 

 As questões de ilhamento; 

 A perda da radialidade; 

 Os problemas de coordenação e seletividade; 

 O aumento dos níveis de curto-circuito; 

 As flutuações de tensão; 

 A introdução de interharmônicos. 

Dos desafios técnicos relacionados à GD, a maioria remete a um impacto nos 

sistemas de proteção. Dada à importância em manter a proteção de um sistema elétrico 

confiável, os estudos em busca de prever os possíveis problemas, assim como prover suas 
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soluções, têm ganhado destaque nos últimos anos, gerando um acervo de casos que podem ser 

divididos em duas categorias [88], como segue, e das quais citam-se os mais discutidos. 

1) Problemas de sensibilidade: 

 Proteção “Cega” – com a contribuição dos geradores durante as faltas, a 

corrente de falta na subestação reduzirá, podendo não atingir os níveis de pick-

up dos dispositivos de proteção; 

 Religadores insensíveis – geradores a jusante de um religador fazem com que a 

corrente de falta (também a jusante) vista por este seja apenas uma parcela ou 

mesmo zero; 

 Redução no alcance da proteção de distância – a contribuição de falta do 

gerador caracteriza uma situação conhecida como infeed, na qual a impedância 

medida pelo relé será menor que a impedância real até o ponto de falta, 

resultando em subalcance; 

2) Problemas de seletividade. 

 Falso Trip (Trip Solidário12) – o gerador de um alimentador pode contribuir 

para a corrente de falta em um alimentador adjacente, o valor desta corrente 

pode exceder o ajuste de pick-up em seu alimentador (circuito são), 

promovendo atuação indevida da proteção; 

 Perda de coordenação religador-fusível – a contribuição do gerador pode fazer 

com que a corrente de falta atinja níveis onde a curva de proteção13 do fusível 

fica abaixo da curva do religador; 

 Religamento dessincronizado – geradores podem tornar faltas temporárias em 

permanentes e o religamento pode ocorrer em um trecho energizado14 e fora de 

sincronismo com o restante da rede, causando danos sérios ao gerador e valores 

elevados de tensão e corrente nas vizinhanças do local da falta; 

 Impossibilidade do religamento automático – assim como no religamento 

dessincronizado, uma ilha energizada por um gerador pode ser devolvida à rede 

                                                 

 
12 Do inlgês: Sympathetic Tripping. 
13 Curva dada pelo tempo de atuação do dispositivo em função da corrente de falta. 
14 Este caso é um exemplo dos riscos devidos ao problema de ilhamento, no qual trechos da rede são energizados 

por unidades de GD e isolados da rede. 
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por um religador sem que o sincronismo de tensão e corrente seja 

necessariamente respeitado; 

 Perda de direcionalidade - a GD proporciona fluxo de potência bidirecional e 

pode alterar o fator de potência, sendo a mudança do ângulo de corrente visto 

pelo relé direcional (67) responsável por habilitar a atuação da função de 

sobrecorrente de fase (50, 51); 

A presença de GD configura ainda outras questões técnicas além dos impactos aos 

sistemas de proteção. Nos SD, a grande ramificação, o desbalanço elétrico, a dinâmica das 

cargas, os níveis de tensão e corrente, e demais peculiaridades lhes conferem um nível 

intrínseco de incerteza. A este nível de incerteza acrescentam-se ainda variações operacionais 

e perturbações, como reconfigurações na rede, falha em equipamentos, erros de modelagem e 

simulação, ruídos de medições e mudanças climáticas [89]. Embora o objetivo da GD seja 

promover aumento na robustez e confiabilidade do sistema, a sua penetração introduz 

incertezas que, somadas as já existentes, tornam a abordagem determinística insuficiente para 

modelar o comportamento do sistema, analisar seu desempenho e tomar decisões com 

margem de erro admissível. Neste cenário, existem duas abordagens capazes de incorporar 

incertezas [72], [90]: 

1) Probabilística: variáveis representadas por funções de densidade de 

probabilidade (média e variância), explorando o comportamento estocástico. 

Utilizam-se ferramentas estatísticas. 

2) Possibilística: variáveis representadas por seu intervalo de variação e 

avaliadas sobre diversos cenários possíveis. Utilizam-se conceitos de 

matemática intervalar e lógica fuzzy. 

Quando a GD é baseada em energia renovável, como eólica, fotovoltaica e 

maremotriz, tem-se um grande desafio: a variabilidade na geração, uma vez que depende de 

fontes primárias com comportamento intermitente, variante em função da localização 

geográfica e de difícil previsão [69], [91], [92]. Em contraste com os objetivos da GD, a 

variabilidade induz flutuações de energia ao longo do dia que podem provocar redução na 

robustez do sistema elétrico [68]. Há, ainda, a dependência da geração de uma unidade de GD 

com a demanda e a geração das outras no mesmo alimentador, pois ao exceder a capacidade 

de consumo haverá fluxo reverso de potência reativa, da unidade consumidora para a 

subestação, e as perdas aumentarão [72]. Qualquer que seja a abordagem utilizada, o fato é 
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que as incertezas provenientes da penetração de GD em alto nível são relevantes e reduzirão 

significativamente a eficácia de técnicas de planejamento determinísticas, exigindo que 

diferentes cenários sejam levados em consideração [73]. 

Existe uma crescente discussão sobre as incertezas na operação de unidades de 

GD, adicionais àquelas provenientes do comportamento estocástico das fontes primárias. Na 

referência [93] é descrito que as fontes de incertezas na operação de unidades de GD incluem 

o número de unidades conectadas à rede em certo momento, sua localização e a potência 

importada ao sistema. Em [77] afirma-se que diferentes consumidores podem ter diferentes 

estratégias para operar seu gerador e os processos de conexão e desconexão à rede podem ser 

aleatórios. Seus resultados mostram que a aleatoriedade na operação provoca aumento nas 

perdas e reduz a capacidade de transferência de potência. Em relação ao tratamento das 

incertezas, em [74] destaca-se a abordagem possibilística, em vista de que nem todas as 

incertezas são necessariamente estocásticas, pois algumas variáveis dependem de decisões de 

investimento ou operação do proprietário ou operador, definindo uma variabilidade baseada 

em certas regras, o que pode ser melhor tratado por sistemas de inferência fuzzy. 

2.4.3. INFLUÊNCIA NA LOCALIZAÇÃO DE FALTAS 

A mudança no fluxo de potência, na direção e na amplitude das correntes de falta 

compõem o principal impacto da penetração de GD nos Sistemas de Distribuição (SD): a 

perda da característica radial sob a qual os sistemas de proteção foram projetados. Além dos 

problemas de coordenação e seletividade, destacados em [6], para sistemas com GD, os 

métodos tradicionais para localização de faltas apresentam erros significativos, que aumentam 

em proporção direta à impedância de falta e à potência gerada a jusante do ponto de falta [1], 

[7], [8].  

Os diferentes tipos de tecnologia de GD, como turbinas a gás natural, turbinas a 

vapor (combustíveis fósseis ou biomassa), máquinas de combustão interna (diesel), células a 

combustível, microturbinas, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), geração eólica e células 

fotovoltaicas, têm características elétricas particulares. Este fato associado ao tipo de conexão 

com a rede, como a utilização de inversores de frequência, contribui para a existência de 

diferentes formas de flutuação de energia, incertezas na operação e respostas a faltas [75]. 

Estes aspectos exigem maior robustez à localização de faltas, em nível compatível às 

incertezas presentes nas variáveis de entrada [13]. 
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Como mencionado na seção anterior, os geradores distribuídos provocam o efeito 

de infeed que reduz o alcance dos relés de proteção. Este efeito, basicamente, é a origem do 

aumento em complexidade do processo de localização de faltas na presença de GD. Em um 

alimentador, se uma falta ocorre a jusante de um gerador distribuído, como ilustrado na 

Figura 2.17, a contribuição deste para a corrente de falta pode ser determinada por (2.27). 

Figura 2.17 – Falta a jusante de um gerador distribuído. 

 

Fonte:Própria. 
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A equação (2.27) mostra que a contribuição IGD pode ser determinada a partir de parâmetros 

da rede e do próprio gerador. Porém, se a falta ocorrer a montante do gerador, como na Figura 

2.18, esta corrente será dependente da impedância de falta, dada por (2.28), e sua 

determinação fica comprometida, tornando-se parte das incógnitas do problema. 

Figura 2.18 – Falta a montante de um gerador distribuído. 

 

Fonte:Própria. 
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 Neste novo caso, a contribuição do gerador será um valor adicional ao 

equacionamento das correntes no ponto de falta, modificando a equação (2.2) para (2.29). 

GDsubF III 
 (2.29) 

Com isso, a solução antes apresentada em (2.13) torna-se (2.30). Como IGD depende da 

impedância de falta e de sua localização, o processo torna-se não-linear e não mais de 

determinação direta, mesmo para a modelagem simplificada. 
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A primeira avaliação do impacto da GD na localização de faltas foi desenvolvida 

em Penkov et al. (2005) [94]. O trabalho apresenta dois métodos simples para a localização de 

faltas, com um deles considerando a presença de GD. O modelo do alimentador não prevê 

ramificações e assume-se que a impedância de falta seja zero (ZF = 0). Com mais importância 

do que a eficácia dos métodos propostos, o resultado principal é a avaliação da influência da 

GD na resposta do método que não a considera. Com a comparação dos erros de estimação, 

nota-se que o aumento da capacidade de geração é diretamente proporcional ao erro, 

provocando um aumento superior a 8% para cada 1 MVA adicionado. 

Os métodos baseados em impedância são dependentes dos parâmetros da rede e 

de sua topologia. Estes se tornam casos particulares de propostas que devem considerar a GD, 

como na extensão dos métodos de Takagi et al. (1982) e Lee et al. (2004) desenvolvida em 

Bretas & Salim (2006) [95]. O algoritmo é similar existente em Lee et al. (2004), porém o 

cálculo trifásico iterativo considera a contribuição da GD, bem como o desbalanço entre fases, 

as perdas técnicas e a existência de ramificações. A GD é representada pelo modelo 

subtransitório do gerador síncrono (Figura 2.19), e a corrente de falta, devido a este, é 

calculada como função dos parâmetros do gerador e da tensão em seus terminais (Vk), como 

em (2.31). A análise comparativa dos resultados, para a localização de faltas em um 

alimentador com GD, traz que os métodos originais apresentam um erro máximo 10 vezes 

maior que no método proposto. Além disto, o erro para o sistema desbalanceado foi cerca de 

duas vezes maior que no caso balanceado. 
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Figura 2.19 – Circuito equivalente para o gerador síncrono em período subtransitório. 

 

Fonte: Adaptado de [95]. 
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Diferentemente da subestação de distribuição, que dista das centrais geradoras, as 

unidades de GD estão com os terminais dos geradores isolados apenas por um transformador 

e alguns metros de cabos. Nesta situação, o comportamento do gerador distribuído durante 

faltas possui uma dinâmica muito maior que a subestação. Neste sentido, em Jamali & Talavat 

(2010) [7] é desenvolvido um equacionamento, no domínio do tempo, que assume a dinâmica 

do gerador para a atualização dos valores de tensão e corrente no alimentador. O método é 

dividido em duas partes: a primeira é a execução de um cálculo de fluxo de carga para 

determinação dos valores pré-falta, principalmente as contribuições dos geradores; a segunda 

é o processamento dos dados em um algoritmo numérico que desloca a janela visualização do 

evento pré-falta para o pós-falta. O método é aplicado em uma rede (tensão nominal de 20 

kV) com grande complexidade, comtemplando o efeito capacitivo, extensa ramificação (205 

nós), perdas técnicas, acoplamento magnético entre fases e três unidades de GD. Os 

resultados indicam forte influência do tipo de falta, com maiores erros no caso fase-terra. A 

resistência de falta foi responsável por um acréscimo de 100% do erro inicial a cada aumento 

em 10Ω. A influência da penetração de GD apresentou característica não-linear, aumentando 

a diferença de 25% do erro inicial, quando há a entrada de um segundo gerador (mesma 

potência), para 125%, aproximadamente, pela adição do terceiro. 

Um aspecto pouco tratado, mesmo com os avanços no sentido da utilização de 

múltiplas medições em Smart Grids, é a utilização do monitoramento da interconexão das 

unidades de GD. Em Brahma (2011) [96], a localização de falta é baseada na medição 

sincronizada de tensão e corrente na interconexão, em busca de robustez frente a mudanças na 

topologia da rede. O circuito de falta é descrito como a superposição dos circuitos de 

sequência de pré e pós-falta e a GD é representada por um equivalente Thévenin 
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( SL ZEV  ), cujos elementos são determinados aplicando os dados medidos na 

interconexão à equação (2.32). 
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O alimentador é, então, descrito como uma matriz de impedância trifásica ( abcZ ) e o 

algoritmo aplica, sucessivamente, uma corrente de falta entre nós consecutivos (I-J) da rede, 

até que os valores da matriz de tensão, calculados como em (2.33), sejam coerentes com as 

medidas nas interconexões dos geradores. 

 
  )()()( abc

F
abc

bus
abc
JI IJIZV    (2.33) 

O método foi validado em um sistema com 60 nós e o resultado mais importante é que, 

quanto maior for o nível de penetração de GD, maior é a quantidade de medições e maior a 

exatidão. O autor conclui que não há influência da resistência de falta, mudanças na topologia 

da rede, distância da falta e que um nível de 10% de GD já é capaz de permitir a localização 

de 100% dos casos de faltas, com uma exatidão superior a 98,4%. 

Em adição às diversas características de um alimentador real, que dificultam a 

modelagem e obtenção de um modelo eficiente, a análise de faltas de alta impedância na 

presença de GD faz deste tema um caminho ainda pouco percorrido, dentro da grande área de 

localização de faltas. Embora, existam alguns trabalhos, como [10], as discussões ainda estão 

em nível de Conferências. Entretanto, já se iniciam os estudos do impacto da GD sobre faltas 

com formação de arco elétrico, a exemplo de Ciric et al. (2011) [97]. O estudo apresenta uma 

metodologia para calcular a resistência do arco e a aplica ao alimentador de teste, com 34 nós, 

do IEEE (IEEE 34 Node Test Feeder [16]). Os resultados apontam que a GD aumenta 

significativamente os níveis de corrente de falta e, consequentemente, reduz o valor da 

resistência do arco, principalmente no ponto de conexão do gerador distribuído e suas 

vizinhanças. Tal fato indica que a presença de GD fornece mais energia para o 

estabelecimento do arco elétrico, alterando as características já estudadas para faltas de alta 

impedância em SD e até promovendo novas situações, como o estabelecimento de faltas em 

condutores rompidos no lado da carga. 

A junção de novos paradigmas dos SD modernos com a necessidade de soluções 

mais robustas pode inviabilizar o desenvolvimento de métodos analíticos. Neste ponto, os 

sistemas de inteligência artificial apresentam-se como alternativas cada vez mais atraentes. 
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Desenvolvimentos atuais, como em Zayandehroodi et al. (2013) [98], utilizam sistemas de 

inferência inteligentes para tratar os dados, muitas vezes permeados por incertezas, sem a 

necessidade de desenvolver o modelo do sistema. Este trabalho, especificamente, utiliza os 

resultados da simulação extensiva de faltas em um sistema modelado com grande fidelidade 

para o processo de treinamento de uma rede neural com funções de base radial. O sistema 

possui 3 alimentadores (Figura 2.20), com a presença de 5 unidades de GD e uma curva de 

carga variante ao longo do dia. Mesmo sobre um elevado nível de complexidade, o método 

apresentou significativa exatidão, demonstrando a dimensão da robustez dos sistemas 

inteligentes.   

Figura 2.20 – Sistema de distribuição utilizado em Zayandehroodi et al. (2013). 

 

Fonte: [98]. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA INTELIGENTE BASEADO EM 

INFERÊNCIA FUZZY E DECOMPOSIÇÃO 

POR COMPONENTES ORTOGONAIS  

3.1. INTRODUÇÃO 

Métodos para localização de faltas baseados em sistemas inteligentes têm tomado 

destaque entre as pesquisas na área, pois, à medida que se procura representar o modelo do 

alimentador com maior fidelidade, maior é a complexidade para desenvolver seu 

equacionamento e estimar, com a devida exatidão, o seu comportamento [99]. Conforme o 

princípio da incompatibilidade de Zadeh [100]:  

À medida que a complexidade de um sistema aumenta, a 

nossa habilidade em fazer afirmações precisas e ainda significativas 

sobre o seu comportamento diminui, até que um limiar é atingido além 

do qual precisão e significado (ou relevância) se tornam características 

mutuamente exclusivas. 

Neste aspecto, os sistemas de inteligência artificial possuem uma grande 

vantagem em relação à análise de sistemas elétricos, uma vez que não é necessário 

compreender matematicamente os fenômenos envolvidos no problema e, desde que haja 

dados suficientes, a localização de faltas pode ser desenvolvida para uma modelagem com 

qualquer nível de complexidade, e até mesmo utilizando dados reais de medição. 

O sistema inteligente proposto nesta tese será composto, basicamente, por duas 

grandes partes: 

1) Sistema de inferência fuzzy, parametrizado por meio de um algoritmo de 

sintonia automático; 

2) Sistema de pré-processamento de dados, fundamentado na técnica de 

decomposição por componentes ortogonais; 
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Cada uma destas partes será discutida neste capítulo, assim como sua integração em prol do 

sistema inteligente para localização de faltas. 

3.2. SISTEMAS FUZZY 

Os Sistemas Fuzzy são modelos computacionais baseados na lógica fuzzy15, uma 

extensão da lógica clássica (Booleana) capaz de lidar, simultaneamente, com dados numéricos 

e informações linguísticas, explorando as formas como o cérebro humano usa para o 

tratamento de informações qualitativas e incertas [101]. As regras (Se, E, Ou, Então e etc.) e 

as variáveis (pouco, muito, médio, grande e etc) linguísticas permitem o tratamento de 

informações imprecisas, enriquecendo a capacidade de interpretação computacional de 

problemas de alta complexidade matemática. Assim, as principais vantagens da utilização de 

sistemas fuzzy são [102]: 

 Independem da modelagem matemática; 

 Inferem sobre informações qualitativas; 

 Expressam imprecisões e incertezas; 

 Tolerância à imprecisão dos dados; 

 Processamento paralelo; 

 Modelagem não-linear de processos com complexidade arbitrária; 

 Construídos com base em experiência ou aprendizado de máquina; 

 Fácil integração em ferramentas convencionais. 

O fundamento sobre a lógica fuzzy foi introduzido em Zadeh (1965) [103], no qual 

é abordado o conceito de pertinência em conjuntos. Na lógica clássica, a pertinência de 

qualquer elemento x a um conjunto A é dada pela função característica  xA  em (3.1). 

 











Axse

Axse
xA

,0

,1


 (3.1) 

Desta forma, um elemento x pertence ou não a um conjunto A, exprimindo a certeza ou 

imposição de inclusão. Este trabalho, no entanto, estende a pertinência para o campo da 

                                                 

 
15 Fuzzy: expressão da língua inglesa para o termo “nebuloso”. 
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possibilidade, e a função característica passa a assumir, também, valores intermediários no 

intervalo [0,1], ou seja, graus de pertinência que exprimem a possibilidade16 de um elemento 

pertencer a um conjunto. A função característica, ou agora função de pertinência, passa a ser 

definida como em (3.2). 

  XxondexxA  ],1,0[:
 (3.2) 

A função  xA  retorna o valor do grau de pertinência do elemento x, pertencente ao 

universo de discurso X, em relação ao conjunto fuzzy A. Em suma, na lógica clássica as 

fronteiras dos conjuntos são rigidamente definidas, enquanto na lógica fuzzy há uma transição 

gradual, como ilustrado no exemplo da Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Comparação entre a lógica clássica e a fuzzy. 

 

Fonte:Própria. 

Desde a sua proposição e em função de suas possibilidades, a pesquisa sobre 

lógica fuzzy vem agregando desenvolvimentos em busca de maior consistência matemática. 

Sua consolidação permitiu, em 1947, a primeira aplicação em controle de processos cuja 

estabilidade não era alcançada com projetos clássicos de controle PID17 [104]. Atualmente, os 

sistemas fuzzy são amplamente utilizados nas mais diversas aplicações, principalmente 

aquelas em que as variáveis estão altamente permeadas por incertezas. As implementações em 

lógica nebulosa permitem que informações indeterminadas possam ser tratadas por 

dispositivos de controle. Assim, é possível lidar com conceitos qualitativos associados ao 

processo de inferência humana, por exemplo, interpretar variáveis sem uma medida formal 

como os sentimentos (contente, feliz, normal, triste, estressado). 

                                                 

 
16 Destaca-se a diferença entre possibilidade e probabilidade.  O campo probabilístico infere sobre chance de 

ocorrência de um evento e o campo possibilístico indica o quão relacionado está um elemento a um conjunto. 
17 Controle Proporcional, Integral e Derivativo, muito utilizado em aplicações industriais. 
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3.2.1. TEORIA E DEFINIÇÕES 

Um conjunto fuzzy A em um universo X é definido por uma função de pertinência 

  ]1,0[: XxA , e representado por um conjunto de pares ordenados utilizando a notação 

em (3.3). 

   XxondexxA A  ,/
 (3.3) 

O conjunto X recebe o nome de “Universo de Discurso” e compreende os valores x que uma 

grandeza pode assumir, desempenhando papel similar ao do domínio de uma função.  

A função de pertinência pode assumir qualquer lei de formação, dependendo de 

como o conjunto fuzzy deva expressar a grandeza. Normalmente, a função de pertinência é 

descrita por meio de funções analíticas contínuas e definida a partir do conhecimento prévio 

sobre a grandeza inferida. Esta tarefa representa um dos maiores desafios na construção de 

uma variável fuzzy, pois o comportamento do processo a ser modelado pode não ser 

totalmente conhecido ou mesmo ser uma das incógnitas do problema. Uma das alternativas é 

utilizar funções padrão e alterar suas características conforme a resposta do sistema. As mais 

utilizadas são a função triangular, trapezoidal e gaussiana, apresentadas na Figura 3.2 e 

descritas matematicamente pelas equações (3.4), (3.5) e (3.6), respectivamente. 

Figura 3.2 – Principais funções de pertinência. 

 

Fonte: Própria. 
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(3.6) 

Para a implementação computacional, os conjuntos fuzzy são discretizados e as 

funções de pertinência contínuas são utilizadas para formar o conjunto fuzzy A discreto, cuja 

notação é dada em (3.7). O sinal de adição indica a composição dos elementos, ilustrados na 

Figura 3.3, e n é o número de elementos, que reflete na qualidade de representação da função 

contínua. 

       1 1 2 2 3 3/ / / /A A A A n nA x x x x x x x x       
 (3.7) 

Figura 3.3 – Função de pertinência discretizada. 

 

Fonte:Própria. 

Dentro da lógica fuzzy, as variáveis são compostas por conjuntos fuzzy nomeados 

de acordo com seu significado quantitativo, e por isso são denominadas “Variáveis 

Linguísticas”. Estas variáveis são, portanto, a composição dos conjuntos mapeados, em 

relação ao universo de discurso em questão, como no exemplo da Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Exemplo de variável linguística fuzzy. 

 

Fonte: Própria. 

Os nomes dos conjuntos fuzzy de uma variável seguem uma estrutura ligada a uma linguagem 

específica que caracterize o fenômeno modelado a partir de descrições linguísticas e 

qualitativas. Em geral, os nomes são sentenças construídas pela união de um termo primário 

(baixo, médio, alto e etc), conectivos lógicos (e, ou, não e etc), modificadores (muito, pouco e 

etc) e delimitadores (parêntesis, traços e etc). Esta construção pode ser sistematizada pela 

quíntupla (N, T(N), X, G, M): 

1) N – nome da variável; 

2) T(N) – conjunto de termos de N, ou seja, nomes dos valores linguísticos de N; 

3) X – universo de discurso; 

4) G – regra sintática para gerar os valores de N como uma composição de  termos de 

T(N), conectivos lógicos, modificadores e delimitadores; 

5) M – regra semântica para associar a cada valor gerado por G um conjunto fuzzy em X. 

Para o exemplo da  Figura 3.4, tem-se N = temperatura; T(N) = {baixa, média, alta}; X = [0 a 

100 ºC]; G =  temperatura não baixa e não muito alta, por exemplo; e M = associa o valor 

acima a um conjunto  fuzzy cuja  função de pertinência exprima o  seu significado. 

O processamento das informações contidas nas variáveis linguísticas se dá pela 

realização de operações entre seus conjuntos fuzzy ou, mais especificamente, entre as funções 

de pertinência. As principais operações envolvem: agregação, combinação e comparação de 

conjuntos, sendo a intersecção, a união e o complemento as consideradas como básicas. 

Considerando dois conjuntos fuzzy A e B, definidos em um mesmo universo de discurso X, 

estas operações são dadas da seguinte forma: 
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1) Conjunto União (equivalente à soma algébrica): é aquele formado por todos 

os valores máximos de  xA  e  xB , para todo Xx e representado por 

(3.8). 

        xxxx BABA  ,max
 (3.8) 

2) Conjunto Intersecção (equivalente ao produto algébrico): é aquele formado 

por todos os valores mínimos entre  xA  e  xB , para todo Xx e 

representado por (3.9). 

        xxxx BABA  ,min
 (3.9) 

3) Conjunto Complemento: o complemento de um conjunto fuzzy 

normalizado18 é formado pela subtração de  xA  do valor unitário, para 

todo Xx e representado por (3.10). 

   xx AA
 1

 (3.10) 

Outras operações são encontradas na literatura e satisfazem os critérios de operadores T-

norma para intersecção e S-norma para união [105]. 

Além das operações entre conjuntos num mesmo universo de discurso, conjuntos 

de diferentes variáveis linguísticas podem ser relacionados. Isto é importante, pois o que se 

busca em sistema fuzzy é, justamente, o resultado da relação entre diversas variáveis de um 

problema. As relações fuzzy indicam o nível de associação entre os elementos dos conjuntos 

em questão, definindo uma função de pertinência para a associação. Dados dois universos de 

discurso X e Y, a relação R definida em YX   pode ser expressa como um subespaço do 

produto cartesiano dos dois universos de discurso de forma que ]1,0[: YXR , resultando 

em uma matriz de relacionamento ou relacional, apresentada em (3.11). 
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18 Um conjunto fuzzy é normalizado se pelo menos um de seus elementos possui grau de pertinência igual a 1. 
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Tão importante quanto a relação fuzzy, a composição de relações desempenha 

papel fundamental na implementação computacional, principalmente, de estimadores e 

controladores fuzzy. Sejam duas relações fuzzy R(x,y) e S(y,z) definidas, respectivamente, nos 

produtos YX   e ZY  , a composição destes será efetuada sobre as matrizes relacionais e 

denotada por  zxSR , . Esta composição será um subespaço de ZX  e dada por (3.12). 

    ( , ) sup , ,R QR S x z x y y z  
 (3.12) 

A T-norma, simbolizada por “*” é, normalmente, o operador “min” e a S-norma simbolizada 

por “sup” o operador “max”, conduzindo a equação (3.12) à forma em (3.13). 

     ( , ) max min , , ,R QR S x z x y y z 
 (3.13) 

Em um nível mais próximo do raciocínio humano, as variáveis linguísticas podem 

ser diretamente relacionadas utilizando os conectivos: “E”, “OU” e “NÃO”. Neste contexto, 

podem-se estabelecer asserções como os exemplos a seguir: 

 Se a tensão é “Alta” E a corrente é “Baixa”, então a impedância da falta é 

“Alta”. 

 Se a tensão é “Baixa” OU a corrente é “Alta”, então a impedância da falta é 

“Baixa”. 

 Se a corrente NÃO é “Alta”, então a impedância da falta é “Alta”. 

Cada conectivo remete à utilização de um determinando operador: E (T-normas), OU (S-

normas) e NÃO (Complemento). Tomando dois conjuntos fuzzy A e B pertencentes a um 

mesmo universo de discurso X e considerando os operadores usuais, os conectivos podem ser 

desenvolvidos como em (3.14), (3.15) e (3.16). 

        xxxEx BABA  ,min
 

(3.14) 

        xxxOUx BABA  ,max
 

(3.15) 

    xxNÃO AA  1
 (3.16) 

As operações apresentadas são essenciais para o processo de inferência fuzzy ou 

raciocínio aproximado que mapeia o comportamento das variáveis de saída de um sistema por 
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meio de regras do tipo “Se <CONDIÇÃO>, então <AÇÃO>”, advindas de conhecimento 

especialista. As regras fuzzy são baseadas na generalização da regra Modus Ponens19: 

Fato: X é A 

Regra: Se X é A então Y é B 

Consequência:          Y é B 

Sejam X e Y duas variáveis linguísticas compostas, respectivamente, pelos 

conjuntos fuzzy  nAAAA ,,,, 321   e  mBBBB ,,,, 321  , então o objetivo é encontrar uma 

função de pertinência B  que representa a consequência da aplicação simultânea de regras 

fuzzy dado um fato observável A , como a seguir: 

Fato: X é A  

Regra 1: Se X é A1 então Y é B3 

Regra 2: Se X é A2 então Y é B1 

(...) 

Regra k: Se X é An então Y é Bm 

Consequência:              Y é B  

Estas regras são definidas pelo especialista e podem ser interpretadas como a implicação do 

conjunto A no conjunto B (A→B), de forma que se tem uma relação fuzzy do tipo 

),( yxR BA . Logo, a obtenção de B  se dá pela composição do conjunto A  à matriz 

relacional ),( yxR BA  descrita em (3.17). 

    ),( yxRxAyB BA 
 (3.17) 

A função de pertinência da relação ),( yxR BA  pode ser obtida pelos seguintes métodos: 

    yxyxMandani BAR BA
 ,min),( 

  (3.18) 

       yxxyxZadeh BAAR BA
 ,min,1max),( 

  (3.19) 

                                                 

 
19 Em lógica, Modus ponens (do Latim: modo de afirmar) é um dos modos dos silogismos condicionais 

(normalmente abreviado para MP): Se A, então B. A. Portanto B. O argumento tem duas premissas. A primeira 

premissa é a condição "se - então", nomeadamente que A implica B. A segunda premissa é que P é verdadeiro. 

Destas duas premissas pode ser logicamente concluído que Q tem de ser também verdadeiro. 
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   yxyxLarsen BAR BA
 


),(

 (3.20) 

    yxyxAritmético BAR BA
 


1,1min),(

 (3.21) 

    yxyxBooleano BAR BA
 ,1max),( 

  (3.22) 

A partir de uma medida não fuzzy x0, também chamada crisp, o conjunto A  pode ser 

determinado utilizando o conjunto Singleton, um caso particular normalizado, cujo suporte20 é 

um único ponto Xx 0 com 1)( 0 x , ou seja, sua função de pertinência é dada por (3.23). 

 




 


contráriocaso

xxse
xS

,0

,1 0


 (3.23) 

Assim A  será dado por (3.24) e este processo recebe o nome de fuzzificação. 

  0/1 xxA 
 (3.24) 

3.2.2. ESTIMADOR FUZZY MULTICAMADAS 

Os estimadores/controladores fuzzy são sistemas especialistas compostos por uma 

coleção de regras fuzzy, cujo objetivo é então modelar problemas de engenharia quando uma 

das seguintes situações é observada: 

 Quando os modelos matemáticos já disponíveis para o problema são 

demasiadamente complexos, ou ainda, são também inexistentes; 

 Quando os modelos matemáticos, embora existentes, exigem elevado esforço 

computacional para a produção de suas respostas, inviabilizando-se então o 

seu uso prático em aplicações de tempo-real; 

 Quando o comportamento a respeito da dinâmica do processo é mais bem 

formulado a partir da experiência de especialistas; 

 Quando os dados relacionados ao processo estão imersos em universos de 

imprecisão e incerteza; 

                                                 

 
20 Suporte de um conjunto fuzzy é a coleção de todos os elementos que possuem grau de pertinência maior que 

zero. 
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 Quando há pouca informação quantitativa descrevendo o comportamento do 

processo, isto é, há poucos dados que relacionam as entradas com as 

respectivas saídas. 

A Figura 3.5 ilustra o fluxograma geral de um estimador fuzzy. As variáveis de 

entrada do processo são medidas por meio de sensores, cujos valores crisp são fuzzificados 

mediante a “Interface de Fuzzificação”. No bloco “Processo de Inferência Fuzzy”, as entradas 

são processadas por meio de um conjunto de regras linguísticas definidas na “Base de 

Conhecimento”, fornecendo-se então a resposta ou a ação de controle em sua saída. O valor é 

defuzzificado na “Interface de Defuzzificação” para que os atuadores sejam devidamente 

acionados. 

Figura 3.5 – Fluxograma geral de um estimador fuzzy. 

 

Fonte: Própria. 

Cada bloco do sistema fuzzy possui um conjunto de características e atividades bem definidas 

e que, por si sós, podem compor sub áreas de pesquisa. Mais especificamente, estes blocos 

podem ser descritos como segue. 

1) Interface de Fuzzificação: 

 As entradas precisas (pontuais) são apresentadas ao sistema fuzzy por 

meio de medições ou observações de sinais advindas de sensores (ou 

do meio externo);  
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 Desta forma, a interface de fuzzificação consiste na identificação de a 

quais variáveis linguísticas essas entradas pertencem e seus 

respectivos graus de pertinência; 

 Na interface de fuzzificação também ocorre a ativação das regras 

associadas às variáveis linguísticas ativadas. 

2) Base de Conhecimento: 

 Representa o conjunto de regras linguísticas, na forma de “Se 

<ANTECEDENTE>, Então <CONSEQUENTE>”, as quais definem 

as decisões associadas ao controle do processo;  

 As regras podem ser fornecidas por especialistas em forma de 

sentenças linguísticas. O desempenho será confiável somente se essas 

regras forem consistentes; 

 Os formatos das funções de pertinências que constituem os termos 

linguísticos (triangulares, trapezoidais ou gaussianas) são também 

definidos aqui e seus parâmetros são ajustados pelo projetista. 

3) Base de Dados: 

 Armazena as definições das funções de pertinência que constituem a 

base de conhecimento, na forma de discretizações e normalizações 

dos seus universos de discurso, bem como as partições fuzzy de 

entrada e saída, de forma que todo o processo de inferência seja 

computacionalmente viável. 

4) Processo de Inferência Fuzzy: 

 A partir dos conjuntos e das regras linguísticas definidas na base de 

conhecimento, as operações dos conjuntos fuzzy são realizadas no 

estágio de inferência;  

 As operações fuzzy consistem no processamento (implicação) das 

regras linguísticas ativadas a fim de produzir um conjunto fuzzy que 

será resultante da contribuição de todas essas regras. Esta etapa é 

responsável por traduzir as incertezas e incorporar o comportamento 

de cada variável no conjunto fuzzy resultante. 
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5) Interface de Defuzzificação: 

 Uma vez obtido o conjunto fuzzy de saída através do processo de 

inferência, na  defuzzificação é feita a interpretação dessa informação 

para saídas precisas (pontuais ou crisp);  

 Isto se faz necessário, já que em aplicações práticas são requeridos 

valores precisos, ao invés de quantificações fuzzy;  

 Existem diversas técnicas de defuzzificação, sendo o método do 

centro de área e o método da média dos máximos os mais utilizados, 

conforme detalhado na sequência. 

Com relação às regras, os sistemas de inferência fuzzy podem ser classificados 

entre: 

 Paramétricos – cujos consequentes são funções;  

 Regra k: Se (x é Alto) e (y é Médio) então z = f(x,y) 

 Não Paramétricos – cujos consequentes são conjuntos fuzzy;  

 Regra k: Se (x é Alto) e (y é Médio) então (z é Baixo) 

A arquitetura Mandani, na qual os membros consequentes das regras fuzzy são 

representados por variáveis linguísticas, foi a primeira escolhida para o desenvolvimento 

deste trabalho. A utilização deste tipo de sistema de inferência fuzzy, devido à sua estrutura, 

proporciona robustez, oferece um elevado nível semântico e uma boa capacidade de 

generalização. A grande vantagem dessa abordagem é a de manter a capacidade de 

interpretação do sistema fuzzy, ao contrário das arquiteturas paramétricas, como o algoritmo 

ANFIS (Adaptive Network-based-Fuzzy Inference Systems), no qual as funções resultantes 

são polinomiais no domínio real [106]. 

Considerando, então, um sistema não-paramétrico com duas entradas (x,y) e uma 

saída z, sejam as variáveis linguísticas de entrada  nAAAAX ,,,, 321   e 

 mBBBBY ,,,, 321  , com a saída definida por  pCCCCZ ,,,, 321  , têm-se as seguintes 

regras: 

Fato 1: x é A  

Fato 2: y é B  



70  Capítulo 3 

 Sistema Inteligente Baseado em Inferência Fuzzy e Decomposição por Componentes Ortogonais 

Regra 1: Se (x é A1) E (y é B1) então (z é C1) 

Regra 2: Se (x é A1) E (y é B2) então (z é C2) 

 (...) 

 Regra k: Se (x é An) E (y é Bm) então (z é Cp) 

Consequência:       z é C  

O relacionamento da implicação {(A,B)→C} pode ser determinado em termos da matriz 

relacional   CBAR , , que é obtida aplicando a cada conectivo lógico seu respectivo operador 

para as regras ativadas. De posse da matriz relacional e detectadas as regras fuzzy ativadas, o 

resultado de cada uma dessas regras k será dado por (3.25). 

      ),,(, , zyxRyxBAzC CBAk  
 (3.25) 

Para duas medidas  00 , yx , o processo de fuzzyficação conduz a A em (3.26) e B  em 

(3.27) e BA  pode ser determinada pelo operador do respectivo conectivo. 

  0/1 xxA 
 (3.26) 

  0/1 yyB 
 (3.27) 

Em arquiteturas de Implicação Mandani e Composição Máx-Min, o processo de fuzzyficação 

se baseia nas equações (3.28) e (3.30) e o resultado de cada regra assume as formas em (3.29) 

e (3.31). 

Conectivo E: 

      yBxAyxBA  ,min,
 (3.28) 

        zyxzC CBAk   ,,min
 (3.29) 

Conectivo OU: 

      yBxAyxBA  ,max,
 (3.30) 

         zyxzC CBAk   ,,maxmin
 (3.31) 
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Em função da multiplicidade de regras ativas, a inferência fuzzy produz diversas 

regiões  zCk , que devem ser agregadas em apenas uma. O processo de agregação é 

apresentado em (3.32), para o qual w é o número de regras ativas. 

        zCzCzCAgrzC w ,,, 21 
 (3.32) 

Os principais operadores de agregação usados no tratamento de problemas de engenharia são 

dados por: 

      zCzCzCAgrMáximo w ,,,max)( 21 
 (3.33) 

      zCzCzCAgrMínimo w ,,,min)( 21 
 (3.34) 

Por fim, como o processo de agregação retorna uma região fuzzy, está deve ser 

convertida em um valor crisp e este processo é denominado defuzzyficação. De fato, os 

atuadores ou especialistas que irão tomar decisões sobre o processo conseguem manipular 

mais facilmente a dinâmica do processo quando as informações de saída são fornecidas de 

forma pontual. Os principais métodos de defuzzyficação são apresentados a seguir e ilustrados 

pela Figura 3.6. 

1) Método do Centro de Área (CDA), sendo N o número de discretizações no 

universo de discurso: 
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 (3.35) 

2) Método da Média dos Máximos (MDM), sendo zk os máximos valores de 

C  e M a quantidade destes:  





M

k

kz
M

MDM
1

1

 (3.36) 

3) Métodos do Primeiro Máximo (MPM), z o valor para o qual ocorre o 

primeiro dos valores máximos: 

  C
z

MPM  maxmin
 (3.37) 
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 Figura 3.6 – Principais métodos de defuzzyficação. 

 

Fonte: Própria. 

Conforme [2], as etapas sequenciais dos estimadores fuzzy podem ser estruturadas 

em camadas operacionais bem definidas, de forma que o sistema passa a ter uma 

representação denominada “Multicamadas”. Esta interpretação é análoga àquela existente 

para Redes Neurais Artificiais, e em função da finalidade dos procedimentos de cada etapa, é 

conveniente agrupá-las em três camadas distintas: camada de entrada, de inferência e de 

saída. 

A Camada de Entrada é a responsável pela comunicação das entradas originadas 

no problema principal com o sistema fuzzy, desenvolvendo a tarefa de fuzzificação destas 

utilizando o conjunto Singleton e a posterior determinação do grau de pertinência aos 

conjuntos fuzzy de cada variável linguística associada à respectiva variável. Cada variável 

linguística pode ser descrita por quantos conjuntos fuzzy forem necessários para o 

mapeamento de seu comportamento. Então, considerando um sistema fuzzy com uma única 

entrada e cuja respectiva variável linguística possui N conjuntos fuzzy, a camada de entrada 

terá a forma de um vetor coluna de tamanho N e seus elementos representam os graus de 

pertinência da entrada em relação aos conjuntos fuzzy. Seja esta entrada o escalar x, a camada 

de entrada do sistema fuzzy será o vetor Y, dado por (3.38). 
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 (3.38) 

Os termos pk(x) representam as funções de pertinência definidas para a entrada x em relação 

ao k-ésimo conjunto fuzzy associado. 

A representação descrita na expressão (3.38) pode, ainda, ser generalizada para 

sistemas com diversas entradas. Considerando um número m de variáveis de entrada, o vetor 
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Y(x) da camada de entrada pode ser entendido como a composição de subcamadas e reescrito 

como em (3.39). 
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 (3.39) 

Na equação (3.39), xi é a i-ésima entrada, p(k)(x) é o k-ésimo vetor de funções de pertinência 

associadas à entrada xk e Y(k). Agora, o vetor Y(x) dado em (3.38) transforma-se em uma 

matriz devido à concatenação dos vetores Y (1), Y (2), ..., Y (m). Seja um sistema constituído por 

apenas duas variáveis de entrada, a expressão (3.39) seria como em (3.40). 

              TNN xpxpxpxpxpxpxY 2
)2(

2
)2(

22
)2(

11
)1(

1
)1(

21
)1(

1 

 
(3.40) 

Na Figura 3.7 tem-se um exemplo para um sistema com duas entradas e variáveis linguísticas 

compostas por três conjuntos fuzzy cada uma. 

Figura 3.7 – Representação das entradas do sistema fuzzy multicamadas. 

 

Fonte: [2]. 

Em [2], é salientado que as funções de pertinência podem ser construídas a partir 

de qualquer função desde que estejam definidas no domínio fechado [0,1]. Para proporcionar 

maior velocidade de execução e uso racional de memória, é conveniente que estas sejam tão 

simples quanto se consiga. 

A Camada de Inferência tem a finalidade de processar as regras de inferência 

fuzzy definidas a partir da base de conhecimento. Assim como na camada de entrada, a 

avaliação das regras é desenvolvida de forma conjunta e, por isso, a definição e estruturação 
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do conjunto destas têm fundamental importância. A tratativa das regras em [2] considera uma 

ponderação das regras de inferência conferindo graus de importância, permitindo que regras 

conflitantes se relacionem sem que haja perda de completude verbal. Em termos de notação a 

i-ésima regra pode ser expressada como em (3.41), na qual Ri(.) é a função que representa o 

valor ponderado da i-ésima regra, wi é o fator de ponderação da i-ésima regra e ri(.) representa 

o valor fuzzy da i-ésima regra. 

     i i iR Y x w r Y x 
 (3.41) 

A Camada de Saída desempenha duas funções básicas: a agregação dos 

consequentes das regras de inferência e a defuzzificação do conjunto fuzzy obtido como 

resposta às entradas. Em [2], utiliza-se como método de agregação o operador “máximo” e 

para a defuzzificação o método “centro de área”.  

O diagrama esquemático geral do sistema fuzzy multicamadas é ilustrado na 

Figura 3.8, para um sistema composto de duas entradas e três regras de inferência ativadas. 

Figura 3.8 – Sistema fuzzy multicamadas. 

 

Fonte: [2]. 

3.2.3. SINTONIA AUTOMÁTICA DO ESTIMADOR FUZZY 

Um sistema fuzzy pode ser definido a partir do conhecimento especialista 

adquirido pelo estudo do problema, porém, a tratativa de sistemas complexos pode representar 
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uma tarefa infactível. Uma solução, nestes casos, é incorporar o aprendizado através de um 

conjunto de dados, onde estão disponíveis as variáveis de entrada com suas respectivas saídas. 

Em Takagi & Sugeno (1985) [107] tem-se uma das primeiras propostas de estruturas de 

sistemas de inferência fuzzy próprias à agregação de algoritmos de sintonia, ou seja, sistemas 

de inferência fuzzy baseados em um conjunto de padrões de ajuste para a sua definição. 

Dentre as principais abordagens que usam métodos híbridos neuro-fuzzy destaca-

se o algoritmo ANFIS (Adaptive-Network-based Fuzzy Inference Systems) proposto em Jang 

(1993) [108]. Tal algoritmo de sintonia é aplicável a arquiteturas fuzzy que possuem funções 

reais polinomiais como consequentes das regras fuzzy, como em Takagi & Sugeno (1985). No 

entanto, a representação de um processo através destas arquiteturas acarreta na perda de 

interpretabilidade junto à base de regras criadas, uma vez que os membros consequentes serão 

expressos não por variáveis linguísticas, mas sim por funções numéricas no domínio não-

fuzzy. Torna-se, assim, interessante o desenvolvimento de algoritmos de ajuste de sistemas de 

inferência fuzzy baseados em arquiteturas Mandani, nos quais os membros consequentes das 

regras fuzzy sejam representados por variáveis linguísticas. A abordagem fuzzy multicamadas, 

proposta em [2], foi desenvolvida com o intuito de atender a este quesito. 

Desta forma, em relação ao problema tratado neste trabalho, aplicando-se a 

abordagem fuzzy multicamadas para mapear o relacionamento existente entre as tensões e 

correntes oscilografadas na subestação de distribuição de energia elétrica, torna-se possível a 

obtenção de uma estrutura fuzzy com alto grau de interpretabilidade do mapeamento realizado, 

pois os membros antecedentes e membros consequentes das regras serão definidos por 

variáveis linguísticas. Em outras palavras, o sistema fuzzy desenvolvido poderá fornecer 

informações qualitativas sobre o interrelacionamento entre as componentes ortogonais das 

tensões e das correntes com a ocorrência ou não de uma falta, bem como relacionar as 

referidas grandezas com a distância relativa de sua ocorrência. 

De uma forma genérica, esses métodos de ajuste de sistemas de inferência fuzzy 

podem ser interpretados como sendo compostos de técnicas de geração de regras através dos 

dados disponíveis para o ajuste (ou treinamento) e de técnicas dedicadas ao ajuste dos 

parâmetros livres do sistema fuzzy. Assim, a sintonia de um sistema fuzzy envolve duas tarefas 

distintas: 

1) Ajuste Estrutural – que consiste no processo de geração das regras de 

inferência, incluindo a indução das regras e a otimização da base de regras; 
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2) Ajuste Paramétrico – que envolve a otimização dos parâmetros das funções 

de pertinência e a introdução de um valor de ponderação de cada regra fuzzy. 

O Método de Ajuste Estrutural utilizado neste trabalho foi apresentado em 

[109] e é baseado em técnicas de otimização irrestrita. Neste trabalho funções custo são 

empregadas para expressar o desvio entre os resultados desejados e a resposta fornecida pelo 

sistema fuzzy. Uma função custo, no contexto de aprendizado de máquina, pode ser definida 

como o erro quadrático médio entre a resposta do sistema fuzzy e as saídas desejadas 

referentes ao conjunto de ajuste, caracterizando um processo de treinamento supervisionado. 

A função custo pode, ainda, incluir  indicadores de regularização dos dados para obter 

melhores resultados quando da existência de ruídos nos dados de treinamento.  Associando 

esta tarefa às demais técnicas propostas em [109], objetiva-se reduzir o esforço nas etapas de 

ajuste das funções de pertinência e na criação das regras de inferência fuzzy. Para o problema 

tratado nesta tese, isto é fundamental, visto que não há um conhecimento especialista prévio 

sobre o comportamento das faltas de alta impedância. 

O algoritmo de otimização Hill Climbing, proposto em [110], é a base do 

algoritmo para a criação da base de regras. A lógica desenvolvida em [109] é fundamentada 

em um processo de busca em um determinado espaço válido. Formalmente, dado um espaço 

de busca S e um conjunto factível F, F  S, deve-se encontrar r* tal que a expressão (3.42) 

seja verdadeira. 

(r*)  (r) ;   r  F (3.42) 

Na expressão (3.42), (.) representa a função custo associada ao sistema fuzzy, r é uma 

determinada base de regras pertencente ao conjunto de todas as bases de regras válidas e r* 

configura a base de regras que minimiza a função custo em relação à região factível F.  

Segundo [2], a rotina de busca por uma base de regras ótima é exaustiva, pois o 

universo F de todas as soluções factíveis pode envolver inúmeras combinações. Em adição, a 

superfície definida por  é não-linear e composta por máximos e mínimos que dificultam a 

obtenção de um mínimo global. Uma forma de superar estas barreiras é valer-se de estratégias 

locais de busca. Neste sentido, a expressão (3.42) pode ser modificada e reescrita como em 

(3.43). 

)()( )2()1( rr  ;   r(2)  N(r1) (3.43) 
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Onde: 

}),( :{)( )2((1))2()1(  rrdistFrrN
 (3.44) 

Em (3.44), dist(r(1), r(2)) é uma função que determina a distância entre r(1) e r(2), e  é uma 

constante que define o raio da função vizinhança N(.). 

Para mitigar o custo computacional ao buscar pela solução que satisfaça a 

condição (3.42), o algoritmo de otimização estrutural proposto em [109] opera em duas fases 

complementares. A primeira fase contempla o sorteio aleatório de diversas bases de regras. A 

escolha inicial é feita com a base de regras que retorna o menor custo. O espaço de busca fica, 

então, restrito a uma determinada região definida pelo conjunto N(r(1)), onde r(1) representa a 

base de regras sorteada que apresentou o menor custo. A partir da base de regras r(1) escolhida 

na primeira fase, a segunda fase compreende o ajuste local, inserindo pequenas perturbações 

na base de regras original. Se a perturbação proporcionar uma redução do custo, ela é aceita e 

o processo continua até que não haja melhoria significativa por um número determinado de 

iterações. Tal algoritmo é apresentado na Figura 3.9. 

Figura 3.9 – Algoritmo de extração de regras fuzzy. 

 

Fonte: [2]. 
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O Método de Ajuste Paramétrico foi apresentado em [111] e é baseado em 

algoritmos de retro propagação do erro e métodos de otimização irrestrita. O algoritmo deste 

método também é fundamentado na minimização de uma função custo associada ao sistema 

de inferência fuzzy. 

A organização de sistemas de inferência fuzzy na forma de uma estrutura 

multicamadas é justificada não só pela divisão operacional distinta de cada uma destas 

camadas, como também pela presença em cada uma de parâmetros livres distintos [2]. Na 

camada de entrada, os parâmetros são as funções de pertinência das variáveis de entrada, na 

camada de inferência são os pesos de cada regra e na camada de saída são as funções de 

pertinência da variável linguística de saída. Considerando que o conjunto de ajuste {x, y} é 

fixo durante todo o processo de sintonia, então a função custo responsável pela sintonia dos 

parâmetros livres do mapeamento fuzzy g: xy pode ser escrita como em (3.45). 

      321 ,, hhhg  
 (3.45) 

Onde h(1), h(2)
 e h(3) representam respectivamente os vetores dos parâmetros das funções de 

pertinência de entrada, o vetor da ponderação das regras de inferência e o vetor dos 

parâmetros das funções de pertinência de saída.  

Para exemplificar o processo de ajuste paramétrico, toma-se um sistema fuzzy 

multicamadas composto por uma variável com duas funções de pertinência gaussianas na 

camada de entrada, três regras na camada de inferência e uma variável com duas funções de 

pertinência gaussianas na camada de saída. Desta forma, os vetores de parâmetros h(1), h(2)
 e 

h(3) serão dados por (3.46), (3.47) e (3.48), respectivamente. 

   Teeeeh 2211
1  

 
(3.46) 

   Twwwh 321
2 

 (3.47) 

   Tssssh 2211
3  

 
(3.48) 

Para estas, i
e e i

e são respectivamente a média e a variância da i-ésima função de 

pertinência de entrada; w1, w2 e w3 são os fatores de ponderação das regras fuzzy; i
s e i

s são 

respectivamente a média e a variância da i-ésima função de pertinência de saída.  
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Para o ajuste camada a camada, basta aplicar o método do gradiente descendente 

em cada uma delas. No caso da segunda camada, representando os fatores de ponderação das 

regras, tem-se a expressão em (3.49). 

         11 222  khkhkh 
 

(3.49) 

Tem-se que  é a taxa de aprendizagem e o vetor gradiente (h(.)) pode ser dado de forma 

genérica por (3.50). 
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nhhh
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 (3.50) 

Em (3.50), 
(.)
ih  representa o i-ésimo elemento do vetor de parâmetros h(.) e n é o número de 

elementos deste. Como a expressão analítica do vetor gradiente é de difícil definição, utiliza-

se uma aproximação numérica do mesmo em (3.51), por meio do método de equações às 

diferenças [112]. 
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 (3.51) 

Nesta aproximação,  é um valor muito pequeno e ei = [0 0...1...0]T, sendo que o elemento 

igual a 1 ocupa a posição i. A função custo g neste caso é a própria função do erro quadrático 

médio em relação aos p padrões de sintonia, como expresso em (3.52). 





p

k

kgg
p

1

)(

1
 (3.52) 

O termo g(k) é o erro quadrático em relação ao k-ésimo padrão de treinamento, ou seja: 

2
)( )( kkkg yd 

 (3.53) 

Onde dk é o valor da saída desejada em relação ao k-ésimo padrão de treinamento e yk é a 

saída fornecida pelo sistema fuzzy também em relação ao k-ésimo padrão de treinamento.  

Na Figura 3.10, há a ilustração do algoritmo de sintonia paramétrica aplicado ao 

caso de otimização da camada h(2). Os procedimentos para os ajustes das camadas h(1) e h(3) 

são similares. 



80  Capítulo 3 

 Sistema Inteligente Baseado em Inferência Fuzzy e Decomposição por Componentes Ortogonais 

Figura 3.10 – Algoritmo de sintonia paramétrica. 

 

Fonte: [2]. 

3.3. DECOMPOSIÇÃO POR COMPONENTES ORTOGONAIS  

A técnica de decomposição em componentes ortogonais foi proposta em [2] e tem 

por finalidade extrair informações de tensões e correntes trifásicas no domínio do tempo, 

resultando na fragmentação do conteúdo em 64 componentes. A principal característica da 

ferramenta apresentada é a sua independência de uma base, tais como são a transformada de 

Fourier e a transformada Wavelet, ou seja, a decomposição em componentes ortogonais não se 

fundamenta na projeção de funções sobre outras pré-estabelecidas. Ao contrário disso, 

procura-se extrair das próprias formas de onda as funções base para a decomposição, de 

maneira que o sistema de coordenadas esteja autocontido nas funções que serão decompostas. 

3.3.1. DECOMPOSIÇÃO DE TENSÕES E CORRENTES TRIFÁSICAS 

Sejam  Av t ,  Bv t  e  Cv t , funções temporais contínuas com período constante 

T, as tensões de fase de um sistema trifásico e sabendo que há uma referência comum no 

ponto de neutro, definem-se as tensões de linha pelas expressões (3.54), (3.55) e (3.56). Para 

que as tensões de fase sejam consideradas coplanares sob o ponto de vista da álgebra linear, é 

necessário que existam reais a, b e c, não todos simultaneamente nulos, capazes de satisfazer 

a igualdade destacada em (3.57), onde o intervalo temporal t T t    define o domínio de 

interesse para a análise. 



Capítulo 3  81 

 Sistema Inteligente Baseado em Inferência Fuzzy e Decomposição por Componentes Ortogonais 

     AB A Bv t v t v t 
 (3.54) 

     BC B Cv t v t v t 
 (3.55) 

     CA C Av t v t v t 
 (3.56) 

      0 para A B Cav bv cv t T t         
 (3.57) 

De forma análoga, para que as funções  ABv t ,  BCv t  e  CAv t  sejam coplanares, 

é necessário que existam reais ABx , BCx  e CAx , não todos simultaneamente nulos, capazes de 

satisfazer a expressão (3.58). 

      0AB AB BC BC CA CAx v x v x v      para t T t    (3.58) 

A demonstração de que (3.58) é verdade, independentemente da forma e 

magnitude das funções descritoras das tensões de fase, é conduzida, assumindo as definições 

apresentadas em (3.54), (3.55) e (3.56) e da seguinte relação (3.59). 

AB BC CAx x x x    tal que 0x   (3.59) 

Procedendo com o desenvolvimento de (3.58) e utilizando (3.59), demonstra-se em (3.60) que 

as funções  ABv t ,  BCv t  e  CAv t  serão, sob o ponto de vista da álgebra linear, funções 

coplanares e que formam duas a duas uma função planar. 

               0A B B C C Ax v v x v v x v v            

         0A B Cv x x v x x v x x         

     0 0 0 0A B Cv v v      

0 0  para t T t    (3.60) 

Uma vez verificada a existência da função planar definida por meio das funções 

 ABv t ,  BCv t  e  CAv t , é possível comprovar ainda que as funções   Av t ,  Bv t  e  Cv t  

podem não estar contidas nesse plano, pois não existe garantia de que as mesmas são 

linearmente dependentes como destacado por meio de (3.59). Estando essas funções contidas 

ou não na função planar, é possível obter as projeções de  Av t ,  Bv t  e  Cv t
 
sob essa 
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função. No entanto, para garantir coesão de magnitude das projeções das funções descritoras 

das tensões de fase sob a função planar, é necessário adotar uma das funções constituintes da 

função planar como um dos elementos base e a outra base como sendo uma função ortogonal 

à primeira. 

No desenvolvimento que prossegue, será considerada a função  ABv t como uma 

das bases e a função ortogonal a essa será obtida por meio das projeções ortogonais de  BCv t  

sobre a função  ABv t , tal como, vetorialmente, se apresenta por meio da Figura 3.11. 

Figura 3.11 – Representação esquemática para obtenção da função ortogonal à  ABv t . 

 

Fonte: [2]. 

Conforme se observa na Figura 3.11, a função ortogonal à  ABv t , denotada por 

 v t , pode ser obtida por meio da expressão (3.61): 

        proj
AB

BC BCv t
v t v t v t    (3.61) 

onde 
    proj

AB
BCv t

v t  denota a projeção de  BCv t  sobre  ABv t , de forma que a relação 

(3.62) denota essa operação. 
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 2

,
proj

x t

x t y t
y t x t

x t
  (3.62) 

Sendo: 

       ,
t

t T
x t y t x y d  


   (3.63) 

   
2 2

t

t T
x t x d 


   (3.64) 

Por meio da definição apresentada em (3.62), a expressão (3.61) decorre na 

equivalência (3.65). 

   
   

 
 2

,AB BC

BC AB

AB

v t v t
v t v t v t

v t
    (3.65) 

Inspecionando a função  v t , verifica-se que a mesma está contida na função planar definida 

por meio do arranjo em duplas das funções descritoras das tensões de linha. Esta afirmação é 

válida, visto que  v t  é resultante da combinação linear das funções  ABv t  e  BCv t . 

Definidas as bases, denotadas por    || ABv t v t  e  v t  é possível deduzir as 

expressões das projeções de  Av t ,  Bv t  e  Cv t , denotadas respectivamente por  av t , 

 bv t  e  cv t , sobre a referida função planar, como representado na Figura 3.12. 

Figura 3.12 – Representação esquemática para as projeções  av t ,  bv t  e  cv t . 

 

Fonte: [2]. 
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Por meio do conceito de projeções é, portanto, possível obter a expressão para a 

projeção de  Av t  sobre a função planar, bem como para as funções  Bv t  e  Cv t . Dessa 

maneira, o conjunto (3.66), (3.67) e (3.68) de expressões pode ser utilizado para tais fins. 
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   (3.66) 
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   (3.67) 
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   (3.68) 

As componentes das tensões de fase ortogonais à função planar poderão ser determinadas por 

meio do conjunto (3.69) de equações. 
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B bb

c C c
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 (3.69) 

Além das tensões de linha, determina-se, por meio das tensões de fase, a tensão de 

neutro, denotada por  Nv t , a qual resulta da soma das tensões de fase, assim como destacado 

na expressão (3.70) 

       N A B Cv t v t v t v t    (3.70) 

De maneira complementar, tem-se que a projeção de  Nv t  sobre a função planar 

das tensões de linha, denotada por  dv t , pode ser calculada conforme (3.71). A componente 

ortogonal de  Nv t  à função planar das tensões de linha será, portanto, como se apresenta em 

(3.72). 

       d a b cv t v t v t v t    (3.71) 

     h N dv t v t v t   (3.72) 

Analogamente, as correntes trifásicas do sistema de energia elétrica sob estudo 

podem ser também decompostas nas suas componentes contidas na função planar das tensões 
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de fase e naquelas ortogonais à função planar das tensões de fase. Para tanto, o seguinte 

conjunto de equações pode ser empregado: 

 
   

 
 

   

 
 

||

||2 2

||

, ,A A

a

v t i t v t i t
i t v t v t

v tv t







   (3.73) 
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||

||2 2

||

, ,C C

c

v t i t v t i t
i t v t v t

v tv t







   (3.75) 

       `d a b ci t i t i t i t    (3.76) 

     h N di t i t i t   (3.77) 
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cCc

bBb
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 (3.78) 

Até este estágio, a decomposição das tensões e das correntes de um sistema de 

energia elétrica trifásico resultará em 8 componentes para as tensões e igual número para as 

componentes de corrente. Para elucidar esse processo de decomposição, apresentam-se os 

circuitos destacados na Figura 3.13 e na Figura 3.14, os quais serão ortogonais entre si. 

Figura 3.13 – Componentes contidas na função planar das tensões de linha. 

 

Fonte: [2]. 
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Figura 3.14 – Componentes ortogonais à função planar das tensões de linha. 

 

Fonte: [2]. 

Adicionalmente, cada um dos pares de componentes de tensão e corrente poderão ainda ser 

decompostos por meio das projeções de uma função no espaço correspondente da outra 

função, ou seja, por meio da projeção da corrente no espaço da tensão e da projeção da tensão 

no espaço da corrente. Assim, têm-se as componentes  p

xv t , as quais representam as 

componentes colineares com as funções   xi t , bem como ter-se-ão as componentes  p

xi t  

que, por sua vez, denotam as componentes colineares com as funções  xv t , com  

, , , , , , ,x a b c n a b c h , e podem ser calculadas por (3.79). 
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 (3.79) 

De maneira semelhante, as componentes  
||q

xv t  representam as componentes 

colineares com as funções  xi t , assim como as componentes  
||q

xi t  denotam as componentes 

colineares com as funções  xv t , com , , , , , , ,x a b c n a b c h , e podem ser obtidas por meio do 

equacionamento (3.80). 
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 (3.80) 

Por outro lado, as componentes  q

xv t


 denotam as componentes de tensão 

colineares às funções            
2

,x x x x x xi t i t i t i t i t i t   , assim como as funções  q

xi t


 

são as componentes de corrente colineares com as funções 

           
2

,x x x x x xv t v t v t v t v t v t   , com , , , , , , ,x a b c n a b c h , e são calculadas 

fazendo-se uso do conjunto (3.81) de equações. 
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 (3.81) 

Por fim, tem-se a componente  tvd
x , a qual será a parcela de  xv t  não contida 

no espaço de  xi t , bem como se verifica a componente  tid
x , a qual será a parcela de  xi t  

não contida no espaço de  xv t , com , , , , , , ,x a b c n a b c h . Essas componentes podem ser 

calculadas da forma em (3.82). 
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||
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x x x x x

d p q q
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i t i t i t i t i t





    


   

 (3.82) 

Assim, para cada par de componentes tensão vs. corrente, outras 8 componentes poderão ser 

obtidas, de forma que para um sistema de energia trifásico existirá um total de 64 

componentes. 

3.3.2. ESTUDO DE FALTAS FASE-TERRA POR DECOMPOSIÇÃO 

ORTOGONAL 

Nesta Seção, serão empregados dados de ensaios de campo, obtidos de [113], para 

ilustrar como as componentes ortogonais se comportam perante faltas fase-terra. A falta a ser 
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analisada foi inserida no instante igual a 0,032 segundos, e por meio da Figura 3.15, têm-se as 

formas de onda de tensão e de corrente registradas na subestação de distribuição, as quais 

foram empregadas no processo de decomposição por componentes ortogonais. O sistema 

elétrico, no qual os ensaios foram desenvolvidos, é o mesmo que foi escolhido como base 

para o trabalho desta tese, e é detalhadamente analisado no Capítulo 4. 

Figura 3.15 – Formas de onda de tensão e corrente para uma falta fase-terra. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Processando as formas de onda destacadas na Figura 3.15, a fim de se obter os 

valores eficazes das formas de onda das funções advindas da decomposição em componentes 

ortogonais, apresenta-se, por meio da Figura 3.16, tanto o comportamento temporal para o 

valor eficaz das funções de tensão  p

av t ,  p

bv t ,  p

cv t   e  p

nv t  como para as correntes 

 p

ai t ,  p

bi t ,  p

ci t   e  p

ni t . É possível verificar a forma como as componentes 

 p

cv t ,  p

ci t  e  p

ni t  se comportam diante da ocorrência de uma falta fase-terra. Por 

outro lado, a componente  p

nv t  pouco se modifica quando da ocorrência da falta. Essa 

característica pode ser justificada pelo fato de que a corrente de falta, em termos de valores de 

pico, não supera 100 A. 
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Figura 3.16 – Valor eficaz para as componentes  p

xv t  e  p

xi t  com ncbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados a pesquisa. 

Na Figura 3.17, onde se apresentam as componentes  
||q

xv t  e  
||q

xi t  com 

, , , , , , ,x a b c n a b c h , é possível verificar que tanto a componente  
||q

ni t  como também a 

componente  
||

q

nv t  são sensibilizadas pela falta. Por meio da Figura 3.18, destacam-se as 

componentes  tvq
x
  e  tiq

x
  com ncbax ,,, . Assim, é possível verificar como as 

componentes  tvq
c
 ,  tiq

c
  e  tiq

n
  são afetadas pela ocorrência de uma falta fase-terra. 

Verifica-se, para instantes anteriores ao da ocorrência da falta, que os valores dessas 

componentes praticamente eram nulos e, após o instante de início da falta, tais componentes 

passam a apresentar valores expressivos. Observações semelhantes a essas podem ser tecidas, 

quando se observam as componentes  tvd
c ,  tid

c  e  tid
n , que são retratadas na Figura 

3.19. 



90  Capítulo 3 

 Sistema Inteligente Baseado em Inferência Fuzzy e Decomposição por Componentes Ortogonais 

Figura 3.17 – Valor eficaz para as componentes  
||q

xv t  e  
||q

xi t  com ncbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Figura 3.18 – Valor eficaz para as componentes  tvq
x


 e  tiq
x


 com ncbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 3.19 – Valor eficaz para as componentes  tvd
x  e  tid

x  com ncbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Por meio das Figuras 3.15 até 3.19, foram destacadas as componentes contidas no 

hiperplano das tensões de fase. As componentes ortogonais ao hiperplano das tensões de fase 

são destaque para os gráficos das Figuras 3.20 até 3.23. Na Figura 3.21, verifica-se que, 

diferente das demais, as componentes  
||q

xv t  e  
||q

xi t  com hcbax ,,, são as que menos se 

influenciam pela ocorrência de uma falta fase-terra.  

Em conclusão, uma das observações pertinentes, quando dessa análise qualitativa 

das componentes ortogonais em condições de falta, seria a afirmação de que as componentes 

de tensão com ccx ,  apresentam comportamento diferenciado para quando da ocorrência de 

uma falta. Da mesma forma, as componentes de corrente com hnccx ,,,  são especialmente 

sensibilizadas durante o intervalo de tempo que a falta se faz presente no sistema elétrico sob 

análise. Estes resultados mostram que a técnica pode ser utilizada em algoritmos para 

detecção de faltas, pois extrai informações sobre o momento de ocorrência, bem como para a 

localização, dado que cada componente possui sua sensibilidade aos níveis de tensão e 

corrente de falta. 
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Figura 3.20 – Valor eficaz para as componentes  tv p
x  e  ti p

x  com hcbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Figura 3.21 – Valor eficaz para as componentes  
||q

xv t  e  
||q

xi t  com hcbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 3.22 – Valor eficaz para as componentes  tvq
x


 e  tiq
x


 com hcbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Figura 3.23 – Valor eficaz para as componentes  tvd
x  e  tid

x  com hcbax ,,, , no período pós-

falta. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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3.4. SISTEMA INTELIGENTE PARA LOCALIZAÇÃO DE 

FALTAS 

O tratamento de problemas de localização de faltas pode ser realizado em duas etapas 

complementares. A primeira etapa é a utilização de técnicas, em geral de processamento de 

sinais, dedicadas à extração de características das formas de onda de tensão e de corrente que 

auxiliem na estimação da distância da falta, sendo que tal etapa pode ser denominada por pré-

processamento de dados. A segunda etapa consiste na aplicação de uma abordagem em 

sistemas inteligentes que, a partir das características extraídas no pré-processamento, 

consigam inferir sobre o comportamento faltoso e fornecer um resultado com margem de erro 

aceitável. A integração dessas duas etapas pode ser representada por dois blocos de 

processamento. O primeiro desses módulos é responsável por receber as formas de onda de 

tensão e de corrente e dessas extrair características que permitam que o segundo bloco de 

processamento localize a falta de alta impedância. De forma esquemática, esse modelo pode 

ser apresentado como na Figura 3.24. 

Figura 3.24 – Diagrama esquemático dos módulos do sistema localizador de faltas 

 
Fonte: Adaptado de [2]. 
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Em relação às atividades da primeira etapa, o objetivo será avaliar a aplicação de 

otimização por decomposição ortogonal, efetuada em [2], a redes com presença de geração 

distribuída. A técnica foi testada e avaliada frente a diversas situações de faltas de alta 

impedância que podem ocorrer nos sistemas de distribuição, tais como as faltas advindas de 

rompimento e queda de cabo no lado da carga, queda do cabo sobre a cruzeta, vazamento em 

isolador de pino, e falha em para-raios [2], [113]. Em relação à segunda etapa, a partir da 

extração de características por intermédio da decomposição por componentes ortogonais, o 

objetivo é contemplar o uso do estimador fuzzy multicamadas com sintonia automática, 

apresentado anteriormente.  

3.4.1. SISTEMA DE PRÉ-PROCESSAMENTO 

O primeiro módulo do sistema localizador de faltas permite extrair das formas de 

onda de tensão e de corrente as referidas componentes ortogonais entre si, ou seja, 

descorrelacionadas e capazes de sintetizar o comportamento do sistema elétrico sob estudo. 

Como visto, a técnica de decomposição por componentes ortogonais, diferente 

daquelas usualmente empregadas, como série de Fourier e transformada wavelet, não se 

baseia em um conjunto de bases pré-estabelecidas para proceder com a decomposição das 

formas de onda das tensões e das correntes. Ao contrário disso, emprega as funções a serem 

decompostas para obtenção do sistema de bases. De maneira equivalente, pode-se dizer que a 

técnica de decomposição em componentes ortogonais se constitui em uma abordagem livre de 

coordenadas para operar. Além disto, esta promove a decomposição em componentes 

inseridas no mesmo domínio das funções originais, ou seja, as componentes serão 

representadas por suas formas de onda no domínio do tempo.  

Diante de um sistema elétrico trifásico, uma primeira obtenção de componentes 

ortogonais é realizada, resultando em dois conjuntos de componentes: um conjunto de 

componentes contidas na função planar das tensões de linha e outro conjunto de componentes 

ortogonais à função planar das tensões de linha. Fazendo uso das componentes resultantes do 

primeiro processo de decomposição é possível, para cada componente de tensão e a 

correspondente componente de corrente, realizar um segundo processo de decomposição que 

resulta em outras oito componentes: quatro para a componente de tensão e outras quatro para 

a componente de corrente. Este processo é exemplificado a partir da Figura 3.25, 

evidenciando a cadeia de origem de cada componente. 
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Figura 3.25 – Diagrama esquemático do processo de decomposição por componentes principais. 

 
Fonte: [2]. 

De forma resumida, tem-se que a partir das quatro componentes de tensão {vA(t), 

vB(t), vC(t) e vN(t)} e das quatro componentes de corrente {iA(t), iB(t), iC(t) e iN(t)}, a primeira 

etapa da decomposição resulta em oito componentes para a tensão e outras oito componentes 
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para a corrente, ou ainda, oito pares tensão-corrente. Cada um desses pares, na segunda etapa 

de decomposição, pode ainda ser decomposto em quatro pares tensão-corrente perfazendo, ao 

todo, 64 componentes ortogonais a partir das quais é possível reconstruir as formas de onda 

originais de maneira plena. Dessa forma, pode-se afirmar que as formas de onda originais são 

sintetizadas completamente pelas componentes oriundas do processo de decomposição.  

A fim de ilustrar a definição de cada uma dessas componentes, apresenta-se, por 

meio de (3.83), a formulação matemática para determinação das componentes do conjunto 

        , , ,a b c nv t v t v t v t , bem como, por meio de (3.84), faz-se o mesmo para os elementos 

do conjunto         , , ,a b c ni t i t i t i t . Ambos os conjuntos         , , ,a b c nv t v t v t v t  e 

        , , ,a b c ni t i t i t i t  representam as componentes de tensão e de corrente, 

respectivamente, as quais estão contidas na função planar das tensões de linha. 
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Onde: 
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(3.85) 
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O conjunto         , , ,a c hb
v t v t v t v t , referente às tensões, bem como o conjunto 

        , , ,a c hb
i t i t i t i t , referente às componentes de corrente, representam aquelas 

componentes ortogonais à função planar das tensões de linha e podem ser calculadas por meio 

da expressão (3.86) e da expressão (3.87), respectivamente.  
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 (3.87) 

As componentes  p

xv t  representam as componentes colineares com as funções 

 xi t , bem como as componentes  p

xi t  denotam as componentes colineares com as funções 

 xv t , com , , , , , , ,x a b c n a b c h , e podem ser calculadas da seguinte maneira: 
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De maneira semelhante, as componentes  
||q

xv t  representam as componentes 

colineares com as funções  xi t , bem como as componentes  
||q

xi t  denotam as componentes 

colineares com as funções  xv t , com , , , , , , ,x a b c n a b c h , e podem ser obtidas por meio do 

seguinte equacionamento: 

 
   

 
 

 
   

 
 

||

||

2

2

,

,

x xq

x x

x

x xq

x x

x

v t i t
v t i t

i t

i t v t
i t v t

v t











 (3.89) 



Capítulo 3  99 

 Sistema Inteligente Baseado em Inferência Fuzzy e Decomposição por Componentes Ortogonais 

As componentes  q

xv t


 denotam as componentes de tensão colineares às funções 

           
2

,x x x x x xi t i t i t i t i t i t    assim como as funções  q

xi t


 são as componentes 

de corrente colineares com as funções            
2

,x x x x x xv t v t v t v t v t v t   , com 

, , , , , , ,x a b c n a b c h , e são calculadas se fazendo uso do seguinte conjunto de equações: 
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Portanto, as 64 componentes advindas do desenvolvimento da técnica de 

otimização por componentes ortogonais compõem uma ferramenta para tratar os problemas 

envolvidos com a identificação e localização de faltas em sistemas de distribuição de energia 

elétrica. Uma análise detalhada de todos os aspectos envolvidos com a técnica de 

decomposição por componentes ortogonais a ser utilizada na pesquisa pode ser encontrada em 

[2]. 

3.4.2. ESTIMADOR DO LOCAL DE FALTA 

O segundo módulo tem a função de inferir sobre os dados pré-processados e 

determinar a distância da falta no alimentador em estudo. A construção deste módulo envolve 

duas subtarefas, em um algoritmo iterativo que visa minimizar o erro de estimação: 

1) Seleção das variáveis pertinentes; 

2) Sintonia do sistema de inferência fuzzy; 

A primeira tarefa se dá pela determinação do conjunto de componentes ortogonais 

mais pertinentes ao processo de estimação. Inicialmente calculam-se os coeficientes de 

correlação entre cada componente e a série de distâncias de falta, advindos das simulações 

computacionais do alimentador. As componentes que maximizam a correlação com as 

distâncias de falta e minimizam a correlação entre si mesmas (para evitar redundância de 

informação) serão selecionadas para compor o conjunto de entrada do sistema fuzzy, dando-se 

início ao processo de sintonia estrutural e paramétrica automática. Concluída a sintonia, 

realiza-se a primeira estimação com o conjunto de dados das amostras de teste e verifica-se o 
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erro de estimação. Se o erro estiver acima de um valor pré-estabelecido, calcula-se o grau de 

correlação entre as componentes não utilizadas na estimação e o erro, adicionando ao roll de 

entradas, aquelas mais correlacionadas ao erro e menos correlacionadas às entradas anteriores, 

promovendo maior diversidade de informação para o sistema fuzzy. Novamente, dá-se o 

processo de sintonia da segunda atualização do estimador. Após a atualização, faz-se a 

estimação e o erro é avaliado. Enquanto o erro não estiver dentro dos limites determinados 

pelo conhecimento especialista, a etapa de seleção de novas variáveis e posterior atualização 

do estimador são efetuadas. Este processo iterativo é ilustrado na Figura 3.26. 

Figura 3.26 – Processo construção do módulo de estimação do local de falta. 

 

Fonte: Própria. 

3.4.3. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

O sistema inteligente, como apresentado, é utilizado no Capítulo 4 e representa o 

núcleo da metodologia para localização de faltas proposta. O pré-processamento pela técnica 

de Decomposição por Componentes Ortogonais é aplicado na Subseção 4.4, na qual os sinais 
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de tensões e correntes, para faltas simuladas ao longo de todo o alimentador de teste, são 

segmentados em variáveis com informações mais evidentes sobre o comportamento do 

sistema sob falta. Na Subseção 4.5, são selecionadas as variáveis mais correlacionadas à 

localização das faltas, para reduzir o esforço computacional. Então, o algoritmo da Figura 

3.26 é executado para sintonizar o estimador fuzzy, adicionando mais variáveis se necessário. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA PARA LOCALIZAÇÃO 

DE FALTAS DE ALTA IMPEDÂNCIA EM 

REDES COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

4.1. INTRODUÇÃO 

Iniciando a metodologia que resultará no sistema de localização das faltas, são 

empregadas simulações computacionais para, a partir dos resultados obtidos, extrair 

características que permitam inferir sobre o relacionamento existente entre as componentes 

ortogonais e o comportamento da falta de alta impedância ao longo do sistema. O alimentador 

piloto escolhido neste trabalho foi modelado totalizando 277 pontos de carga. Este é 

apresentado por meio da disposição geográfica de sua rede primária, ilustrada por meio da 

Figura 4.1.  

Figura 4.1 – Disposição geográfica da rede primária de distribuição. 

 

Fonte: [114]. 
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4.2. MODELAGEM DO SISTEMA ELÉTRICO SOB ESTUDO 

A modelagem computacional do sistema elétrico sob estudo é dividida em três 

grandes partes, conforme sua importância para o presente trabalho: 

1) O alimentador de distribuição – contemplando a descrição das características 

elétricas gerais do sistema e modelos escolhidos para os elementos 

abrangidos na rede, a citar o equivalente Thévenin a montante da subestação, 

o transformador da subestação, as linhas de distribuição e as cargas; 

2) A geração distribuída – descrevendo o modelo escolhido para representar os 

geradores distribuídos, bem como sua composição desde o sistema de 

potência mecânica até a interconexão com a rede; 

3) A falta de alta impedância – desenvolvendo um modelo apropriado para a 

verificação da influência de tal distúrbio nos registros de tensão e corrente 

medidos na subestação de distribuição. 

4.2.1. O ALIMENTADOR DE DISTRIBUIÇÃO 

A modelagem do alimentador depende, além das linhas aéreas, da obtenção do 

modelo da subestação e do circuito a montante desta. Este circuito corresponde a todo o 

sistema desde a geração, passando pela transmissão, até a barra de alta tensão do 

transformador da subestação. Usualmente, todo esse circuito é simplificado pelo equivalente 

Thévenin na barra de alta tensão, composto por uma fonte de tensão trifásica ideal e uma 

impedância série, como no diagrama unifilar da Figura 4.2. As informações necessárias para a 

determinação dos parâmetros foram fornecidas pela concessionária e estão listadas na Tabela 

4.1. 

Figura 4.2 – Diagrama unifilar do equivalente elétrico do circuito a montante da subestação. 

 

Fonte: Própria. 
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Tabela 4.1 – Informações sobre o equivalente a montante da subestação 

Primário do transformador da subestação 

Potência de curto-circuito trifásico  3CCS   5,718,1613  MVA 

Potência de curto-circuito fase-terra  1CCS   2,752,1093 MVA 

Potência Base  bS  100 MVA 

Tensão de linha  bV  138 kV – 60 Hz 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A partir dos dados contidos na Tabela 4.1, calcula-se a impedância série 

conforme a equação (4.1), para a qual se considera a igualdade entre as impedâncias de 

sequência positiva e negativa. 

2

1 2

3

b

CC

V
Z Z

S 





 
 (4.1) 

Portanto, obtém-se a impedância série 1 3,744 11,1891Z j   .  

A subestação pode ser modelada pelo transformador de potência, unicamente, pois 

todos os outros equipamentos desempenham, geralmente, função de manobra ou proteção. O 

fluxo de potência se dá, basicamente, do primário para o secundário deste transformador. Para 

o transformador em questão, os dados de placa são apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Dados de placa do transformador de potência 

Transformador 

Potência nominal 25/33,3 MVA (ONAN/ONAF)21 

Tensão 138/13,8 kV (primário/secundário) 

Grupo de ligação D-YAterrado 

Impedância 10% 

Aterramento 10 no secundário 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                 

 
21 Estas siglas referem-se ao estado do sistema de refrigeração, ONAN significa Óleo com circulação Natural e 

Ar com circulação Natural, e ONAF é Óleo com circulação Natural e Ar com circulação Forçada (sistema de 

ventilação ligada). 
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Em [2], têm-se os resultados dos ensaios a vazio e em curto-circuito do transformador, 

apresentados por meio da Tabela 4.3. Estes dados contribuirão para determinar a impedância 

de magnetização, uma vez que foi escolhido o modelo T para o transformador, como na 

Figura 4.3. 

Tabela 4.3 – Dados dos ensaios de curto-circuitoe circuito aberto, no transformador 

Ensaio em Vazio (enrolamento de média tensão) Ensaio em curto-circuito 

Tensão 13,8kV Impedância percentual 13,9059% 

Corrente de excitação 0,0861% Potência 33,3MVA 

Perdas 19,9056kW Perdas 141,1261kW 

Fonte: Adaptada de [2]. 

Figura 4.3 – Modelo equivalente do transformador, com os parâmetros em pu . 

 

Fonte: Própria. 

Após o transformador de potência, a barra oriunda de seu secundário dá origem 

aos alimentadores que saem da subestação e permeiam os centros consumidores na forma de 

linhas aéreas. A Tabela 4.4 apresenta os principais dados destas linhas. 

Tabela 4.4 – Dados das linhas aéreas de distribuição 

Linhas Aéreas de Distribuição 

Tipo Trifásicas, sem condutor neutro e ramificadas 

Tensão nominal 13,8 kV – 60Hz 
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Tronco principal condutores CAA 336 MCM e CAA 2/0 AWG 

Ramais condutores CAA 2 AWG 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Para as linhas de distribuição, utilizou-se o modelo π, ilustrado na Figura 4.4, para o qual as 

matrizes de impedância e admitância são obtidas das matrizes de componentes simétricas, 

corrigidas por fatores hiperbólicos. 

Figura 4.4 – Modelo equivalente π das linhas de distribuição. 

 

Fonte: Própria. 

Em função do enfoque deste trabalho, os trechos de baixa tensão foram 

simplificados pelo equivalente referenciado no primário dos transformadores de distribuição. 

Ao fim de cada ramal, foi inserida uma carga trifásica equivalente aos respectivos trechos de 

baixa tensão. Desta forma, o perfil da curva de carga torna-se mais uniforme e esta pode 

assumir um modelo de consumo constante (PQ). 

O mesmo sistema foi modelado em [2], e neste trabalho foi realizada uma 

completa setorização do alimentador. O critério de determinação setorial se valeu da 

disposição geográfica do alimentador, identificando, a princípio, o tronco principal, como 

destacado na Figura 4.5, o qual é responsável por suprir energia elétrica a todos os ramais.  
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Figura 4.5 – Tronco principal da rede primária de distribuição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Desta forma, cada um dos ramais fora identificado e os trechos primários, que o constitui, 

foram catalogados, totalizando 44 ramais, 257 trechos de linha e 122 pontos de consumo. O 

presente trabalho se vale desta catalogação, porém utiliza uma notação diferente para 

descrever os ramais, como apresentado na Tabela 4.5. A coluna denominada “Posição” 

representa a posição do trecho em relação ao tronco principal, ou seja, ramais que saem de um 

mesmo ponto iniciam na mesma posição, sendo que cada unidade equivale ao final de um 

trecho. 

Tabela 4.5 – Mapeamento da rede primária de distribuição. 

Trecho Distância (km) Posição Trecho Distância (km) Posição 

Subestação 0,0000 1 A19-9-1 9,8366 31 

Rede Compacta 0,8000 2 A19-10 10,0766 31 

TR-1 1,7705 3 TR-20 5,6514 22 

A1-1 1,7836 4 TR-21 5,7278 23 

TR-2 1,8451 4 A21-1 6,3534 24 

A2-1 1,9311 5 A21-1-1 6,6937 25 

TR-3 2,0134 5 B21-1-1 6,4597 25 

A3-1 2,0442 6 A21-2 6,6631 25 
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Trecho Distância (km) Posição Trecho Distância (km) Posição 

A3-2 2,2035 7 A21-3 7,4823 26 

TR-4 2,3233 6 TR-22 5,8309 24 

TR-5 2,4558 7 TR-23 5,8893 25 

TR-6 2,5860 8 A23-1 6,0711 26 

TR-7 2,6858 9 A23-1-1 6,1221 27 

A7-1 2,7759 10 A23-2 6,1810 27 

TR-8 2,8540 10 A23-2-1 6,3707 28 

A8-1 2,9959 11 A23-3 6,2246 28 

A8-2 3,3497 12 TR-24 6,0619 26 

A8-3 3,4089 13 A24-1 6,2969 27 

A8-3-1 3,5330 14 TR-25 6,3069 27 

A8-4 3,6781 14 A25-1 6,4389 28 

A8-4-1 3,7103 15 TR-26 6,4235 28 

A8-5 3,9648 15 A26-1 6,5908 29 

A8-6 3,8434 16 A26-1-1 6,6323 30 

A8-6-1 4,1109 17 A26-2 6,8059 30 

A8-7 3,9643 17 TR-27 6,6574 29 

A8-8 4,2389 18 A27-1 6,8646 30 

TR-9 2,9456 11 TR-28 7,1106 30 

TR-10 3,4264 12 A28-1 7,5424 31 

A10-1 3,4851 13 TR-29 7,3608 31 

TR-11 3,6350 13 A29-1 7,7926 32 

A11-1 3,6623 14 TR-30 7,7963 32 

A11-1-1 3,7005 15 A30-1 8,0789 33 

A11-2 3,7548 15 TR-31 8,1645 33 

TR-12 3,7284 14 A31-1 9,6447 34 

A12-1 3,7500 15 TR-32 8,7370 34 

A12-1-1 3,7850 16 TR-33 8,9717 35 

A12-2 3,8436 16 A33-1 9,6699 36 

TR-13 3,7747 15 A33-1-1 9,7111 37 

A13-1 3,8279 16 B33-1-1 10,1820 37 

A13-1-1 3,8548 17 B33-1-1-1 10,3845 38 

A13-2 3,9551 17 B33-1-2 10,3248 38 

A13-2-1 3,9785 18 A33-2 9,8685 37 

A13-3 4,0824 18 A33-2-1 10,1173 38 

B13-1 3,7986 16 A33-3 9,9816 38 
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Trecho Distância (km) Posição Trecho Distância (km) Posição 

B13-2 3,8403 17 A33-3-1 10,0066 39 

B13-2-1 4,0299 18 A33-4 10,5992 39 

B13-3 3,9261 18 TR-34 9,6296 36 

B13-3-1 4,1999 19 A34-1 10,5584 37 

B13-3-2 4,3521 20 TR-35 9,6552 37 

B13-4 4,0195 19 A35-1 11,4652 38 

B13-5 4,2067 20 TR-36 10,0910 38 

TR-14 4,0498 16 A36-1 10,5211 39 

TR-15 4,1458 17 A36-2 11,7614 40 

A15-1 4,1788 18 A36-2-1 12,2757 41 

A15-1-1 4,2336 19 A36-3 12,0214 41 

B15-1-1 4,2257 19 A36-3-1 12,1514 42 

A15-2 4,2251 19 A36-4 12,7220 42 

A15-2-1 4,2621 20 A36-4-1 13,6617 43 

A15-3 4,2603 20 A36-5 13,0113 43 

TR-16 4,1921 18 TR-37 10,6923 39 

TR-17 4,9567 19 A37-1 10,7623 40 

A17-1 5,0814 20 TR-38 10,7928 40 

A17-2 5,1714 21 A38-1 11,2788 41 

A17-2-1 5,2466 22 A38-1-1 11,4197 42 

A17-2-2 5,3241 23 A38-2 11,3604 42 

A17-3 5,2355 22 A38-3 11,6508 43 

A17-3-1 5,7421 23 TR-39 11,4036 41 

A17-3-1-1 5,8977 24 A39-1 11,4536 42 

A17-3-2 5,8321 24 TR-40 11,4937 42 

B17-3-1 5,0070 23 A40-1 11,6191 43 

B17-3-1-1 5,1381 24 A40-1-1 11,8822 44 

B17-3-2 5,0322 24 A40-2 11,9691 44 

B17-3-2-1 5,1569 25 A40-3 12,2262 45 

B17-3-3 5,3031 25 A40-4 12,9058 46 

A17-4 5,2993 23 A40-4-1 13,0604 47 

A17-4-1 5,3535 24 A40-5 13,3643 47 

A17-4-2 5,5416 25 TR-41 11,8283 43 

A17-4-3 5,6428 26 A41-1 12,1073 44 

A17-4-3-1 5,7788 27 TR-42 11,8433 44 

A17-4-4 5,7122 27 A42-1 12,4583 45 

A17-4-4-1 5,8895 28 TR-43 12,9173 45 
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Trecho Distância (km) Posição Trecho Distância (km) Posição 

A17-4-5 5,8684 28 TR-44 13,1789 46 

A17-4-5-1 5,9434 29 A44-1 15,2211 47 

A17-4-6 5,9390 29 A44-1-1 15,5001 48 

A17-4-6-1 6,0349 30 A44-2 15,3411 48 

A17-4-7 5,9874 30 A44-2-1 16,6186 49 

A17-4-7-1 6,1054 31 A44-3 15,8546 49 

A17-4-8 6,1054 31 A44-3-1 15,9452 50 

A17-4-9 6,3197 32 A44-4 17,1922 50 

A17-4-10 6,4347 33 TR-45 13,5951 47 

A17-4-11 6,5217 34 A45-1 14,5656 48 

A17-4-11-1 6,5367 35 A45-1-1 15,6186 49 

A17-4-12 6,7078 35 A45-2 14,9970 49 

A17-5 5,3876 24 A45-2-1 15,5988 50 

A17-6 5,4616 25 A45-2-2 15,9848 51 

A17-6-1 5,5474 26 A45-3 15,6274 50 

A17-7 5,5598 26 A45-3-1 15,8379 51 

A17-8 5,8947 27 A45-4 15,7374 51 

A17-8-1 6,0262 28 A45-4-1 15,8180 52 

B17-8-1 6,0516 28 A45-5 16,4785 52 

B17-8-1-1 6,0564 29 A45-5-1 16,7558 53 

B17-8-2 6,4138 29 A45-6 17,7085 53 

A17-9 5,9847 28 A45-6-1 18,0003 54 

A17-10 6,5338 29 A45-7 17,9576 54 

A17-10-1 6,5422 30 A45-7-1 18,2463 55 

A17-11 6,9339 30 A45-8 17,9980 55 

A17-11-1 6,9939 31 A45-9 18,0384 56 

A17-12 7,1920 31 TR-46 13,6986 48 

A17-13 7,2120 32 TR-47 13,9102 49 

TR-18 5,0248 20 A47-1 14,4103 50 

A18-1 5,0278 21 TR-48 14,3082 50 

TR-19 5,6201 21 A48-1 14,3309 51 

A19-1 5,8004 22 TR-49 14,6479 51 

A19-1-1 5,8376 23 A49-1 14,7620 52 

B19-1-1 5,9690 24 TR-50 14,6979 52 

B19-1-2 6,1783 25 A50-1 15,0467 53 

A19-2 6,0617 23 A50-1-1 15,1512 54 
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Trecho Distância (km) Posição Trecho Distância (km) Posição 

A19-2-1 6,1320 24 A50-2 15,2467 54 

A19-3 6,1285 24 TR-51 15,6255 53 

A19-3-1 6,2457 25 A51-1 17,3663 54 

A19-4 6,8721 25 A51-1-1 17,9306 55 

A19-4-1 7,0215 26 A51-2 17,8378 55 

A19-5 7,9168 26 A51-2-1 18,1185 56 

A19-5-1 7,9368 27 A51-3 17,8902 56 

B19-5-1 8,3104 27 A51-3-1 17,9972 67 

B19-5-1-1 8,5007 28 A51-4 18,1143 67 

B19-5-2 8,5318 28 TR-52 15,7366 54 

B19-5-2-1 8,8403 29 A52-1 15,8463 55 

B19-5-3 8,7380 29 TR-53 16,0791 55 

B19-5-3-1 8,8027 30 A53-1 16,1091 56 

B19-5-4 9,0133 30 TR-54 16,1941 56 

B19-5-4-1 9,3963 31 A54-1 16,2121 57 

B19-5-5 9,0987 31 TR-55 16,6412 57 

A19-6 9,0576 27 A55-1 16,8001 58 

A19-6-1 9,3548 28 TR-56 17,2296 58 

A19-7 9,3548 28 A56-1 18,6967 59 

A19-7-1 9,6257 29 TR-57 17,8050 59 

A19-8 9,6411 29    

A19-9 9,8066 30    

Fonte: [2]. 

Para as simulações, considerou-se uma carga total de 2,75 MVA com fator de 

potência 0,92 atrasado, sendo que os primeiros 45 pontos de consumo (dentro da zona urbana) 

são responsáveis por 46,7% da demanda total. Dentro dos dois grupos de consumo, a 

distribuição de carga é homogênea. Estes valores e considerações, bem como os de 

exportação das unidades de geração distribuída na Seção seguinte, foram determinados ao 

buscar a convergência do fluxo de carga e uma operação dentro dos limites permitidos pela 

concessionária, referentes ao requisitos de qualidade de energia. 

4.2.2. A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

Originalmente, o alimentador em estudo não possui unidades de geração 

distribuída. Por isso, a presença de GD é uma consideração neste trabalho e sua alocação é 
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dada arbitrariamente, porém coerente com a distribuição topológica da rede. Considera-se, 

então, a existência de três unidades na zona rural e duas na zona urbana industrial, totalizando 

cinco unidades distribuídas conforme a Tabela 4.6. A localização das unidades de GD tem 

grande importância neste trabalho, pois o impacto no comportamento faltoso da rede depende 

muito de como todos se distribuem topologicamente ao longo do alimentador. 

Tabela 4.6 – Alocação das unidades de geração distribuída. 

Unidade Trecho Posição no alimentador Distância da Subestação 

GD 1 A11-1-1 15 3,7 km 

GD 2 A17-13 32 7,2 km 

GD 3 B19-5-3-1 30 8,8 km 

GD 4 A40-4-1 47 13 km 

GD 5 A45-6-1 54 18 km 

Fonte: Própria. 

A unidade de GD é ilustrada na Figura 4.6, sendo composta por um gerador 

síncrono movido por um motor a diesel e conectado à rede por meio de um transformador de 

distribuição. Esta configuração é muito comum em sistemas de geração emergencial ou 

complementar em unidades de consumo crítico, como hospitais, e de consumo elevado, como 

em indústrias, cuja interrupção dos processos acarreta grandes perdas financeiras. A unidade 

de potência mecânica possui um regulador de velocidade, bem como um regulador de tensão 

supervisiona e controla a tensão nos terminais do gerador síncrono.  

Figura 4.6 – Composição da unidade de Geração Distribuída. 

 

Fonte: Própria. 

De forma detalhada, a Figura 4.7 contém o diagrama de blocos da comunicação 

entre os subsistemas de geração, constituído pelo gerador síncrono acionado por um controle 
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de excitação, pelo sistema de potência mecânica, compreendendo um motor a diesel com 

controle de velocidade. 

Figura 4.7 – Intercomunicação entre os subsistemas da unidade de Geração Distribuída. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O subsistema de potência mecânica foi modelado conforne os estudos presentes 

em [115], [116], nos quais contempla-se a validação do modelo em sistemas de energia 

emergencial em plantas de geração nuclear. O modelo, como na Figura 4.8, consiste em uma 

malha de controle fechada com a velocidade angular do motor, a comparação com a 

referência é conduzia a um sistema de injeção eletrônica que regula, por meio de um atuador, 

a quantidade de combustível a ser consumida.  A injeção eletrônica e o atuador são 

representados por funções de transferência em série, cujo sinal de torque mecânico é limitado 

a um intervalo [Tmin ,Tmáx] e submetido a um atraso de tempo devido à inercia de resposta do 

motor. O produto do torque com a velocidade atual retorna a potência mecânica para a 

subsistema de geração. Os dados para modelagem foram obtidos em [115] e estão listados na 

Tabela 4.7. 

Figura 4.8 – Diagrama de blocos do sistema de potência mecânica. 

 

Fonte: Adaptado de [115]. 
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Tabela 4.7 – Parâmetros do modelo do sistema de potência mecânica 

Parâmetros do Modelo 

Injeção Eletrônica 

T1 = 0,01 

T2 = 0,02 

T3 = 0,2 

Ganho K = 40 

Atuador 

T4 = 0,25 

T5 = 0,009 

T6 = 0,0384 

Motor 

Torque mínimo Tmin = 0 

Torque máximo Tmáx = 1,1 pu 

Atraso de tempo TD = 0,024 

Fonte: Adaptado de [115]. 

Para a modelagem do subsistema de geração de energia elétrica foi utilizado um 

gerador síncrono trifásico, com capacidade de até 3,125 MVA, tensão terminal de 2,4 kV em 

60 Hz e acionado por um regulador de excitação, baseado no modelo AC1A descrito na 

recomendação do IEEE [117]. Este sistema de excitação consiste, basicamente, em um 

retificador não controlado (utilizando diodos) realimentado pela corrente de excitação, sendo 

seu diagrama de controle apresentado na Figura 4.9. A saída deste regulador é a tensão que 

deve ser aplicada aos enrolamentos de campo da máquina síncrona. Os dados para 

modelagem foram obtidos em [117] e estão listados na Tabela 4.8. 

Figura 4.9 – Diagrama do sistema de excitação AC1A. 

 

Fonte: Adaptado de [117]. 
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Tabela 4.8 – Parâmetros do modelo do regulador de tensão 

Parâmetros do Modelo 

Malha de 

Controle 

Constante de tempo do filtro passa baixas TR = 20 ms 

Ganho do regulador KA = 400 

Constante de tempo do regulador  TA = 20 ms 

Tensão interna mínima do regulador  VAmin = -14,5 pu 

Tensão interna máxima do regulador  VAmáx = 14,5 pu 

Tensão de saída mínima do regulador  VRmin = -5,43 pu 

Tensão de saída máxima do regulador  VRmáx = 6,03 pu 

Ganho do filtro de estabilização  KF = 0,03 

Constante de tempo do filtro de estabilização  TF = 1 s 

Excitação e 

Retificador 

Constante de tempo da Excitação  TE = 0,8 s 

Ganho da Excitação  KE = 1 

Fator de desmagnetização  KD = 0,38 

Fator de carregamento do retificador  Kc = 0,2 

Fonte: Adaptado de [117]. 

A máquina síncrona foi representada por um modelo de sexta ordem que leva em 

conta a dinâmica do estator, campo e enrolamento de amortecimento. O circuito equivalente 

do modelo é ilustrado na Figura 4.10, sendo referenciado ao lado do rotor e representado nos 

eixos d-q [118]. Nesta figura, tem-se “R” e “S” indicando as quantidades rotóricas e 

estatóricas, “l” e “m” diferenciando indutância mútua da de magnetização, e “f” e “k” 

denotando quantidades de campo e de enrolamento de amortecimento. 

Figura 4.10 – Circuito elétrico equivalente do gerador síncrono. 

 

Fonte: Baseada em [118]. 
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Mais especificamente, a máquina utilizada nas simulações foi configurada conforme os 

parâmetros descritos na Tabela 4.9, e foi imposto o controle de tensão terminal para 

caracterizar o barramento de seus terminais como do tipo PV.  

Para cada unidade de GD, foi definido o mesmo nível de exportação de energia 

para a rede: 11,64% da carga total do alimentador, configurando um cenário de 58% de 

penetração de geração distribuída no alimentador. Nesta condição, o sistema se mantém 

dentro dos requisitos de qualidade de energia e caracteriza um estudo com grande influência 

de GD. Observa-se, no entanto, que o nível de GD em relação à capacidade total da 

subestação pode ser maior, caso haja mais unidades em outros alimentadores, menor, caso 

contrário, e ainda depende da demanda nos alimentadores restantes. 

Tabela 4.9 – Dados para modelagem do gerador síncrono 

Parâmetros do Gerador 

Tipo Polos Salientes 

Potência Nominal S = 3,125 MVA 

Tensão de linha VL = 2,4 kV 

Frequência 

Par de polos 

Resistência rotórica 

f = 60 Hz 

2 

0,0036 pu 

Reatância de eixo direto puX d 56,1  

Reatância transitória de eixo direto puX d 296,0  

Reatância subtransitória de eixo direto puX d 177,0  

Reatância de eixo em quadratura puXq 06,1  

Reatância transitória de eixo em quadratura puXq 77,1  

Reatância subtransitória de eixo em quadratura puXq 052,0  

Constante de tempo transitória de eixo direto sTd 7,3 (curto-circuito) 

Constante de tempo subtransitória de eixo direto sTd 05,0 (curto-circuito) 

Constante de tempo subtransitória de eixo em quadratura sTq 05,0 (circuito aberto) 

Coeficiente de inércia H = 1,07s 

Controle Tensão Terminal (PV) 

Fonte: Baseado em [119]. 
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4.2.3. A FALTA DE ALTA IMPEDÂNCIA 

O modelo para falta de alta impedância proposto neste trabalho é baseado nos 

estudos presentes em [9], pois além de seus resultados já destacados na Seção 2.3.2,  também 

avalia-se uma rede de distribuição de média tensão (15 kV no caso). Entretanto, o equivelente 

elétrico da falta será dado por um resistor não-linear, bem como na abordagem em [38].  

O estudo será focado nas faltas shunt, uma vez que essas não interrompem o 

fornecimento de energia elétrica e podem ser imperceptíveis por inspeção visual. Em adição 

ao fato de que faltas de alta impedância shunt são, em geral, do tipo fase-terra, as principais 

características escolhidas para o modelo são descritas na Tabela 4.10. Tal escolha foi 

fundamentada no estudo harmônico desenvolvido em [9], na caracterização do 

comportamento temporal da FAI apresentado em [38] e no levantamento dos níveis de 

corrente de curto-circuito obtido em [41].  

Tabela 4.10 – Características da falta de alta impedância modelada 

Características da FAI 

Tipo Shunt Fase-terra 

Assimetria (semiciclos positivo e negativo) kVV 1  

Build-up 

15 ciclos 

Corrente inicial de 1A 

Corrente em regime permanente de 10A 

Shoulder 
Atenuação total do 5º ao 7º ciclo 

Atenuação parcial (20%) do 11º ao 13º ciclo 

Não-linearidade 
7% de 2º harmônico (fase 0º) 

15% de 3º harmônico (fase 115º) 

Fonte: Própria. 

Para que o modelo apresente o desempenho preconizado na Tabela 4.10, a falta 

será representada por um fonte de corrente dependente da tensão de fase, caracterizando, 

assim, um resistor não-linear. As características estão inseridas na lógica de controle da fonte 

de corrente e foram implementadas no domínio do tempo. O modelo pode ser entendido como 

a composição de cinco blocos de controle: 

1) Assimetria – uma componente em corrente contínua é somada à tensão de 

falta, elevando o ciclo positivo e reduzindo o negativo, como em (4.2). 
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    Vtvtv fA 
 (4.2) 

2)  Ganho – o valor de regime permanente da corrente de falta  tiRP
f será dada 

pelo produto da tensão  tvA por um ganho 
fR

G
1

 , representando a relação de magnitude 

entre tensão e corrente, como em (4.3). 

 
 

f

ARP
f

R

tv
ti 

 (4.3) 

3) Não-linearidade – à corrente de falta serão somadas as componentes de 2º e 3º 

harmônico, como em (4.4), para tornar a corrente não-linear  ti NL
f . 

           º1151802cos15,0º01202cos07,0  ttittititi RP
f

RP
f

RP
f

NL
f 

 
(4.4) 

4) Shoulder – sobre a corrente não-linear é imposta uma atenuação total entre o 

intervalo de tempo (tA,tB) e uma atenuação de 20% no intervalo (tC,tD), o que é 

matematicamente expresso em (4.5). 
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5) Build-up – desde o início da falta em t0, é imposto que a corrente de falta terá 

um um crescimento controlado, com sua magnitude limitada a 10% até t1, crescendo 

linearmente até t2, quando atinge seu valor de regime permanente, como expresso em (4.6). 

 

 

 

 






















2

21
12

2

10

,

,
)(

)(

,1,0

ttseti

tttseti
tt

tt

tttseti

ti

S
f

S
f

S
f

f  (4.6) 

Estes cinco blocos de controle da fonte de corrente controlada por tensão são 

sumarizados no diagrama de blocos da Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Diagrama de blocos do modelo da falta de alta impedância. 

 

Fonte: Própria. 

4.3. SIMULAÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES 

A simulação numérica no domínio do tempo é uma alternativa econômica para os 

ensaios no sistema real. Embora a falta de alta impedância não comprometa a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica, a execução de faltas deste tipo, ao longo do alimentador, 

torna-se impraticável ao admitir as seguintes condições para o desenvolvimento dos ensaios: 

 Utilizar medidores no local da falta e sincronizar com a medição da corrente 

de neutro na subestação; 

 Promover deliberadamente o rompimento de um dos condutores e levá-lo ao 

chão ou instalar um equipamento de chaveamento shunt de alta impedância, 

envolvendo a interrupção do fornecimento durante a manobra e risco durante 

a operação do ensaio com a linha energizada; 

 Desenvolver cada ensaio diversas vezes para verificar a influência de 

variáveis não previstas (variação no desequilíbrio natural do alimentador, por 

exemplo) e em múltiplos pontos do sistema, o que, devido à impossibilidade 

gerar interrupções consecutivas aos clientes, acarreta em grande morosidade 

ao processo inteiro; 

 Por motivos de segurança, não poder realizar ensaios em locais com 

proximidade à movimentação humana ou animal ou ter que isolar uma grande 

área para tal; 
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 Pouco controle sobre o sistema em estudo, com grande chance de influência 

de eventos aleatórios e não esperados, e até mesmo da condição climática. 

Além disso, não há possibilidade de verificar, propositalmente, o desempenho 

do sistema inteiro em condições de operação além do estado de regime 

permanente; 

 Impossibilidade de mudança em aspectos importantes do sistema, como a 

incorporação de geração distribuída e medidores digitais de infraestrutura 

Smart Grid. 

 Em função dos motivos apresentados e diversos outros que possam existir, a 

simulação numérica se apresenta como uma ferramenta fundamental para a análise de 

sistemas elétricos de potência. A evolução vertiginosa dos computadores modernos tem 

proporcionado poder de processamento e armazenamento suficientes para a execução de 

simulações complexas e extensivas, em tempo factível para a execução de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento. As simulações desenvolvidas neste trabalho são um exemplo 

desta capacidade. 

4.3.1. DESCRIÇÃO DAS SIMULAÇÕES 

As simulações foram desenvolvidas utilizando o software MATLAB®, uma 

plataforma multitarefas que inclui, principalmente, um ambiente de programação em 

linguagem de alto nível (funções complexas incorporadas), um ambiente de modelagem por 

diagrama de blocos (Simulink®) e toolboxes (pacotes de ferramentas) que incorporam 

sistemas completos para prototipagem, como redes neurais, lógica fuzzy (ANFIS), otimização, 

ajuste de curvas, simulação biológica, processos econômicos e muitos outros. Assim, é 

possível executar desde a modelagem do sistema até o tratamento estatístico dos resultados e 

criação de gráficos no mesmo programa, o que confere mais praticidade ao trabalho. 

Os modelos do alimentador, geradores e falta de alta impedância, como 

apresentados na seção 4.2, foram integralmente construídos no Simulink®, utilizando a vasta 

biblioteca denominada SimPowerSystems™. Esta fornece modelos dos principais 

equipamentos envolvendo geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, como 

máquinas, transformadores, linhas, cargas, controladores, fontes de energias renováveis e 

permite, ainda, a criação de modelos próprios. Além disso, disponibiliza ferramentas de 
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análise automatizada de estudos de curto-circuito, fluxo de carga, distorção harmônica e 

outros. 

Ao longo do alimentador, foram distribuídos 276 pontos para aplicação da falta 

(amostras), cujas distâncias, a partir do início do alimentador, são representadas graficamente 

na Figura 4.12. Dada a ramificação do sistema de distribuição, uma amostra subsequente à 

outra não terá necessariamente uma distância maior, pois, ao sair de um ramal e retornar ao 

tronco principal, a distância vai retornar do ponto onde o ramal iniciou. Está é a “função” que 

o sistema inteligente deverá mapear. 

Figura 4.12 – Distâncias da falta até o início do alimentador, para cada amostra. 
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Fonte: Própria. 

Se os mesmos dados da Figura 4.12 forem dispostos em relação à posição no 

tronco principal, conforme o mapeamento da Tabela 4.3, tem-se a disposição de cada amostra 

similar à disposição geográfica do alimentador, apresentada na Figura 4.13, e relacionando, 

por fim, a posição no tronco principal com cada amostra, na Figura 4.14, identifica-se mais 

facilmente um desafio para a localização de faltas: amostras em diferentes posições no tronco 

principal possuem a mesma distância até o início do alimentador.  
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Figura 4.13 – Distâncias da falta até o início do alimentador em relação à posição da 

amostra no tronco principal. 
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Fonte: Própria. 

Figura 4.14 – Relação entre cada amostra e a posição da falta no tronco principal. 
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Para executar as simulações, foi estruturado um Script (lista de instruções) do 

MATLAB que contém todas informações da modelagem do sistema. O Script se comunica e 

controla o modelo do Simulink, aplicando as faltas automática e sucessivamente, conforme o 

local de falta correspondente da amostra, salvando tensões e correntes medidas na subestação. 

Para cada amostra foram, ainda, simuladas oito condições para o ângulo de falta (0º, 45º, 90º, 

135º, 180º, 225º, 270º e 315º), totalizando, então, 276 x 8 = 2208 casos. Apenas a fase A foi 

submetida a faltas por simplificação, mas a metodologia pode e deve ser aplicada para cada 

fase quando de sua implementação. Esta e outras informações importantes para a execução 

das simulações são sumarizadas na Tabela 4.11. 

Tabela 4.11 – Informações sobre condições gerais das simulações 

Parâmetros das Simulações 

Parâmetro Ajuste 

Frequência de amostragem fA = 10 kHz 

Tempo de Simulação 
25 ciclos: 5 ciclos pré-falta, 15 ciclos em falta e 5 ciclos pós-

falta (corrente de falta em regime permanente) 

Ângulos de Falta 0º, 45 º, 90 º, 135 º, 180 º, 225 º, 270 º e 315 º (8) 

Tipo de Simulação Tempo Discreto 

Método Numérico Dormand-Prince22com passo variável 

Tolerância do método Erro relativo = 10-3 

Aquisição de dados Tensões e Correntes na Subestação (Vsub e Isub) 

Fonte: Própria. 

4.3.2. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

As tensões e correntes medidas na subestação foram adquiridas e convertidas para 

valores em pu, cuja tensão base é 13,8 kV e o carregamento máximo no alimentador como 

potência base. Para fins de controle, um caso em operação normal foi simulado e a resposta é 

apresentada nas figuras 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18 em termos de forma de onda e valor eficaz. O 

sistema está inicialmente equilibrado e por isso o comportamento do sistema trifásico pode ser 

inferido completamente apenas analisando a fase A. 

                                                 

 
22 Em análise numérica, Dormand-Prince é um método para resolução de equações diferenciais ordinárias 

(EDOs). O método é um membro da família de métodos Runge-Kutta para resolver EDOs. Mais precisamente, 

ele avalia seis vezes a função para calcular soluções exatas de quarta e quinta ordem. A diferença entre essas 

soluções é, então, tomada como o erro da solução (de quarta ordem). Esta estimativa de erro é muito conveniente 

pra algoritmos de integração adaptativos[130], [131].  
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Figura 4.15 – Forma de onda da corrente na fase A para o sistema em operação normal. 
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Figura 4.16 – Valor eficaz da corrente na fase A para o sistema em operação normal. 
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Figura 4.17 – Forma de onda da tensão na fase A para o sistema em operação normal. 

0 5 10 15 20 25

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

T
e
n

s
ã
o

 n
a

 F
a

s
e
 A

 (
p
u

)

Tempo (ciclos)  

Fonte: Própria. 

Figura 4.18 – Valor eficaz da tensão na fase A para o sistema em operação normal. 
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Uma observação deve ser feita em relação à condição normal de operação: tanto 

tensões como correntes passam por um regime transitório durante o tempo de simulação (25 

primeiros ciclos). Em função dos geradores síncronos, o sistema possui uma constante de 

tempo elevada e durante dezenas de ciclos, a partir da energização, há uma acomodação das 

grandezas em busca do estado de regime permanente. O Simulink permite o ajuste de 

condições iniciais na simulação, porém, estas apenas reduzem o tempo transitório. Desta 

forma, existe um compromisso entre esforço computacional e complexidade do ponto de 

operação, ou seja, estender o tempo de simulação e trabalhar em regime permanente, porém 

elevando o tempo de simulação, ou reduzir o tempo de simulação e trabalhar em regime 

transitório. Neste trabalho foi escolhida a segunda opção. Do ponto de vista de engenharia, o 

problema torna-se mais complexo e consequentemente mais próximo de condições reais. 

Como o comportamento transitório ocorre da mesma forma em todas as simulações, sua 

correlação com as faltas será nula e o sistema inteligente lidará facilmente com tal fenômeno. 

Compreendendo o comportamento do caso controle (operação normal), os casos 

de falta podem ser estudados. Primeiramente, a resposta do modelo da falta de alta 

impedância deve ser analisado para que seu efeito sobre sistema seja dissociado de quaisquer 

outros fenômenos, bem como entender suas peculiaridades. A Figura 4.19 dispõe, então, a 

forma de onda da corrente de falta que circula pelo modelo de alta impedância para o caso de 

falta na saída da subestação. Ressalta-se que esta medição foi feita nos terminais da alta 

impedância e não dentro da subestação, servindo apenas como referência e não como 

informação para o sistema de localização de falta.  

Da Figura 4.19, percebe-se uma importante característica das faltas de alta 

impedância com formação de arco elétrico: não há transitório de chaveamento. A falta inicia 

com corrente nula e, à medida que o arco vai se estabelecendo, a corrente vai aumentando em 

rampa. Desta forma, o ângulo de falta terá uma influência reduzida e o sistema não terá seu 

comportamento afetado abruptamente pela falta, o que a faz similar à entrada de uma nova 

carga. Em comparação às faltas sólidas, as faltas de alta impedância podem ser estudadas sob 

condições muito próximas do regime permanente. Para o sistema de proteção, este fato é 

preocupante, pois não há sensibilidade suficiente para a detecção. Na Figura 4.20, tem-se o 

valor eficaz da corrente na impedância de falta, cujas magnitudes reduzidas ficam evidentes. 

Correntes com tais valores (menores que 10 A) dificilmente serão consideradas como 

provenientes de uma falta. 
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Figura 4.19 – Forma de onda da corrente para falta no início do alimentador. 
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Fonte: Própria. 

Figura 4.20 – Valor eficaz da corrente para falta no início do alimentador. 
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 Agora, parte-se para as medições das quais serão extraídas as informações sobre 

o local da falta. Atentando-se ao comportamento do sistema em condição normal e o perfil da 

corrente na impedância de falta, verificam-se as formas de onda da tensão e da corrente vistas 

na subestação para uma falta no início do alimentador e com ângulo de falta 0º, 

respectivamente nas Figuras 4.21 e 4.22.  

Figura 4.21 – Forma de onda da tensão de falta no início do alimentador. 
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Fonte: Própria. 

Figura 4.22 – Forma de onda da corrente de falta no início do alimentador. 
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Observando as formas de onda, nota-se que a falta pouco alterou a tensão e elevou 

um pouco a magnitude da corrente, porém os valores eficazes expressam mais claramente o 

evento e, por isso, são evidenciados nas Figuras 4.23 e 4.24, para tensão e corrente 

respectivamente. 

Figura 4.23 – Valor eficaz da tensão de falta no início do alimentador. 

5 10 15 20 25

1,0034

1,0036

1,0038

1,0040

1,0042

1,0044

1,0046

1,0048

1,0050

1,0052

1,0054

V
a

lo
r 

E
fi
c
a

z
 d

a
 T

e
n
s
ã
o
 d

e
 F

a
lt
a
 (

p
u
)

Tempo (ciclos)  

Fonte: Própria. 

Figura 4.24 – Valor eficaz da corrente de falta no início do alimentador. 
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Fonte: Própria. 
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Nos valores eficazes, a tensão parece expressar melhor a presença da falta, 

enquanto a corrente evidencia apenas uma elevação na magnitude da corrente. Para os outros 

sete casos de ângulo de falta, o crescimento em rampa da corrente de falta atenua a 

variabilidade para este fator. Os mesmos gráficos podem ser obtidos para os demais 275 

pontos de falta, mas, por economia e melhor visualização do fenômeno, estes serão 

apresentados em gráficos únicos que expressam o intervalo de variação das tensões e corrente 

(valores eficazes), respectivamente nas Figuras 4.25 e 4.26.  

Vemos, então, que a variabilidade relativa para as grandezas em função das faltas 

ao longo do alimentador não é tão expressiva, principalmente se comparada a faltas de baixa 

impedância e também tendo em mente que os sistemas de proteção carregam erros de 

medição e processamento. Neste sentido, percebe-se que a tratativa convencional de faltas de 

alta impedância exige maior investimento em equipamentos com maior classe de exatidão e 

de precisão. Computando a variação máxima das tensões e correntes em termos percentuais, 

tem-se a Tabela 4.12. 

Figura 4.25 – Variação do valor eficaz da tensão de falta ao longo do alimentador. 
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Figura 4.26 – Variação do valor eficaz da corrente de falta ao longo do alimentador. 
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Tabela 4.12 – Variabilidade das tensões e correntes de falta 

Grandeza Variação máxima 

 

Tensão de Falta 0,0967% 

 

Corrente de Falta 2,4734% 

Fonte: Própria. 

Embora a variabilidade das grandezas seja baixa e o problema seja altamente não 

linear (impedância de falta não-linear), métodos heurísticos são capazes de assimilar mínimas 

mudanças e associar a um dado padrão de comportamento. Sistemas inteligentes conseguem 

absorver grande volume de informação e utilizá-las na tomada de decisão, ou seja, são 

capazes de reproduzir o comportamento de um processo ou sistema a partir da observação de 

eventos ou amostras, assim como no aprendizado humano. 
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4.4. PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS DA SIMULAÇÃO 

Os sinais das tensões e correntes poderiam ser utilizados diretamente como 

entrada do sistema localizador de faltas, porém, com a variação apresentada na Tabela 4.11, 

estas variáveis podem não ser suficientes para um resultado com margem de erro aceitável. 

Durante o processo de seleção das entradas para o sistema inteligente, na seção 4.5.1, ficará 

evidente que, embora as variáveis mais correlacionadas às tensões e correntes de falta sejam 

essenciais, outras são necessárias para aumentar o nível de exatidão da técnica. 

Na etapa de pré-processamento dos dados da simulação, as formas de onda 

apresentadas na seção anterior são vistas como sinais variantes no tempo. Embora as 

características elétricas ainda preponderem na análise, a tarefa que antecede à construção do 

sistema inteligente exige abstração. Este sistema interpreta as informações de forma 

dissociada do fenômeno físico por uma estrutura similar a associações que o ser humano faz 

em atividades cotidianas, como memorizar uma equação utilizando uma música. O pré-

processamento pode ser entendido, então, como o processo em que se transforma a “equação” 

em uma “música”. Para chegar de uma à outra, a “equação” acaba sendo percebida como um 

conjunto de “sons” bem como as grandezas físicas podem ser tratadas como sinais.    

4.4.1. COMPONENTES ORTOGONAIS DAS TENSÕES E CORRENTES 

DE FALTA 

A técnica de decomposição por componentes ortogonais, apresentada na seção 

3.3, aplicada às tensões e correntes de falta produz outros 64 sinais temporais. Tomando os 

276 casos de local da falta, podem-se avaliar as variáveis resultantes nas Figuras 4.27, 4.28, 

4.29 e 4.30. Assim como na seção anterior 4.3, serão apresentados apenas os sinais referentes 

a fase A (faltosa) e, agora, referentes ao neutro.  

Os gráficos das Figuras 4.27 a 4.30 foram apresentados a partir do 5º ciclo, pois 

tanto o cálculo do valor eficaz quanto o algoritmo de decomposição ortogonal requerem 

alguns ciclos para se estabilizarem. Conveniente, a falta inicia no 5º ciclo. Nota-se, então, que 

a partir deste instante as componentes possuem variabilidade compatível àquela apresentada 

para as componentes de fase. As componentes ortogonais de fase possuem elevada correlação 

com a corrente de fase, assim como as componentes ortogonais de neutro com a corrente 

residual ou corrente na impedância de falta, neste caso. 
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Figura 4.27 – Variação das componentes coplanares de tensão para faltas ao longo do alimentador. 
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Figura 4.28 – Variação da componente coplanar de corrente para faltas ao longo do alimentador. 
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Figura 4.29 – Variação da componente ortogonal de tensão para faltas ao longo do alimentador. 
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Figura 4.30 – Variação das componentes ortogonais de corrente para faltas ao longo do alimentador. 
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4.4.2. MEDIDA REPRESENTATIVA DAS COMPONENTES 

ORTOGONAIS 

Para ser apresentada ao sistema inteligente, cada variável precisa ser representada 

por um valor ou um conjunto de valores reduzidos, pois, o processo de aprendizado, 

utilizando sinais com duração de 25 ciclos em 60 Hz amostrados a 10 kHz, é 

computacionalmente impraticável. Assim, a escolha de uma medida representativa das 

componentes ortogonais é um aspecto primordial, visto que esta condensação implica na 

perda de parte das informações existentes no sinal. O desafio é escolher uma medida que 

otimize o compromisso entre custo computacional e quantidade de informação. Em geral, são 

escolhidas medidas de valor único como o máximo, o mínimo, o valor médio, a variância e 

até mesmo o desvio padrão. Estas escolhas reduzem os cálculos, mas filtram muita 

informação. Neste trabalho, foi escolhida a sintetização das variáveis temporais por meio da 

medida de Energia do sinal. Além disso trabalha-se apenas com os sinais de valor eficaz das 

tensões e correntes de falta. 

Um sinal não periódico ou aleatório pode ser caracterizado pela energia 

equivalente dissipada se este correspondesse a uma corrente ou tensão sobre um resistor de 

1Ω, e tal medida é dada por (4.7), para um sinal contínuo y(t) entre os instantes t1 e t2.  

2

1

2
( )

t

t
E y t dt 

 
(4.7) 

Analogamente, para um sinal discreto y[n] entre as amostras n1 e n2, a energia assume a forma 

expressa em (4.8). 

2

1

2
[ ]

n

n n

E y n



 

(4.8) 

Ressalta-se que esta energia não precisa ser a mesma dissipada no circuito elétrico, pois é 

apenas uma abstração sobre o sinal em estudo. Entretanto, tal analogia pode ser feita ou, até 

mesmo, o sinal pode ser trabalhado de forma que haja equivalência entre os dois conceitos de 

energia. Neste trabalho, a única preocupação foi armazenar o máximo de informação em uma 

única medida. 

Da expressão (4.8) percebe-se que cada valor da série de dados do sinal 

influenciará o valor da energia, de forma que valores mínimo, máximo e médio estão 
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presentes. Dado, por exemplo, um sinal y(n) = [a, b], seja máx(y)=a, min(y)=b e méd(y) 

=(a+b)/2, deriva-se a igualdade (4.9). 

 
22 2 22 4 ( ) 2E a b a b ab méd y máx(y) min(y)       

 
(4.9) 

Desta forma, as 64 componentes ortogonais (em valor eficaz) apresentadas são, a 

partir de agora, caracterizadas por sua respectiva energia e podem ser formalmente descritas 

como em (4.10), (4.11), (4.12) e (4.13), com  , , , , , ,  ou x a b c n a b c h  e   ou y v i . O 

intervalo de avaliação da energia é arbitrário, e, neste trabalho, foi escolhido como o momento 

de início da falta (5º ciclo) até o término de cada simulação (25º ciclo). Em uma 

implementação real, seria necessário o uso de uma janela deslizante que memorizasse alguns 

ciclos anteriores, visto que a detecção da falta introduzirá um atraso inerente. 
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y xE y n  
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q q

y xE y n  (4.11) 
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2

x

d d

y xE y n  
(4.13) 

4.5. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE 

A localização de faltas de alta impedância pertence ao conjunto de problemas cuja 

solução analítica, caso exista, está além da fronteira do conhecimento atual. Neste caso 

utilização de técnicas heurísticas estruturadas torna-se coerente e justificável. Embora a 

tratativa baseada em sistemas inteligentes leve o problema para uma camada de abstração 

mais simples que a do problema original (assim como memorizar uma fórmula por uma 

música), ainda é preciso estruturar o processo de escolha das variáveis a fim de filtrar 

informações redundantes (que fórmula demandaria uma música de 5 minutos?). 
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4.5.1. SELEÇÃO DAS ENTRADAS DO SISTEMA 

Para problemas de estimação ou aproximação funcional, uma forma de seleção 

das entradas para o sistema inteligente é avaliar o grau de correlação entre cada variável e a 

resposta que se deseja obter. Da estatística, o coeficiente de correlação de postos de Kendall, 

proposto por Maurice Kendall em 1938 e denotado pela letra grega τ (tau), é uma medida de 

correlação não-paramétrica, ou seja, avalia uma função monótona arbitrária para descrever a 

relação entre duas variáveis. Esta medida não pressupõe fato algum sobre a distribuição de 

frequências das variáveis e ao contrário do coeficiente de correlação de Pearson, não requer a 

suposição de relação linear entre as variáveis. Não requer, ainda, que as variáveis sejam 

medidas em intervalo de classe, sendo aplicável para variáveis medidas no nível ordinal. Nos 

casos em que os dados não formam uma nuvem comportada, com pontos bem distantes dos 

demais, ou em que parece existir uma relação não-linear, o coeficiente de correlação de 

Kendall é mais apropriado [120], [121]. O coeficiente de correlação tau de Kendall é definido 

pela expressão (4.14), a qual nc é o número de pares concordantes, nd é o número de pares 

discordantes do conjunto de dados e n o número de amostras. Seja (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn) 

um conjunto de amostras das variáveis X e Y respectivamente, tal que todos os valores de (xi) 

e (yi) são únicos, qualquer par de amostras (xi, yi) e (xj, yj) é dito concordante se o posto para 

ambos os elementos é concordante, ou seja, se ambos xi > xj e yi > yj ou se ambos xi < xj e yi < 

yj. O par é dito discordante se xi > xj e yi < yj ou se xi < xj e yi > yj. Se xi = xj ou yi = yj, o par 

não será concordante nem discordante. 

 
1

1
2

c dn n

n n







 (4.14) 

Como o denominador é o número total de pares, o coeficiente estará no intervalo −1 ≤ τ ≤ 1 e 

terá as seguintes propriedades: 

 Se a concordância entre os dois postos é perfeita (ou seja, os dois postos são 

os mesmos) o coeficiente tem valor 1; 

 Se a discordância entre os dois postos é perfeita (ou seja, os dois postos são 

opostos) o coeficiente tem valor −1; 

 Se X e Y são independentes, então espera-se que o coeficiente seja 

aproximadamente zero. 
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Com base nas propriedades do coeficiente de correlação, a tarefa na etapa de 

seleção das variáveis de entrada é verificar aquelas que, quando comparadas às distâncias de 

falta apresentam maior valor no módulo de τ e menor valor quando comparadas entre si 

mesmas (filtragem de variáveis que contêm informações semelhantes). A correlação entre as 

energias das 64 componentes ortogonais e as distâncias de falta será representada por D e a 

correlação daquelas entre si será E . Assim, as tabelas 4.13 e 4.14 contemplam os valores de 

D e
E , respectivamente, em porcentagem. Em negrito os cinco maiores. 

Tabela 4.13 – Correlação entre as energias das compoenentes ortogonais e as distâncias de falta. 

Variável D  
Variável 

D  
Variável 

D  
Variável 

D  

p

av  80,2 
p

ai  90,3 
p

av  30,4 
p

ai  51,5 

p

bv  90,0 
p

bi  66,0 
p

b
v  87,4 

p

b
i  57,8 

p

cv  77,4 
p

ci  75,4 
p

cv  80,1 
p

ci  8,2 

p

nv  82,9 
p

ni  82,9 
p

hv  72,7 
p

hi  73,9 

||q

av  80,1 
||q

ai  63,6 
||q

av  1,3 
||q

ai  7,2 

||q

bv  88,6 

||q

bi  83,9 
||q

b
v  32,8 

||q

b
i  8,8 

||q

cv  75,6 
||q

ci  85,1 
||q

cv  15,3 
||q

ci  23,8 

||q

nv  82,6 
||q

ni  80,2 
||q

hv  18,3 
||q

hi  73,3 

q

av


 86,0 
q

ai


 87,6 
q

av


 84,8 
q

ai


 83,9 

q

bv


 91,3 
q

bi


 83,1 
q

b
v



 86,0 
q

b
i



 85,0 

q

cv


 83,4 
q

ci


 88,0 
q

cv


 81,5 
q

ci


 81,8 

q

nv


 78,4 
q

ni


 75,6 
q

hv


 55,3 
q

hi


 79,6 

d

av  85,1 
d

ai  85,1 
d

av  49,7 
d

ai  83,2 

d

bv  83,4 
d

bi  84,6 
d

b
v  51,1 

d

b
i  70,7 

d

cv  83,8 
d

ci  84,9 
d

cv  49,8 
d

ci  72,3 

d

nv  78,4 
d

ni  75,8 
d

hv  53,8 
d

hi  78,2 

Fonte: Própria. 
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Em função da dimensão que a tabela 4.14 assumiria para as 64 componentes 

(64x64), esta será resumida apresentando apenas as 12 com maior correlação com as 

distâncias de falta. Em negrito os cinco menores. 

Tabela 4.14 – Correlação das energias das compoenentes ortogonais entre si mesmas ( E ). 

 
p

bv  
||q

bv  
q

av


 
q

bv


 
d

av  
p

ai  
||q

ci  
q

ai


 
q

ci


 
d

ai  
p

b
v  q

b
v



 

p

bv  100 98,2 95,0 96,4 91,5 98,8 91,7 93,8 90,7 91,3 92,8 87,1 

||q

bv  – 100 93,4 95,3 89,9 97,4 90,2 92,0 89,4 89,8 91,3 85,6 

q

av


 – – 100 91,7 91,2 93,8 86,8 92,7 85,9 90,9 91,0 86,5 

q

bv


 – – – 100 88,1 97,2 89,0 90,2 93,9 88,0 90,4 88,7 

d

av  – – – – 100 90,6 84,9 97,1 83,2 99,7 94,6 93,2 

p

ai  – – – – – 100 91,6 93,0 91,9 90,5 92,7 86,7 

||q

ci  – – – – – – 100 86,9 84,4 84,8 86,6 80,7 

q

ai


 – – – – – – – 100 85,6 97,3 96,2 92,2 

q

ci


 – – – – – – – – 100 83,1 85,8 86,6 

d

ai  – – – – – – – – – 100 94,4 93,3 

p

b
v  – – – – – – – – – – 100 91,9 

q

b
v



 – – – – – – – – – – – 100 

Fonte: Própria. 

Embora a Tabela 4.14 apresente as 12 componentes com maior correlação com as 

distâncias de falta, não significa que apenas estas são candidatas para a verificação da 

correlação entre si mesmas. Nota-se, inclusive, que a correlação entre elas é elevada. A 

seleção destas variáveis é, na verdade, um problema de otimização em que as verificações de 

D e
E  devem ser feitas em conjunto. Este fato conduz ao problema de programação 

combinatória binária não-lienar multiobjetivo descrito em (4.15). O problema pode ser 

entendido como a maximização da média para
D e minimização para

E , dado que os 

coeficientes “a” são binários. Cada variável com 
D  elevado e 

E  reduzido tende a ser uma 

candidata à escolha. 
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64 6464
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64 64 64
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64

1

max  e min
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1,  se as variáveis  e   forem escolhidas
:

0, caso contrário
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(4.15) 

Como estruturado em (4.15), a restrição indica que não serão escolhidas mais do que 2 

variáveis. Esta imposição, além de reduzir a dimensão do problema, está ligada aos valores da 

Tabela 4.13, que indicam uma tendência de poucas escolhas como melhor solução. Salienta-se 

que qualquer tipo de média (aritmética, ponderada, geométrica, harmônica e etc) pode ser 

utilizada ou qualquer função objetivo equivalente. Obviamente, fica implícito que não pode 

haver denominador igual a zero nas funções objetivo, ou seja, pelo menos uma variável deve 

ser escolhida. 

Como o valor de  é sempre menor ou igual a 1, as duas funções objetivo podem 

ser sintetizadas em apenas uma e o problema pode ser reescrito como em (4.16). 

 
64 6464
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64 64 64
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64
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0, caso contrário
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i i j

ii

i

ij

aa

z

a a

s a a

i j
sendo a


 

  



  
    

   
  

   
   







 




 


 

(4.16) 

A escolha de apenas uma variável implica tomar aquela com maior 
D , como feito de início 

ao formar a Tabela 4.13. Fixando, então, duas variáveis, a expressão (4.16) é simplificada em 

(4.17) e o problema pode ser resolvido com uma busca simples. Basta percorrer as matrizes de 

D e
E , computar o valor da função objetivo e verificar o par que retorna o valor ótimo. 
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2 1 3
min :

2 2 2

: min : max

:  e  as variáveis escolhidas.

i j ij ij i j

D D E E D D

ij i j i j ij

E D D D D E

z

z z

sendo i j

     

     

        
      
   
   

       
 

(4.17) 

O algoritmo para tal solução é descrito na Figura 4.31, na qual os contadores i e j representa 

os índices que remetem às 64 componentes ortogonais, tal como em (4.17). 

Figura 4.31 – Algoritmo para seleção das primeiras duas variáveis de entrada. 

Fonte: Própria. 

O resultado desta busca é apresentado na Tabela 4.15. Observa-se que uma das duas variáveis 

escolhidas não faz parte daquelas 12 com maior valor de 
D  apresentadas na Tabela 4.14, 

como pressuposto, apresentando, inclusive, um valor que a excluiria facilmente de um 

processo baseado na ordem decrescente de 
D . 

Tabela 4.15 – Primeiras variáveis de entrada para o sistema inteligente. 

Variável de Energia D (%) 
E (%) 

q

bv


 91,3 
21,2 

||q

ci  23,8 

Fonte: Própria. 

Inicializar as matrizes de correlação (TD e TE) 

Maior ← 0 

i ← 1 

REPITA 

j ← 1 

REPITA 

SE i < j 

ENTÃO 

z = TD(i) + TD(j) – TE(i, j) 

SE z > Maior 

ENTÃO 

Maior ← z 

Variáveis escolhidas ← {i, j} 

FIM SE 

FIM SE 

ATÉ j = 64 

ATÉ i = 64 
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4.5.2. SINTONIA DOS PARÂMETROS FUZZY 

A análise das correlações das variáveis com a saída desejada e entre si mesmas é 

um recurso poderoso. Porém, por se tratar de um método heurístico, não há garantias que isto 

leva ao conjunto ótimo para a estimação. O sistema inteligente pode obter uma melhor 

resposta mesmo inferindo sobre dados dispersos. Assim, um recurso alternativo deve ser 

utilizado para explorar ainda mais o espaço de opções. 

A estratégia complementar desenvolvida neste trabalho foi apresentada na seção 

3.4.2 e consiste basicamente nos seguintes passos sequenciais: 

1) Aplicar as entradas já escolhidas ao algoritmo de sintonia do sistema fuzzy 

(seção 3.2.3); 

2) Calcular o erro de estimação das distâncias de falta; 

3) Escolher uma nova variável tal que maximize sua correlação com o erro 

( ERRO ) e minimize sua correlação com as variáveis já escolhidas; 

4) Sintonizar novamente o sistema fuzzy; 

5) Se o erro de estimação for aceitável encerra o processo, senão retorna no 

passo 3.  

O passo 3 pode ser compreendido como um problema de otimização similar ao estudado na 

seção anterior. Sua formulação é similar, porém simples, pois apenas uma variável é escolhida 

a cada iteração. Assim, tem-se um processo de busca simples descrito por (4.18), sendo i o 

índice da nova variável, j o vetor com os índices daquelas escolhidas até a iteração atual e n 

número destas. 

    

 

1 1

1

max 1 :

: max

k k
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n n
i ij i ij

ERRO E ERRO E

k k

n
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(4.18) 

O algoritmo para tal solução é descrito na Figura 4.32, na qual o contador k representa o 

índice que remete às 64 componentes ortogonais, tal como em (4.18). Embora pareça mais 

complexo que algoritmo da Figura 4.31, este não necessita de simplificações do problema 

como feito de (4.16) para (4.17). 
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Figura 4.32 – Algoritmo para seleção das variáveis complementares. 

Fonte: Própria. 

Neste trabalho, a tolerância foi considerada como uma ponderação utilizando o 

erro médio e o erro máximo da estimação das distâncias de falta. Desta forma, o laço de 

repetição foi condicionado a continuar enquanto o erro médio não estivesse abaixo de 500 m e 

o erro máximo abaixo de 1000 m (verificados no conjunto de teste). Estes valores foram 

definidos com base nos resultados apresentados em [2] e em execuções pontuais da estratégia 

de seleção complementar. Como, porém, o ajuste do sistema fuzzy depende de um algoritmo 

de otimização, o processo de seleção complementar foi executado diversas vezes a fim 

aproximar-se do ótimo global. A condição de parada foi satisfeita logo na primeira iteração 

para a maioria dos casos, indicando a solução por adicionar apenas mais uma variável ao 

Carregar variáveis escolhidas v = {i, j} 

Aplicar algoritmo de ajuste do sistema fuzzy 

Determinar o vetor de erro de estimação 

Calcular a matriz de correlação das 64 componentes com o vetor de erro (T_ERRO) 

Inicializar a matriz de correlação TD 

m ← 2 

REPITA 

m ← m + 1 

Maior ← −∞ 

k ← 1 

REPITA 

SE k não é uma das variáveis já escolhidas 

ENTÃO 

h ← 1 

SOMA_TE = 0 

REPITA 

SOMA_TE = SOMA_TE + TE(k, v(h))  

ATÉ h = m − 1 

z = T_ERRO(k) − SOMA_TE 

SE z > Maior 

ENTÃO 

Maior ← z 

Variável adicional = k 

FIM SE 

FIM SE 

ATÉ k = 64 

Adicionar nova variável às entradas para o sistema fuzzy 

Aplicar algoritmo de ajuste do sistema fuzzy 

Determinar o vetor de erro de estimação 

Atualizar a matriz de correlação das 64 componentes com o vetor de erro (T_ERRO) 

ATÉ Tolerância (10% do maior percurso no alimentador) 

 



Capítulo 4  147 

 

 

Metodologia para Localização de Faltas de Alta Impedância em Redes com Geração Distribuída 

conjunto de entradas. O vetor ERRO , relacionado à iteração do melhor caso (sistema fuzzy com 

menor erro), está detalhado na Tabela 4.16. Em negrito os dez maiores valores. 

 Tabela 4.16 – Correlação entre as energias das compoenentes ortogonais e o erro de estimação. 

Variável ERRO  Variável 
ERRO  Variável 

ERRO  Variável 
ERRO  

p

av  1,1 
p

ai  8,5 
p

av  20,6 
p

ai  4,2 

p

bv  9,5 
p

bi  5,8 
p

b
v  13,8 

p

b
i  10,1 

p

cv  7,4 
p

ci  2,6 
p

cv  1,6 
p

ci  4,2 

p

nv  1,6 
p

ni  1,6 
p

hv  0,5 
p

hi  2,6 

||q

av  2,6 
||q

ai  9,5 
||q

av  0,5 
||q

ai  11,1 

||q

bv  9,5 
||q

bi  5,3 
||q

b
v  10,6 

||q

b
i  2,6 

||q

cv  7,9 
||q

ci  1,6 
||q

cv  17,5 

||q

ci  0,5 

||q

nv  1,6 
||q

ni  0,0 
||q

hv  1,6 
||q

hi  1,1 

q

av


 8,5 
q

ai


 15,9 
q

av


 12,2 
q

ai


 2,1 

q

bv


 8,5 
q

bi


 4,8 
q

b
v



 12,7 
q

b
i



 4,2 

q

cv


 4,8 
q

ci


 7,9 
q

cv


 1,1 
q

ci


 2,1 

q

nv


 1,1 
q

ni


 1,6 
q

hv


 10,1 
q

hi


 1,1 

d

av  13,8 
d

ai  13,2 
d

av  7,4 
d

ai  6,3 

d

bv  3,7 
d

bi  5,8 
d

b
v  7,9 

d

b
i  2,6 

d

cv  4,2 
d

ci  7,9 
d

cv  7,4 
d

ci  2,6 

d

nv  1,1 
d

ni  2,1 
d

hv  8,5 
d

hi  0,5 

Fonte: Própria. 

O resultado desta busca é apresentado na Tabela 4.17. Salienta-se que a variável 

complementar escolhida não está dentre as 10 com maior valor de 
ERRO . Mais uma vez, a 

solução ótima não foi uma escolha trivial. O ganho com a adição pode ser verificado na 
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Figura 4.33 com a evolução do erro quadrático médio (ajuste do sistema fuzzy) no sentido de 

sua redução. 

Tabela 4.17 – Variáveis de entrada para o sistema inteligente final. 

Variável de Energia Rótulo D (%) 
E (%) 

q

bv


 
in1 91,3 

100 21,2 8,8

100 11,1

100

 
 
 

   

 
||q

ci  
in2 23,8 

p

ci  
in3 8,2 

Fonte: Própria. 

Figura 4.33 – Evolução do erro quadrático médio durante o ajuste do sistema fuzzy. 
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Fonte: Própria. 

Comparando, agora, o sistema obtido com outro cujas entradas são as três com 

maior correlação (
D ) com a saída desejada, como na Figura 4.34, tem-se que a metodologia 

possui, ainda, um erro maior durante o processo de treinamento. Entretanto, avaliando os dois 

sistemas perante o conjunto de teste (10% das amostras totais), como feito na Tabela 4.18, 
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percebe-se que a metodologia de seleção de variáveis promove uma melhor generalização, 

visto que as entradas carregam maior diversidade de informação. De fato, ter um erro médio 

quadrático reduzido durante o treinamento do sistema inteligente não garente boa 

generalização. Aliás, ter esse erro muito baixo pode caracterizar uma condição de 

overtrainning, que leva o sistema ater um conhecimento restrito às entradas utilizadas no 

treinamento e não conseguir generalizar. 

Figura 4.34 – Comparação do erro quadrático médio durante o ajuste do sistema fuzzy. 
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Fonte: Própria. 

Tabela 4.18 – Comparação do teste dos sistemas inteligentes. 

Sistema Inteligente Erro Médio Erro Máximo 

Com Metodologia 300 m 778 m 

Sem Metodologia 360 m 913 m 

Fonte: Própria. 
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Este resultado indica que mesmo variáveis pouco relacionadas à saída desejada, podem, ainda, 

também ser utilizadas, desde que sob um critério coerente. A escolha das variáveis com maior 

correlação com a saída desejada continua sendo uma boa estratégia, porém, sua capacidade de 

generalização deve ser analisada com cuidado. 

Neste ponto, o sistema inteligente está plenamente desenvolvido, com as entradas 

apresentadas na Tabela 4.17 e um desempenho frente ao conjunto de teste tal qual na Tabela 

4.18.  

Durante o ajuste do sistema fuzzy, foi notório o elevado esforço computacional 

para a arquitetura de implicação não-paramétrica (Mandani). Não se tratando, este trabalho, 

apenas do estudo do aprendizado de máquina, optou-se por alterar a implicação e utilizar uma 

paramétrica (Sugeno). Assim, as três entradas (in) são tratadas como variáveis linguísticas, 

possuindo funções de pertinências (mf) associadas (Figuras 4.35, 4.36 e 4.37), enquanto as 

saídas (out) são funções lineares no domínio real. Em [108], a arquitetura do sistema fuzzy, 

considerando um exemplo com duas entradas x e y, e uma saída z, tendo as seguintes regras: 

Regra 1: Se x é A1 e y é B1, então 1 1 1 1f p x q y r   , 

Regra 2: Se x é A2 e y é B2, então 2 2 2 2f p x q y r   , 

tem-se a seguinte composição: 

1) Camada de fuzzificação, que define o grau de pertinência para o conjunto de 

entradas e depende do tipo de função de pertinência escolhida, como ilustrado em 

(4.19) 

 1

ii AO x
 (4.19) 

Onde i indica o a ordem do i-ésimo conjunto de entrada. 

2) Camada de nós de saída, que calcula a força de ativação de cada regra como o 

produto das funções de pertinência, como em (4.20) 

   2

i ii i A BO w x y   
 (4.20) 

3) Camada de normalização da força de ativação, onde a saída do i-ésimo nó é 

igual à razão da i-ésima força de ativação pela soma de todas as outras, dada por 

(4.21). 
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3

1 2

i

i i

w
O w

w w
 

  (4.21) 

4) Camada do i-ésimo nó de saída, expressa por (4.22) 

 4

i i i i i i iO w f w p x q y r   
 (4.22) 

Onde {p, q, r} é o conjunto de consequentes que podem ser obtidos utilizando o 

Método dos Mínimos Quadrados. 

5) Camada de saída única, que calcula a saída global como a somatória dos 

sinais de entrada neste último nó, vide (4.23) 

5

i i i

i

O w f  (4.23) 

Determinar os parâmetros {p, q, r} implica na resolução de sistema linear do tipo AX = B, e o 

ANFIS utilizada um método recursivo, também proposto em [108] e expresso por (4.24). 

        

   

   

1 1

1
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1 1 1
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(4.24) 

Onde: 

0

0

0;

, onde  é um núemro grande e  é a matriz identidade;

i-ésima linha da matriz ;

i-ésima linha da matriz ;

P  número de dados de treinamento.

T

i

T

i

X

S I I

a A

b B

 











  

Para o problema de estimação deste trabalho, a arquitetura paramétrica apresentou 

um esforço computacional bem inferior, com o mesmo desempenho já apresentado. Esta 

constatação indica que o comportamento das faltas de alta impedância, em relação às 

distâncias de faltas, possui uma dinâmica complexa de ser determinada e que o universo de 

busca pela estrutura e  conjunto de parâmetros ótimos envolve um número elevado de 

combinações. Em função disto, abordagens em inteligência artificial como redes neurais 



152 Capítulo 4 

 

Metodologia para Localização de Faltas de Alta Impedância em Redes com Geração Distribuída 

podem também obter bons resultados e conferir maior agilidade no processo de 

implementação. Por isto, um estudo neste sentido fará parte dos trabalhos futuros decorrentes 

desta tese. 

Figura 4.35 – Variável linguística da entrada in1 (energia de 
q

bv


) do sistema fuzzy final. 
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Fonte: Própria. 

Figura 4.36 – Variável linguística da entrada in2 (energia de 
||q

ci ) do sistema fuzzy final. 
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Fonte: Própria. 
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Figura 4.37 – Variável linguística da entrada in3 (energia de 
p

ci ) do sistema fuzzy final. 
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Fonte: Própria. 

Assim, como a camada de saída, as regras fuzzy com arquitetura paramétrica terão 

as mesmas funções lineares como consequentes. As oito regras resultantes do processo de 

ajuste são listadas na Tabela 4.19.  

Tabela 4.19 – Regras do sistema fuzzy final. 

Regra Antecedente (em termos de Energias) Consequente 

1 Se (
q

bv


 é in1mf1) e (
||q

ci  é in2mf1) e (
p

ci  é in3mf1)  Então (out é f1 ) 

2 Se (
q

bv


 é in1mf1) e (
||q

ci  é in2mf1) e (
p

ci  é in3mf2)  Então (out é f2) 

3 Se (
q

bv


 é in1mf1) e (
||q

ci  é in2mf2) e (
p

ci  é in3mf1)  Então (out é f3) 

4 Se (
q

bv


 é in1mf1) e (
||q

ci  é in2mf2) e (
p

ci  é in3mf2)  Então (out é f4) 

5 Se (
q

bv


 é in1mf2) e (
||q

ci  é in2mf1) e (
p

ci  é in3mf1)  Então (out é f5) 

6 Se (
q

bv


 é in1mf2) e (
||q

ci  é in2mf1) e (
p

ci  é in3mf2)  Então (out é f6) 

7 Se (
q

bv


 é in1mf2) e (
||q

ci  é in2mf2) e (
p

ci  é in3mf1)  Então (out é f7) 

8 Se (
q

bv


 é in1mf2) e (
||q

ci  é in2mf2) e (
p

ci  é in3mf2) Então (out é f8) 

Fonte: Própria. 
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Tabela 4.20 – Funções da camada de saída do sistema fuzzy final. 

Regra Função (em termos de Energia) 

1 
||

1 0,6876 + 4,692 12,53 2,942q q p

b c cf v i i


        

2 
||

2 11,62 + 5,554 1,303 4,817q q p

b c cf v i i


       

3 
||

3 12,73 + 31,23 5,568 21,45q q p

b c cf v i i


       

4 
||

4 16,2 1,684 1,787 10,78q q p

b c cf v i i


        

5 
||

5 5,609 1,791 3,931 6,919q q p

b c cf v i i


         

6 
||

6 5,83 1,016 0,1387 7,36q q p

b c cf v i i


        

7 
||

7 29,79 10,95 1,811 22,8q q p

b c cf v i i


        

8 
||

8 5,636 3,23 1,276 2,294q q p

b c cf v i i


         

Fonte: Própria. 

Como cada variável linguística é composta por dois conjuntos fuzzy, o 

mapeamento completo da implicação é feito com apenas estas 8 regras, pois o número 

máximo de regras, apenas usando o conectivo E, para um dado sistema fuzzy, pode ser 

deduzido como:  º º
nº variáveis

n regras n conjuntos ; que neste caso fica: 
3º 2 8n regras   . As 

funções lineares de cada consequente são expandidas na Tabela 4.20.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS  

5.1. INTRODUÇÃO 

Em comparação com os demais, este capítulo tem uma abordagem mais objetiva, 

contendo uma apresentação concisa dos resultados de validação da metodologia proposta no 

Capítulo 4. Assim como 10% das amostras totais utilizados para os testes anteriores, outros 

10%  foram destinados à etapa de validação. Aqui, os resultados são tratados de um ponto de 

vista mais relacionado ao objetivo final do sistema inteligente: a localização da falta de alta 

impedância, ao contrário da visão matemática e computacional do capítulo anterior. 

Ao fim do ajuste paramétrico e estrutural do sistema inteligente, foram escolhidas 

três variáveis de energia para sintetizar as informações sobre o comportamento da rede de 

distribuição durante a falta, e estas são recapituladas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Variáveis escolhidas para o sistema localizador de faltas de alta impedância. 

Variável de Energia D  (%) 
E (%) 

ERRO (%) 

q

bv


 
91,3 

100 21,2 8,8

100 11,1

100

 
 
 

   

 

– 

||q

ci  
23,8 – 

p

ci  
8,2 4,2 

Fonte: Própria. 

Note que as variáveis escolhidas são referentes às fases “b” e “c”, e como apenas 

as componentes ortogonais da fase “a” foram representadas graficamente, cabe analisar, 

então, a variabilidade do valor eficaz e a evolução da energia das três entradas para as 

amostras de faltas ao longo do alimentador. Na Figura 5.1, sintetizam-se estas informações e 

nela  se percebe que as três variáveis possuem um comportamento distinto para a energia e 

possuem uma variação no valor eficaz fortemente associada ao caso de falta.  
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Figura 5.1 – Valor eficaz e energia, das variáveis escolhidas, em função dos pontos de falta. 
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Fonte: Própria. 

Como explicado no capítulo 4, o processo de escolha das variáveis de entrada leva 

em conta a capacidade de generalização do sistema inteligente e por isso busca aquelas com a 

menor quantidade de informação redundante e ainda com boa correlação com as distâncias de 

falta.  
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5.2. ESTIMAÇÃO DA DISTÂNCIA DE FALTA 

Na Seção 4.3.2 foi concluído, por meio da Figura 4.19, que o ângulo de falta tem 

pouca influência no estudo da falta de alta impedância. De fato, a utilização do resultado para 

todos os ângulos de falta não só acarretou em um maior esforço computacional, como 

permeou o treinamento do sistema inteligente com informações redundantes, causando 

redução na capacidade de generalização, efeito também chamado na literatura de 

“overtraining”. Utilizando apenas um ângulo de falta (0º), o desempenho do estimador 

perante os conjuntos de teste e validação atingiu um patamar aceitável. Desta forma, 

utilizaram-se 276 amostras, das quais 220 foram aplicadas no treinamento (~80%), 28 no teste 

durante o processo de ajuste do sistema fuzzy (~10%) e as 28 restantes (~10%) dedicadas à 

validação dos resultados. Na Figura 5.2, então, apresenta-se a distribuição do erro relativo (em 

porcentagem) em relação ao conjunto de validação. Nota-se que a maior parte das ocorrências 

permaneceu dentro da faixa de ±5%. 

Figura 5.2 – Histograma do erro relativo para as amostras de validação. 
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Fonte: Própria. 
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Em termos de localização ou distância das faltas, na Figura 5.3 há a comparação 

dos valores esperados com os valores estimados pelo sistema inteligente. Este mapeamento, 

em conjunto com o histograma da Figura 5.2, representam as principais formas de se 

visualizar o desempenho de um estimador baseado em inteligência artificial. Analisando a 

Figura 5.3, o objetivo deste trabalho resume-se a um problema de aproximação funcional, e o 

grau de “encaixe” ou superposição dos valores indica o quão eficaz foi a estimação.    

Figura 5.3 – Comparação dos valores desejados com a estimação no conjunto de validação. 
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Por fim, os resultados da validação são sintetizados na Tabela 5.2, evidenciando a 

ordem de grandeza do erro de estimação que deve ser levada em consideração para qualquer 

iniciativa de implementação.  

Tabela 5.2 – Erros de estimação perante o conjunto de validação. 

Erro Absoluto Médio Erro Relativo Médio Erro Absoluto Máximo Erro Relativo Máximo 

290 m 5,4% 763 m 17,0% 

Fonte: Própria. 
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Os erros de validação inferem sobre a capacidade de generalização do sistema 

inteligente, mas o problema de aproximação funcional pressupõe, ainda, a verificação da 

resposta em todo o conjunto de amostras (treinamento + teste + validação) para avaliar o 

desempenho da aproximação em mais pontos do domínio. Adicionando o conjunto de teste, 

assim, ao histograma de erro, a distribuição tende ainda mais a uma normal e isto pode ser 

visto na Figura 5.4. Este histograma ainda tem forte correlação com a capacidade de 

generalizaçao do estimador, uma vez que os referidos conjuntos de amostras não participaram 

da supervisão no treinamento. 

Figura 5.4 – Histograma do erro relativo para as amostras de validação e teste. 
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Fonte: Própria. 

A inclusão do conjunto de treinamento, apesar de não ser necessária para 

validação do resultados, é importante para inferir sobre as limitações do estimador para casos 

próximos a este conjunto. Para o problema em questão, é interessante visualizar a estimação 

em todo o alimentador e comparar com o mesmo comportamento visto na Figura 4.12 da 

seção 4.3.1. Na Figura 5.5, esta reposta completa é tratada de forma comparativa.  
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Figura 5.5 – Comparação dos valores desejados com a estimação para todas os conjuntos de amostras. 
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Fonte: Própria. 

Verificando a estimação para todas as amostras de falta simuladas, observa-se que 

alguns pontos possuem um erro maior que aquele máximo apresentado na validação (Tabela 

5.1). Isto se deve ao limite de inferência não-linear do sistema fuzzy para o dado problema. O 

treinamento supervisionado busca minimizar o erro quadrático médio, mas, conforme o 

problema e o ponto ótimo atingido, haverá um nível de erro inerente. Em uma visão geral e 

analogamente ao erro de validação, a ordem de grandeza da exatidão obtida para todas as 

faltas simuladas no alimentador é expressa na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Erros de estimação para todos os conjuntos de amostras. 

Erro Absoluto Médio Erro Relativo Médio Erro Absoluto Máximo Erro Relativo Máximo 

309,4 m 4,6% 1,5 km 24,5% 

Fonte: Própria. 

Com uma quantidade maior de ocorrências, o histograma de erro aproxima-se 

ainda mais de uma distribuição normal, como pode ser visto na Figura 5.6.  
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Nesta, a maior parte das ocorrências situam-se no intervalo de ±10%. 

Figura 5.6 – Histograma do erro relativo para as amostras de validação, teste e treinamento. 
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Fonte: Própria. 

5.3. INFLUÊNCIA DA GD SOBRE OS RESULTADOS 

Na Seção 2.4.3, foi visto que as contribuições das GDs para a corrente de falta 

comprometem a inferência sobre a falta a partir das medições na subestação. Para avaliar o 

impacto deste efeito na localização das faltas, reitera-se a alocação das unidades de GD na 

rede de distribuição modelada na Tabela 5.4, com atenção especial à posição no alimentador.  

Tabela 5.4 – Posição das unidades de geração distribuída no alimentador. 

Unidade Posição no alimentador Distância da Subestação 

GD 1 15 3,7 km 

GD 2 32 7,2 km 

GD 3 30 8,8 km 

GD 4 47 13 km 

GD 5 54 18 km 

Fonte: Própria. 
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Na Figura 5.7, o erro absoluto máximo é exposto em função da posição das 

amostras de falta no alimentador. Os erros nas posições onde as unidades de GD estão 

alocadas não são os valores mais elevados, entretanto, entre cada unidade a estimação 

experimenta os maiores valores de erro. A distribuição das contribuições nestes lugares 

acontece de forma variada (altamente não-linear) dependendo da topologia da rede e isto 

agrava a complexidade do problema. Com base nas saídas representadas por funções lineares, 

o estimador tenta separar o problema não-linear global em trechos lineares. A presença de 

geração distribuída, no entanto, dificulta a síntese dos trechos por uma única reta. Antes das 

unidades de GD, o erro cresce com o aumento da distância da falta à subestação, e depois da 

última unidade, ele retorna ao patamar do início do alimentador. 

Figura 5.7 – Erro absoluto máximo de estimação em relação à posição no alimentador. 
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A metodologia de minimização de informação redundante contribui ao lidar com 

GD, pois melhora a generalização do sistema mesmo para dados destoantes provocados pela 

presença de GD. Estratégias como esta são importantes ao lidar com problemas de grande 

variação paramétrica, exigindo soluções com elevada robustez. O estudo desenvolvido em 
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[122], por exemplo, indica que as operações de entrada e saída de geradores na rede de 

distribuição podem provocar uma variabilidade nas correntes de falta capaz de prejudicar os 

sistemas de detecção e localização mesmo para faltas francas. Na Figura 5.8, fica evidente 

como os trechos entre as unidades de GD sofrem um grande impacto no erro de localização da 

falta.  

Figura 5.8 – Estimação das distâncias de falta em relação à posição da amostra no alimentador. 
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Fonte: Própria. 

Durante a etapa de pré-processamento dos resultados das simulações, o 

comportamento anômalo, devido à geração distribuída, pode não ser facilmente observado 

pelas grandezas de fase, como ilustrado na Figura 5.9. Por isso, a técnica de decomposição 

por componentes ortogonais demostrou grande importância para a metodologia, pois foi capaz 

de extrair uma gama enorme de informações e distribuí-las em uma quantidade de variáveis 

suficiente para uma escolha que minimizasse a redundância. 
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Figura 5.9 – Comportamento da energia das tensões e correntes de fase para os casos de falta. 
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Fonte: Própria. 

Pela Figura 5.9, observa-se que a energia das componentes de fase oculta a 

influência da GD, bem como as fases “b” e “c” são redundantes entre si e pouco acrescentam 

com relação à fase “a”. As componentes ortogonais, por outro lado,  segmentam as 
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informações em 64 variáveis. Dentro destas ainda há redundância, mas há um espaço amostral 

muito maior para a aplicação de uma estratégia de seleção.  

Figura 5.10 – Comparação entre as variáveis escolhidas e as com maior correlação D . 
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Na Figura 5.10, é feita a comparação entre as energias das variáveis com maior 

correlação com as distâncias de falta (Tabela 4.13) e as que foram escolhidas pela 

metodologia proposta. Observa-se que as variáveis da segunda coluna (maiores valores de D ) 

são extremamente correlacionadas entre si (mesma variação ao longo das amostras) e 

carregam as mesmas informações. Já entre as variáveis escolhidas, existe uma com o maior 

valor de D  (
q

bv


) e outras duas com informações adicionais que podem contribuir para 

mitigar as não-linearidades e variações paramétricas do problema. 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito destas considerações é atentar ao uso consciente do trabalho 

desenvolvido nesta tese. Embora muito poderosos  para problemas de modelagem matemática 

complexa ou desconhecida, os sistemas baseados em inteligência artificial, quando aplicados, 

tornam-se específicos ao problema e qualquer mudança nas características deste implica novo 

estudo para avaliar se há robustez frente às variações ou se há necessidade de reajustar os 

parâmetros do sistema inteligente. O sistema fuzzy desenvolvido é um exemplo disto, pois, 

mudanças na topologia da rede, expansão e/ou aquisição de novos equipamentos podem 

mudar o comportamento faltoso. Assim, entende-se que a metodologia apresentada no 

Capítulo 4 é tão (ou mais) importante quanto os resultados da estimação das distâncias de 

falta. Esta tem, ainda, aplicabilidade para problemas similares, bem como para adaptação às 

mudanças na rede de distribuição. Os resultados estatísticos fornecem a ordem de grandeza da 

exatidão possível em tal solução, dando suporte à tomada de decisão pela adoção ou não, 

conforme os requisitos de desempenho que se desejam. 

Os impactos de elevadas impedâncias de falta e da possível formação de arco 

elétrico  ainda impõem muitos desafios à pesquisa. Em tal empreitada, o trabalho apresentado 

nesta tese é uma tentativa de contribuição aos esforços relativos à extração de informações 

das medidas de tensão e corrente na subestação de distribuição. Ciente, então, da 

complexidade do problema, algumas hipóteses foram assumidas para reduzir a quantidade de 

variáveis e interrelacionamentos. Dentre estas hipóteses, desprezou-se, principalmente, a 

elevada dinâmica das cargas, os diferentes tipos de solo (que afetam a magnitude das 

correntes de faltas de alta impedância), o comportamento caótico e aleatório do arco elétrico e 

erros de medição. Estes fatores devem, então, ser avaliados e resumidos em uma margem de 

erro adicional para uma maior compreensão das limitações da solução. 



 

167 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O objetivo deste capítulo é apresentar as conclusões finais do trabalho, de maneira 

a conduzir o seu fechamento. Além disto são apresentadas propostas para trabalhos futuros 

que façam uso, total ou parcial, do conteúdo desenvolvido nesta tese.   

6.1. CONCLUSÕES 

O problema de localização de faltas em redes de distribuição de energia elétrica é 

por si mesmo um grande desafio técnico. A tratativa de faltas com alta impedância e a 

inclusão de GD confere uma maior complexidade ao problema. O trabalho apresentado nesta 

tese trouxe uma abordagem heurística por inteligência artificial, e o sistema fuzzy resultante 

foi capaz de estimar as distâncias de falta com um erro absoluto médio inferior a 500 m e um 

erro absoluto máximo da ordem de 1,5 km, em um alimentador com cerca de 18 km de 

extensão. Tais resultados equivalem a um grau de exatidão, para a maior parte das 

ocorrências, dentro do intervalo de ±10%, evidenciando o potencial dos sistemas inteligentes 

na resolução de problemas de alta complexidade. A mudança de camada de abstração leva o 

problema ao cenário de processamento de sinais e tratamento de dados. Esta outra camada, no 

entanto, pode ser tão complexa quanto a do problema original. 

Para o tratamento dos dados, ou pré-processamento, a técnica de decomposição 

por componentes ortogonais contribuiu com uma importante característica: a extração de 

informações das grandezas elétricas e segregação em uma gama de variáveis suficiente para a 

seleção de um conjunto com grande variedade de informação. Tal conjunto envolveu desde 

uma alta correlação com a saída desejada até a inferência sobre o erro de estimação, este que 

verificou ser muito influenciado pela presença de GD. Já a escolha das variáveis para a 

sintonia do sistema inteligente possui uma tônica mais estatística. A estratégia proposta nesta 

tese mostrou que, mesmo a escolha por grau de correlação com a saída desejada obtendo um 

bom desempenho no treinamento, uma melhor capacidade de generalização depende da 

minimização da redundância de informação entre as variáveis. 
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A presença de geração distribuída no sistema elétrico intensifica as não-

linearidades e introduz mais incógnitas e incertezas ao problema. Embora os sistemas fuzzy 

possuam grande habilidade em inferir sobre ambientes nebulosos e permeados por incertezas, 

observou-se que os maiores erros na localização das faltas ocorreram nos locais de falta 

situados entre as posições onde há unidades de GD. Este fenômeno está relacionado à forma 

como as contribuições para a corrente de falta se distribuem pela rede extremamente 

ramificada. Investir na minimização da redundância de informação nas variáveis de entrada é 

uma forma de mitigar tal impacto. 

Por fim, ratifica-se a necessidade do uso coerente dos resultados numéricos e 

estatísticos apresentados. Em abordagens heurísticas, a metodologia é tão importante, senão 

mais, que a validação da solução, e ainda que a aplicabilidade do sistema inteligente 

desenvolvido seja restrita ao problema e ao sistema elétrico estudado, a metodologia pode 

facilmente ser extrapolada para outras aplicações. 

6.2. TRABALHOS FUTUROS 

Dentre os futuros trabalhos, entendidos como continuidade da pesquisa, pontuam-

se os seguintes: 

 Aprimorar o modelo de falta de alta impedância utilizando dados dos ensaios 

reais apresentados em [113]; 

 Aprimorar o método  de seleção das variáveis de entrada do sistema inteligente, 

a fim de reduzir o custo computacional (   2 nO n ) e obter a quantidade ótima;  

 Uma vez que recorreu-se a uma arquitetura paramétrica para o sistema fuzzy, 

verificar o desempenho de Redes Neurais Artificias (RNAs). Estudos 

preliminares já apontam um ganho no custo computacional e na exatidão obtida. 

Este encaminhamento pode ser conferido em [123]; 

 Utilizar o vetor de posições no alimentador como uma segunda saída e então 

complementar a resposta, indicando a distância de falta e sua provável posição 

no alimentador. Esta melhoraria o problema de múltiplas soluções em função da 

existência de ramais em derivação; 

 Aprimorar a medida representativa das variáveis de entrada, extraindo, por 

exemplo, o conteúdo pré-falta. 
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