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RESUMO 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de distribuição de energia elétrica e a 

implantação de redes inteligentes são elementos necessários e indispensáveis para a otimização 

destes processos, pois tendem a garantir às concessionárias a confiabilidade e qualidade do 

serviço prestado. Neste sentido, este trabalho apresenta elementos que garantam a associação 

da inteligência artificial, aprendizagem de máquina e redes de distribuição de energia elétrica, 

tornando-as em redes elétricas inteligentes. A partir disso, foi proposta uma análise do 

desempenho de uma rede neural artificial responsável pelo diagnóstico de controle e tomadas 

de decisões em um sistema distribuído na rede elétrica inteligente sujeito a surtos. O projeto 

conseguiu verificar o funcionamento da rede neural e, a partir dos resultados de sua modelagem, 

foram encontradas vantagens e desvantagens deste processo. 

 

Palavras-chave: Distribuição de energia elétrica. Inteligência artificial. Surtos na rede.  

 

 

STUDY ON THE APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN THE DIAGNOSIS 

OF FAILURES IN INTELLIGENT ELECTRICAL NETWORKS 

 

ABSTRACT 

 

The development of new technologies for the electricity distribution sector and the 

implementation of smart grids are necessary and indispensable elements for the optimization of 

these processes, since they tend to guarantee to the concessionaires the reliability and quality 

of the service provided. In this sense, this work presents elements that guarantee the association 

of artificial intelligence, machine learning and electricity distribution networks, making them 

into intelligent electrical networks. From this, it was proposed an analysis of the performance 

of an artificial neural network responsible for the diagnosis of control and decision making in 

a distributed system in the intelligent electric network subject to outbreaks, the project was able 

to analyze the functioning of the neural network, and from the results of its modeling were 

found advantages and disadvantages of this process. 

 

Keywords: Distribution of electricity. Artificial intelligence. Network outbreaks. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de distribuição de energia elétrica exerce grande influência no país, 

obrigando as concessionárias a buscar qualidade e a confiabilidade do serviço prestado e levado 

ao cliente. 

Transpondo aspectos históricos à atualidade, Toledo (2012, p.2) afirma que Graham 

Bell não reconheceria o atual setor da telefonia, viso que os avanços tecnológicos garantiram 

mudanças neste processo. Contudo, Thomas Edison teria uma reação diferente para com o setor 

de redes elétricas, já que as mudanças foram mínimas.  

Diversas oportunidades para implementação e inovação no setor redes convencionais de 

linhas de transmissão trazem à tona recentes conceitos, como o de redes elétricas inteligentes, 

os quais (BRASIL, 2014, p. 17): 

[...] permite-se também a oportunidade de desenvolvimento de ofertas de 

novos serviços ao consumidor para melhor aproveitamento da infraestrutura 

necessária a implantação das REI, tornando-o um participante mais ativo do 

sistema elétrico (BRASIL, 2014, p. 17) 

 Para Falcão (2010, p.1), o conceito de redes inteligentes “baseia-se na utilização 

intensiva de tecnologia de automação, computação e comunicações para monitoração e controle 

da rede elétrica”. 

 Neste sentido, Costa (2012) afirma que cada vez mais faz-se necessária uma maior 

eficiência das redes elétricas e trata a implementação dessa nova tecnologia como um desafio. 

Por sua vez, a modernização das redes de transmissão e distribuição irá trazer maior automação 

e controle ao processo (CASTRO, 2016).  

  Para atuar no processo de controle, este projeto propõe o uso de Redes Neurais 

Artificiais como elemento do estudo de Inteligência Artificial (IA), a qual, segundo Coppin 

(2015, p. 21) “é especialmente útil nas situações que métodos tradicionais seriam muito lentos”. 

 O relatório intitulado “Portaria do Grupo de Trabalho de Redes Elétricas Inteligentes 

Ministério de Minas e Energia” destaca o aumento na utilização de redes inteligentes, a fim de 

melhorar o processamento de dados em todos os equipamentos da rede, tornando os centros de 

controle capazes de processar todas as informações.  

 De acordo com Haykin (2001 p. 29), as redes neurais artificiais fornecem soluções para 

um problema complexo, por exemplo, a partir da decomposição deste único em diversas tarefas 

mais simples, atribuindo às redes tarefas de acordo com suas capacidades. Por sua vez, Facelli 

et al. (2011) declara que o uso de redes neurais artificiais alcança bom desempenho ao ser 
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aplicado em um grande número de situações, destacando-se, principalmente, em tarefas de 

percepção e controle. 

Neste contexto, o presente artigo propõe um estudo de caso, cujo objetivo geral foi 

analisar a viabilidade do uso de redes neurais artificiais para auxiliar no diagnóstico de falhas 

no controle de Smart Grids em linhas de distribuição, garantindo velocidade, qualidade e 

confiabilidade do serviço. 

 Os objetivos específicos da pesquisa foram: 

 Analisar as tecnologias que englobam os conceitos de redes inteligentes; 

 Pesquisar os conceitos de Inteligência Artificial e o aprendizado de máquina; 

 Pesquisar os conceitos de redes neurais artificiais; 

 Analisar a aplicação de redes neurais artificiais como auxílio aos diagnósticos de 

controle em redes inteligentes; 

 Estudar os resultados obtidos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

  

2.1 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

 As redes elétricas inteligentes não têm um conceito único e concreto, pois varia de 

acordo com quem o define, com as necessidades técnicas e com a ótica de seu autor (TOLEDO, 

2012 p. 4). Entretanto, Castro (2016) as definem como sendo a interação de energia e 

comunicação, bem como o processamento de sinais e a engenharia de controle, visando, 

essencialmente, a eficiência, a flexibilidade e a confiabilidade do processo. 

 Sabe-se, contudo, que as redes convencionais utilizam dispositivos que não se 

comunicam entre si, pois não há troca de dados e, por conta disso, o controle da rede torna-se 

uma tarefa árdua. Assim, Smart Grids fazem o uso de “equipamentos inteligentes” e garantem 

a comunicação entre os sistemas  

Em um contexto geral, Smart Grid consiste na base essencial da utilização intensiva de 

automação, de comunicação e de computação para o monitoramento e o controle da rede 

(FALCÃO, 2010). Por outro lado, a rede convencional ainda é utilizada apenas para transmissão 

de energia elétrica da concessionária aos consumidores.  
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Neste sentido, as redes elétricas inteligentes transmitem também dados e novos 

protocolos de comunicação para essa automação, sendo o principal deles o padrão IEC 61850 

(BERGER; INIEWSKI, 2012 apud GUIMARAES, 2013). 

Toledo (2012) classifica a automação das redes aéreas como um dos maiores desafios 

tecnológicos da REI, pois a implantação das mesmas só é possível a partir de uma alteração na 

infraestrutura das redes naturais. Segundo Castro (2016), esta infraestrutura de comunicação 

realiza um papel fundamental no Smart Grid, pois conectam e transmitem informações dos 

principais componentes da rede. 

O relatório Portaria do Grupo de Trabalho de Redes Elétricas Inteligentes Ministério de 

Minas e Energia (2010) destaca alguns conceitos que devem associar-se a modernização da 

rede, como: confiabilidade, eficiência, segurança, questões ambientais e competitividade. O 

mesmo documento apresenta também as principais funções requeridas em uma REI, como a 

autorrecuperação, a motivação para a participação dos consumidores, a resistência aos ataques 

físicos e cibernéticos e o fornecimento de energia de melhor qualidade. 

Falcão (2010) também aponta a autorrecuperação como uma das características 

atribuídas à Smart Grid, pois afirma que elas devem ter a capacidade de detectar, analisar, 

responder e restaurar falhas na rede de maneira automática. 

Toledo (2012) discorre sobre os benefícios que as redes elétricas inteligentes podem 

trazer para a sociedade ao afirmar que estas permitirão a prestação de novos serviços, tornando 

mais  ágeis aqueles  que já existem, através principalmente da manutenção e do atendimento 

remoto.  

O relatório Portaria do Grupo de Trabalho de Redes Elétricas Inteligentes Ministério de 

Minas e Energia (2010) aponta a substituição de medidores eletromecânicos por eletrônicos 

como uma característica que permitirá que os centro de controles das empresas aloquem uma 

grande massa de dados, o relatório também afirma que a instalação de sensores ao longo de 

todo o sistema de distribuição de energia é mais um passo para tornar a rede inteligente. 

Segundo Falcão (2010), os sistemas de distribuição que estão sendo mais beneficiados 

pela tecnologia Smart Grid são aqueles relacionados à utilização de medição eletrônica” 

A partir disso, alguns pontos positivos citados por Toledo (2012) podem ser alcançados 

como, por exemplo, a informação em tempo real sobre o serviço prestado e o consumo de 

energia. O mesmo autor sugere que as redes elétricas inteligentes sejam capazes de detectar e 

corrigir falhas em tempo real, além de reconfigurarem automaticamente as redes, reduzirem as 

perdas técnicas e proporcionando melhorias na eficiência operacional. 
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Tal capacidade de controle que pode ser alcançada a partir dos dados dessa rede 

inteligente e segundo O relatório Portaria do Grupo de Trabalho de Redes Elétricas Inteligentes 

Ministério de Minas e Energia (2010, p. 25) “torna-se necessário que os centros de controle das 

distribuidoras sejam capazes de transformá-los em informações úteis para os operadores”.  

Senger e colaboradores (2003) já descreveram um algoritmo capaz de identificar falhas 

em redes de distribuição usando técnicas de inteligência artificial. A partir disso, esse trabalho 

se propôs a avaliar o uso de redes neurais como possibilidade de auxílio no diagnóstico de 

controle em uma Smart Grid. 

 

2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

  

Segundo Gama (2011), a execução de tarefas fáceis cotidianas e a complexidade de 

descrevê-las em um pseudocódigo, como, por exemplo, reconhecer um rosto familiar em uma 

multidão, impulsionaram os estudos iniciais sobre IA.  

Pode-se definir a Inteligência artificial como sendo o estudo dos sistemas que agem de 

modo que, a um observador qualquer, pareça ser inteligente (COPPIN, 2015 p. 4). O estudo 

onde se aplica o conceito de Aprendizado de Máquina, de Facelli (2011), indica que este seja 

um processo de indução de uma hipótese (ou função de aproximação), a partir da experiência 

passada. Neste caso, há diferentes algoritmos de aprendizado de máquina e tomadas de decisão, 

os quais, dentre eles, este projeto abordará as redes neurais. 

 

2.2.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

As redes neurais artificiais foram desenvolvidas a partir de elementos de hardware, 

como resistores variáveis conectados a amplificadores, para simular o comportamento de 

neurônios (ARTERO, 2009, p. 123). Até os dias atuais este processo é observado, entretanto, é 

importante conhecer a sua origem a fim de compreender melhor o seu funcionamento. 

 Neste processo, os neurônios artificiais são modelados para simular o cérebro humano, 

e computam funções matemáticas, podem ter uma ou mais camadas interligadas por um grande 

número de conexões (FACELLI, 2011, p. 110). 

 Coppin (2015) descreve estes neurônios como sendo elementos de processamento muito 

simples, composto por um corpo, um axônio e um dendrito. Segundo Gama (2011), esse último 
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é especializado na recepção de estímulos, enquanto a coleta e o processamento das informações 

são feitos pela sua soma. O axônio, por sua vez, é responsável por conduzir os impulsos 

elétricos entre os neurônios. A figura 1 ilustra o esquema de um neurônio biológico 

 

Figura 1 - Neurônio 

 

Fonte: SEED PR (S/D).  

 

 Facelli (2011), por sua vez, define redes neurais artificiais como sendo sistemas 

computacionais formados por unidades de processamento simples e densamente 

interconectadas, as quais os neurônios artificiais são unidades que computam funções 

matemáticas. 

 De acordo com Haykin (2001, p. 36) “um neurônio é uma unidade de processamento de 

informação fundamental para a operação de uma rede neural”. Negnevitsky (2005) afirma que 

os neurônios artificiais são análogos aos neurônios biológicos, pois são conectados e 

transmitem sinais um para o outro. 

 Barreto (2002) apresenta o modelo geral de um neurônio artificial, indicando as entradas 

(u), os pesos atribuídos a elas (w), uma função de ativação (f) e a saída (y) gerada por ela. A 

figura 2 apresenta o modelo de um neurônio artificial: 
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Figura 2 – Neurônio artificial 

 

Fonte: Barreto (2002).  

 

Neste contexto, Haykin (2001) classifica as funções de ativação em três tipos: função 

de limiar, função linear por partes e função sigmoide. Para Facelli (2011), a função limiar 

muitas vezes pode ser denominada também função degrau, pois se diferem nos valores 

assumidos no eixo das abscissas (0 ou -1). Coppin (2015) afirma que a função de ativação é 

aplicada sobre os valores de entrada, resultando, então, no nível de ativação do neurônio, ou 

seja, a sua saída.  

 A figura 3 apresenta a função degrau. 

  

Figura 3 – Função degrau 

 

Fonte:  Negnevitsky (2005). 

 

Equação 1 - Função degrau 

𝑦 = {1, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 0 0, 𝑠𝑒 𝑥 > 0 

    

Para Facelli (2011, p. 113), há algoritmos para ajustar os pesos de uma rede neural 

artificial e estes se organizam em quatro grupos:   
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1. Correção de erro: geralmente utilizados em aprendizado supervisionado, 

procuram ajustar os pesos da RNA de forma a reduzir os erros cometidos pela 

rede. 

2. Hebbiano: frequentemente usados em aprendizado não supervisionado, são 

baseados na regra de Hebb, que diz que, se dois números estão 

simultaneamente ativos, a conexão entre eles deve ser reforçada. 

3. Competitivo: utilizados em aprendizado não supervisionado, promovem 

uma competição entre neurônios para definir qual ou quais devem ter seus 

pesos ajustados. Os neurônios que vencem a competição em geral são os que 

respondem mais fortemente ao objeto apresentado aos seus terminais de 

entrada. 

4. Termodinâmico (Boltzmann): algoritmos estocásticos baseados em 

princípios observados na metalúrgica. 

Artero (2009) declara que as redes neurais artificiais podem ser classificadas através de 

critérios distintos, como, por exemplo, o número de camadas de neurônios. Neste caso podem 

apresentar duas ou múltiplas camadas. Osório (2000) afirma que uma das arquiteturas de redes 

mais importantes se trata da rede com duas camadas. A figura 4 exibe tal rede. 

  

Figura 4 – Redes com duas camadas  

 

Fonte: Heaton (2015). 

 

 Nesta classificação, deve ser levada em conta, segundo Facelli (2011), a camada de 

neurônios que gera os valores de saída como camada de saída, bem como as restantes, 

denominadas intermediárias, ocultas ou escondidas. 

 Haykin (2001) afirma que um conceito definido por realimentação ocorre sempre que a 

saída de um elemento influencia a entrada aplicada sobre o elemento particular, originando, 

assim, um ou mais caminhos fechados para transmissão de sinais no sistema. 

 De acordo com Russel (2013), a rede que apresenta tal característica é definida como 

rede recorrente e permite suportar a memória de curto prazo. Segundo Coppin (2015), redes 
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recorrentes são úteis na solução de problemas que não dependam apenas de suas entradas atuais, 

mas de todas as anteriores. 

 

2.2.1.1 REDES PERCEPTRONS 

 

Um exemplo de modelo de Rede Neural Artificial (RNA) de duas camadas, segundo 

Facelli (2011) é o modelo Perceptron que apesar de simples, apresentou uma boa acurácia 

preditiva em problemas de classificação.  

Osório (2000) afirma que este modelo é a base de diversos tipos de redes neurais 

artificiais, com aprendizado supervisionado e que utilizam adaptação por correção de erros. De 

acordo com Haykin (2001), esta consiste em um único neurônio com pesos sinápticos ajustáveis 

e viés. 

 Negnevitsky (2005) descreve o modelo com sendo um combinador linear seguido de 

um limitador rígido. Coppin (2015) afirma que o modelo Perceptron faz o uso da função 

degrau, retornando +1, se a soma de suas entradas ponderadas por seus pesos sinápticos for 

maior que o limiar t; ou -1, caso a soma ser menor ou igual a t. 

 Artero (2009) afirma que o aprendizado somente se dá a partir da modificação dos 

valores dos pesos, ou seja, a partir do valor do erro (valor desejado – saída fornecida pela rede). 

 A figura 5 expõe o modelo de um Perceptron.  

 

Figura 5 - Modelo de um Perceptron 

 

Fonte: Haykin (2001).  
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Equação 2 – Função modeladora perceprton 

𝑣 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑚
𝑖    

Fonte: Neural Networks, Haykin (2001) 

Facelli (2011) indica que uma limitação neste tipo de rede é a capacidade de classificar 

apenas objetos linearmente separáveis. Negnevitsky (2005) afirma que, para lidar com 

problemas que não são linearmente separáveis, é necessário fazer o uso redes neurais 

multicamadas. 

 

2.2.1.2 REDES MULTICAMADAS 

 

 Uma forma de resolver problemas dependentes linearmente, de acordo com Facelli 

(2011), é adicionar uma ou mais camadas intermediária. Ao acrescentar uma camada, Coppin 

(2015) nomeia cada uma delas da seguinte maneira: a primeira camada é camada de entrada e 

cada neurônio pode ser chamado de nó, pois recebe um sinal único; a camada seguinte é 

chamada de camada oculta; e, por fim, a última camada é chamada de camada de saída. 

 A figura 6 exibe um exemplo de rede de multicamadas.  

Figura 6 - Rede de multicamadas 

 

Fonte: Negnevitsky (2005)  

Negnevitsky (2005) declara que cada camada no sistema tem sua função específica e 

que, com uma camada oculta, é possível representar qualquer função contínua; com duas, é 

possível representar até mesmo as descontínuas. 
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Haykin (2001) destaca três características da rede multicamadas: 1.O modelo de cada 

neurônio da rede inclui uma função de ativação não-linear; 2. A rede contém uma ou mais 

camadas de neurônios ocultos; 3. A rede exibe um alto grau de conectividade. Neste sentido, 

propõe-se a seguinte situação para o diagnóstico de controle para redes elétricas inteligentes no 

âmbito de distribuição elétrica com utilização de redes neurais.  

Uma rede elétrica inteligente de distribuição faz uso da tecnologia de controle 

distribuída através de redes neurais artificiais em dois pontos distintos de sua linha, os quais 

são monitorados distúrbios de sobrecorrente a partir de dois medidores inteligentes. Desta 

forma, deve ser analisada a presença de surtos de sobrecorrente de fase. Após isso, o sistema 

será capaz de determinar o ponto da falha e, sequencialmente, estabelecer um procedimento 

para tratamento das falhas. 

Assim, será modelada uma rede neural artificial de multicamadas, formada por cinco 

camadas e oito neurônios. Optou-se por utilizar sinais digitais para essa modelagem, por conta 

da função de ativação de todos os neurônios ser uma função degrau, permitindo a utilização dos 

valores de saídas dos neurônios como 0 e 1. 

Na primeira camada será analisada a presença ou a ausência de surto nos dois pontos do 

sistema, visto que é composta por um neurônio (N1) que recebe dois sinais de entrada. A partir 

das saídas de dois medidores inteligentes, o primeiro analisa sobrecorrente de fase em um ponto 

A e o segundo sobrecorrente de fase em um ponto B. As entradas poderão assumir dois valores: 

0 para ausência de surto ou 1 para presença de surto. 

A camada seguinte, por sua vez, é composta por dois neurônios, com a função de 

identificar o ponto da rede sujeito ao surto. Neste, cada neurônio terá três valores de entrada: as 

entradas X1 e X2 e o valor de saída de N1. 

O funcionamento dessa camada pode ser entendido da seguinte maneira: N2 fica 

responsável por determinar a presença surto no ponto A, portanto só deverá ter saída 1 se a 

entrada X1 tiver valor 1, X2 tiver valor 0 e N1 tiver valor de saída 1. De maneira análoga, N3 

deve determinar a presença surto no ponto B, logo seus valores de entrada deverão ser: X1 (0), 

X2(1), N1(1).  

Após isso, a terceira camada será composta por um neurônio N4. Neste nó, a rede deverá 

analisar a possibilidade de surtos simultâneos e, para isso, as entradas serão as saídas dos 
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neurônios N1, N2 e N3, que indicarão existência de surto no sistema, presença de em A, 

presença de surto em B. 

A camada posterior será composta de apenas um neurônio: N5. Neste nó será 

estabelecido se o sistema irá tratar a falha ou não, uma vez que ele se encontre com ausência de 

surtos não existe necessidade de tratamento, desta forma a saída 1 representará necessidade de 

tratamento, enquanto 0 indicará que não existe tal necessidade. As entradas são as saídas dos 

neurônios N1, N2, N3 e N4. O comportamento da saída deste nó será simples: sempre que 

houver uma falha (Saída de N1 = 1), e apenas um dos três neurônios da camada anterior tiverem 

valor de saída igual a 1, então a saída assumirá valor 1, para todos as outras possibilidades ela 

assume valor 0. 

Por fim, a última camada é composta pelos três neurônios N6, N7 e N8 e é nela que será 

estipulado qual tratamento o sistema deverá processar, sendo os 3 nós respectivamente 

responsáveis por:  executar o tratamento para sobrecorrente em A, executar o tratamento para 

sobrecorrente em B, executar o tratamento para os surtos simultâneos. Cada neurônio desta 

camada tem quatro entradas: as saídas dos neurônios N2, N3, N4 e N5.  

O funcionamento dessa camada pode ser entendido da seguinte maneira: N6 fica 

responsável por processar o tratamento de sobrecorrente em A, portanto só deverá ter saída 1 

se seus valores de entrada forem: N2 (1), N3 (0), N4 (0) e N5 (1). De maneira análoga N3 deve 

por processar o tratamento de sobrecorrente em B, logo seus valores de entrada deverão ser: N2 

(0), N3 (1), N4 (0) e N5 (1). E por sua vez, N4 estabelece o tratamento para os dois surtos 

simultâneos, então suas entradas deverão ser: N2 (0), N3 (0), N4 (1) e N5 (1). 

Abaixo a figura 7 apresenta a modelagem da rede neural descrita acima. 

Figura 7 – Rede Neural Modelada 

 

Fonte: Autor.   
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Os pesos sinápticos são ajustados a partir da aprendizagem supervisionada de um 

algoritmo de correção de erro, nos quais os valores dos pesos serão alterados a fim de diminuir 

o erro. A função de ativação estipulada para todos os neurônios desta rede foi a função degrau.  

Para modelagem da rede neural, foram construídos quadros no software Excel 

representando cada neurônio da rede. Estas são compostas por valores de entrada de cada 

neurônio, por pesos sinápticos associados a cada uma delas, pelo valor desejado e pela saída 

gerada. 

O valor de saída gerado foi calculado a partir da seguinte informação: se a soma dos 

valores de entradas forem maiores do que 0 será gerado o valor de saída 1; caso contrário, será 

gerado o valor de saída 0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados encontrados na modelagem da rede neural serão apresentados em quadros. 

O quadro 1 apresenta resultados obtidos na modelagem do neurônio artificial N1, o qual fará a 

análise de existência de falhas: 

 

Quadro 1 - Resultados N1 

Rede Perceptron N1 Falha 

Entrada X1 

(A) 

Entrada X2 

(B) 

Peso 1 Peso 2 Saída desejada Saída  

0,00 0,00 0,50 0,30 0     0     

0,00 1,00 0,50 0,30 1     1     

1,00 0,00 0,50 0,30 1     1     

1,00 1,00 0,50 0,30 1     1     

Fonte: Autor.  

 Sempre que um medidor indicar presença de surto, esse neurônio ativará sua saída. 

 O quadro 2 apresenta resultados obtidos na modelagem do neurônio artificial N2, que 

é responsável por analisar a existência de surto de sobrecorrente no ponto A.  
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Quadro 2 - Resultados N2 

Rede Perceptron N2 Falha em A 

Entrada 

X1 (A) 

Entrada 

X2 (B) 

Entrada 

N1 

Peso1 Peso 2 Peso 3 Saída desejada Saída  

0,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 -0,20 0     0     

0,00 0,00 1,00 0,50 -0,50 -0,20 0     0     

0,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 -0,20 0     0     

0,00 1,00 1,00 0,50 -0,50 0,20 0     0     

1,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 0,20 1     1     

1,00 0,00 1,00 0,50 -0,50 0,20 1     1     

1,00 1,00 0,00 0,50 -0,50 0,20 0     0     

1,00 1,00 1,00 0,50 -0,50 -0,20 0     0     

Fonte: Autor.  

O neurônio N2 deverá ativar apenas quando constatada a existência de uma falha no 

ponto A. Abaixo são exibidos os resultados da modelagem do neurônio N3, no quadro 3.   

Quadro 3 - Resultados N3 

Rede Perceptron N3 Falha em B 

Entrada 

X1 (A) 

Entrada 

X2 (B) 

Entrada 

N1 

Peso 1 Peso 2 Peso 3 Saída desejada Saída  

0,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 -0,20 0     0     

0,00 0,00 1,00 -0,50 0,50 -0,20 0    0     

0,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 -0,20 1     1   

0,00 1,00 1,00 -0,50 0,50 -0,20 1    1   

1,00 0,00 0,00 -0,50 0,50 -0,20 0 0  

1,00 0,00 1,00 -0,50 0,50 -0,20 0 0   

1,00 1,00 0,00 -0,50 0,50 -0,20 0 0     

1,00 1,00 1,00 -0,50 0,50 -0,20 0 0     

Fonte: Autor.  
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O neurônio N3 tem comportamento análogo ao N2, porém a entrada que gera sua 

ativação é o sinal de surto em B. 

O neurônio responsável por analisar a possiblidade de surtos simultâneos é o N4, os 

resultados de sua modelagem são exibidos abaixo no quadro 4. 

Quadro 4 - Resultados N4 

Rede Perceptron N4 Falhas simultâneas 

Entrada 

N1 

Entrada 

N2 

Entrada 

N3 

Peso 1 Peso 2 Peso 3 Saída desejada Saída 

0,00 0,00 0,00 0,30 -0,50 -0,50 0     0     

0,00 0,00 1,00 0,30 -0,50 -0,50 0     0     

0,00 1,00 0,00 0,30 -0,50 -0,50 0     0     

0,00 1,00 1,00 0,30 -0,50 -0,50 0   0 

1,00 0,00 0,00 0,30 -0,50 -0,50 1 1 

1,00 0,00 1,00 0,30 -0,50 -0,50 0 0 

1,00 1,00 0,00 0,30 -0,50 -0,50 0 0 

1,00 1,00 1,00 0,30 -0,50 -0,50 0 0 

Fonte: Autor.  

O neurônio N4 deve ser ativado apenas quando os dois surtos acontecerem 

simultaneamente, ou seja, apenas se houver um surto e não for nenhum dos surtos isolados, 

devido a isso faz-se o uso no neurônio N1. 

Após realizada a análise da presença ou não de surtos, a tarefa é definir a necessidade 

ou não de tratamento. O neurônio responsável por realizá-la é N5 e os resultados de sua 

modelagem são apresentados no quadro 5. 
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Quadro 5 - Resultados N5 

Rede Perceptron N5 Trata Falha 

Entrada 

N1 

Entrada 

N2 

Entrada 

N3 

Entrada 

N4 

Peso 

1 

Peso 

2 

Peso 

3 

Peso 

4 

Saída 

desejada 

Saída 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

0,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

0,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

0,00 1,00 0,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

0,00 1,00 0,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

0,00 1,00 1,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

0,00 1,00 1,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 1     1  

1,00 0,00 0,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 1     1     

1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 1     1     

1,00 0,00 1,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

1,00 1,00 0,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 1     1     

1,00 1,00 0,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

1,00 1,00 1,00 0,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 -0,30 -0,30 -0,30 0     0     

Fonte: Autor.  

 Este neurônio deverá ser ativado somente na existência de falhas. 

 A última camada da rede neural artificial é responsável por definir qual tratamento 

executar, sendo que o neurônio N6 é responsável por indicar necessidade de tratamento no 

ponto A. Os resultados obtidos em sua modelagem são expostos a partir do quadro 6.  
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Quadro 6 - Resultados N6 

Rede Perceptron N6 Trata falha no ponto A 

Entrada 

N2 

Entrada 

N3 

Entrada 

N4 

Entrada 

N5 

Peso 

1 

Peso 

2 

Peso 

3 

Peso 

4 

Saída 

desejada 

Saída 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 0,00 0,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 0,00 1,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 0,00 1,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 1,00 0,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 1,00 0,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 1,00 1,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 1,00 1,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 0,00 0,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 1     1    

1,00 0,00 0,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 1     1     

1,00 0,00 1,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 0,00 1,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 0,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 0,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 1,00 0,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 -0,60 -0,60 -0,20 0     0     

Fonte: Autor.  

Na existência de falha em A, sem presença de surto em B, o neurônio indicará a 

necessidade de tratamento. O neurônio responsável por indicar necessidade de tratamento no 

ponto B é o N7 e os resultados de sua modelagem são exibidos no quadro 7. 
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Quadro 7 - Resultados N7 

Rede Perceptron N7 Trata SN 

Entrada 

N2 

Entrada 

N3 

Entrada 

N4 

Entrada 

N5 

Peso 

1 

Peso 

2 

Peso 

3 

Peso 

4 

Saída 

desejada 

Saída  

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 1     1     

0,00 1,00 0,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 1     1     

0,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

0,00 1,00 1,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 0,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

1,00 1,00 1,00 1,00 -0,60 0,30 -0,60 -0,20 0     0     

Fonte: Autor.  

Na existência de falha em B, sem presença de surto em A, o neurônio indicará a 

necessidade de tratamento. Para falhas simultâneas, o neurônio N8 indicará a necessidade de 

tratamento. Os resultados de sua modelagem são apresentados no quadro 8. 
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Quadro 8 - Resultados N8 

Rede Perceptron N8 Trata SN & SF 

Entrad

a N2 

Entrada 

N3 

Entrada 

N4 

Entrad

a N5 

Peso 

1 

Peso 

2 

Peso 

3 

Peso 

4 

Saída 

desejada 

Saída 

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

0,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

0,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 1     1   

0,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 1     1     

0,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

0,00 1,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

0,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

0,00 1,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 0,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 0,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 0,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 0,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 1,00 0,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 1,00 0,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 1,00 1,00 0,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

1,00 1,00 1,00 1,00 -0,60 -0,60 0,30 -0,20 0     0     

Fonte: Autor.  

 A partir dos oito neurônios dispostos em cinco camadas, a rede neural artificial foi capaz 

de analisar os sinais de detecção de falhas, bem como definir a presença ou a ausência de surtos. 

Também foi observada a capacidade de distinção do ponto em que ocorreu a falha, assim como 

indicar qual neurônio enviará sinal para o tratamento. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A partir dos aspectos observados, conclui-se que é possível modelar uma rede neural 

artificial para efetuar o diagnóstico de falhas no sistema de distribuição elétrica e, assim, atuar 

no apoio ao controle de redes elétricas inteligentes. Para isso foi necessário dividir um único 

problema complexo em diversos problemas menores. 

 Sabe-se que a rede modelada apresenta fatores positivos e negativos, sendo possível 

implementá-la, a fim de aumentar o número de sinais recebidos e processados. Uma pesquisa 

mais aprofundada também poderá ser capaz de alterar o método de aprendizagem, permitindo 

à rede ser modelada a partir de um treinamento não supervisionado, ou seja, ajustar-se sozinha 

de acordo com variações no processo. 

 A pesquisa mostrou a impossibilidade da rede de realizar autocorreção, devido o método 

de aprendizagem escolhido.  Além da problemática que, quanto maior se torna o processo, mais 

camadas e mais neurônios precisam ser inseridos, o que caracteriza a rede modelada como 

aplicável apenas ao problema descrito. 

 Finalmente, a tecnologia Smart Grid ainda não foi implantada no país, o que 

impossibilita a aplicação da mesma ao sistema de energia elétrica atual. Para isso, é necessária 

uma mudança radical na infraestrutura atual. 
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