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1. RESUMO 

 

Neste artigo apresenta-se um método baseado nos sistemas imunológicos 

artificiais de seleção negativa para diagnóstico de faltas de alta impedância em 

sistemas de distribuição de energia elétrica. Partindo das medições realizadas em 

uma subestação de distribuição por um sistema de aquisição de dados SCADA, um 

algoritmo de seleção negativa (ASN) é aplicado visando realizar o processo de 

detecção, identificando anormalidades nas oscilografias do sistema. O ASN é 

baseado no princípio de próprio/não-próprio para diferenciar os sinais entre próprios 

(condição normal) e não-próprios (faltas). A principal aplicação desta ferramenta é 

auxiliar na tomada de decisões, facilitar a operação do sistema durante falhas e 

contribuir para o desenvolvimento de sistemas smart grid. Para avaliar a eficiência 

do método proposto, foram realizadas simulações no software EMTP de um sistema 

de distribuição de energia elétrica, sendo o sistema real de 134 barras. Os 

resultados obtidos pelo método apresentam eficiência, robustez e precisão no 

processo de diagnóstico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Um novo conceito de sistemas elétricos, denominados “Smart Grids” tem sido o 

foco de diversas pesquisas e investimentos nos últimos anos, sendo o objetivo 

principal transformar os sistemas elétricos, proporcionando modernizações nos 

sistemas de geração, transmissão e, especialmente, na distribuição de energia 

elétrica. Neste novo conceito de redes elétricas inteligentes, existem abordagens 

como: preocupações com mudanças climáticas, envelhecimento de instalações 

atuais, melhorias na qualidade de energia e até a possibilidade de proporcionar ao 

usuário final maior participação no planejamento e operação do sistema elétrico [1], 

[2]. 

Os sistemas de smart grid devem ser compreendidos como um conceito que se 

baseia na utilização de tecnologias de automação, computação e telecomunicações 

para monitoramento e controle dos sistemas elétricos, permitindo a implantação de 

novas estratégias de controle, comunicação, proteção e otimização de forma que a 

eficiência dos sistemas, atualmente em uso seja aumentada [2]. 
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Muitos profissionais e pesquisadores destacam que deverá ocorrer uma 

integração entre os sistemas de geração, transmissão e distribuição com tecnologias 

digitais e de informação [3], como: sistemas de telecomunicações, análise e 

processamento de dados, novas formas de controle, automação, proteção e 

otimização, visando modificar a forma de operação dos sistemas elétricos, 

aumentando a eficiência e lucratividade, e principalmente facilitando a tomada de 

decisões [1], [4]. 

Conforme destacado pelos autores no artigo [1], os sistemas de smart grids 

devem possuir algumas características como a autorrecuperação, que é a 

Capacidade de detectar, analisar, responder e restaurar falhas na rede elétrica, de 

forma automática; 

A transformação da rede de energia elétrica atual para as redes de Smart Grid 

deverá acontecer de forma incremental, em que para garantir a segurança e 

proteção dos sistemas elétricos de potência e facilitar a tomada de decisões, devem-

se empregar todos os recursos disponíveis visando evitar ou, pelo menos, minimizar 

os efeitos causados por perturbações (distúrbios ou faltas), as quais são eventos de 

ocorrência frequente. Dentre estes recursos, destaca-se a ação preventiva.  

As tradicionais práticas de diagnóstico de falhas disponíveis e utilizadas em 

campo pelos profissionais é baseada na inspeção visual das oscilografias, e 

depende diretamente do julgamento dos operadores humanos, levando em conta 

sua experiência em análise e tomada de decisões. Esta prática não garante que 

todas as falhas podem ser identificadas, tornando o processo ineficiente e inseguro. 

Neste sentido, o emprego de técnicas baseadas em inteligência se tornam possíveis 

soluções para o problema de diagnóstico de Faltas de Alta Impedância (FAI) e 

curtos-circuitos em sistemas de distribuição de energia elétrica.  Tais técnicas vêm 

sendo muito empregadas no desenvolvimento de novos métodos de monitoramento 

para auxiliar os operadores na operação dos sistemas, os quais proporcionam 

segurança, rapidez e eficiência no planejamento de ações corretivas. Neste 

contexto, na sequência apresentam-se os trabalhos mais relevantes disponíveis na 

literatura. 

Em [5] apresentou-se um método baseado em lógica fuzzy para detecção e 

classificação de faltas de alta impedância em sistemas elétricos de potência. Já em 
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[6] os autores empregam o filtro de Kalman adaptativo juntamente com uma rede 

neural probabilística na detecção e classificação de faltas de alta impedância.  

Na referência [7] é apresentada uma técnica baseada no uso combinado da 

transformada wavelet e uma rede neural multi-layer perceptron na detecção de faltas 

de alta impedância em alimentadores de distribuição. Na referência [8] apresenta-se 

um algoritmo para a detecção de faltas de alta impedância utilizando o gradiente 

morfológico de multirresolução na extração de características no domínio do tempo e 

redes multi-layer perceptron.  

Na referência [9] é apresentada uma metodologia para análise da detecção de 

faltas de alta impedância utilizando redes neurais artificiais com topologias multi-

layer perceptron e redes RBF.  

Em buscas realizadas na literatura podem-se encontrar poucos trabalhos que 

são relacionados ao diagnóstico de faltas de alta impedância. Neste sentido, neste 

artigo, expõe-se uma efetiva contribuição, apresentando uma nova abordagem para 

realizar tal tarefa em sistemas de distribuição de energia elétrica, usando o Algoritmo 

de Seleção Negativa (ASN). Para avaliar o desempenho do método foram realizados 

testes com um sistema de distribuição de energia elétrica de 134 barras. Os 

resultados demonstram eficiência e robustez. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como principais objetivos apresentar uma nova abordagem 

baseada em sistemas imunológicos artificiais para resolver o problema de 

diagnóstico de faltas de alta impedância em sistemas de distribuição de energia 

elétrica, e contribuir com a linha de pesquisa de sistemas elétricos apresentando 

esta ferramenta inteligente. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Nesta seção apresentam-se os conceitos utilizados para compor o método 

proposto neste trabalho. 

 

4.1 Algoritmo de Seleção Negativa  
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O Algoritmo de Seleção Negativa (ASN) foi proposto por [10] para detecção de 

mudanças em sistemas computacionais. É inspirado na seleção negativa de 

linfócitos T que ocorre no timo, representando a análise que o organismo realiza 

para diferenciar as células entre próprias e não-próprias. Este algoritmo é executado 

em duas fases conforme descrito em [10]: 

1. Censoriamento  

a) Definir o conjunto de cadeias próprias (S) que se deseja proteger;  

b) Gerar cadeias aleatórias e avaliar a afinidade (Match) entre cada uma delas e 

as cadeias próprias. Caso a afinidade seja superior a um limiar estipulado, deve-se 

rejeitar a cadeia. Caso contrário, deve-se armazenar em um conjunto de detectores 

(R).  

2. Monitoramento  

a) Dado o conjunto de cadeias que se deseja proteger (cadeias protegidas), 

avaliar a afinidade entre cada uma delas e o conjunto de detectores. Se a afinidade 

for superior a um limiar preestabelecido, então um elemento não-próprio é 

identificado. 

Na fase de censoriamento do ASN, são definidos, inicialmente, os de detectores 

próprios, que representam a condição normal do problema, sendo conhecido como 

cadeias próprias (S). O objetivo desta fase é gerar o conjunto de padrões detectores 

(R), que tenham a capacidade de reconhecer algum padrão não-próprio, na fase de 

monitoramento dos dados. Na fase de monitoramento, faz-se um monitoramento nos 

dados visando identificar mudanças no comportamento das amostras e, então, 

classificar estas mudanças utilizando o conjunto de detectores criados na fase de 

censoriamento. Assim, analisando-se as cadeias protegidas (S) e comparando-as 

com o conjunto de detectores (R), avalia-se a afinidade entre cada uma das cadeias. 

Caso a afinidade seja superior a um determinado limiar, então, o elemento não-

próprio é detectado e classificado.  

Para avaliar a afinidade entre as cadeias e assegurar que são semelhantes, 

utiliza-se um critério denominado casamento. O casamento pode ser perfeito ou 

parcial. Neste artigo, optou-se por utilizar o casamento parcial proposto em [11], 

onde a taxa de afinidade representa o grau de semelhança que deve ocorrer entre 

as duas cadeias em análise para que o casamento seja confirmado.  

A taxa de afinidade é definida através da seguinte equação [11]: 
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sendo:  

TAf  : taxa de afinidade; 

An  : número de cadeias próprias no problema; 

At  : número total de cadeias no problema. 

Através da equação (1), é possível calcular, de forma estatística, o valor da taxa 

de afinidade para o problema proposto. A expressão (2) representa a forma de 

quantificar a afinidade total entre os padrões em análise [11]:  
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sendo:  

TAf  : % de afinidade entre os padrões;  

L     : quantidade total de posições do padrão;  

Pc   : posição casada; 




L

i

Pc
1

 : quantidade de posições casadas. 

Desta forma, se TAf  for maior ou igual a TAf  ocorre o casamento entre os 

padrões, ou seja, eles são considerados semelhantes. Caso contrário, não ocorre o 

casamento entre os sinais. 

 

4.2 Modelagem e Simulações 

A maior dificuldade em realizar pesquisas na área de diagnóstico de falhas é a 

falta de um conjunto de dados consistentes dos sistemas de distribuição de energia 

elétrica sob o efeito das perturbações. Portanto, é necessária a modelagem de 

sistemas testes, nos quais se podem realizar simulações de eventos (faltas de alta 

impedância, distúrbios de tensão, curtos-circuitos, entre outros), fornecendo dados a 

serem utilizados na avaliação das metodologias contribuindo para as pesquisas e a 

automação das subestações de energia elétrica. 

Neste sentido, empregando o software EMTP foi modelado um sistema elétrico 

real de 134 barras. Para as simulações de falta de alta impedância utilizou-se um 

modelo aproximado, proposto por [12] ilustrado na figura 1. O modelo aproximado 

possui duas fontes de tensão contínua (Vp e Vc), conectadas de forma antiparalela 



                                                    

6 

 

por meio de dois diodos. A magnitude de arco de corrente é controlada pela 

impedância série (R e X). E para as simulações de curtos-circuitos foram utilizados 

os modelos ilustrados na figura 2. 

 
Figura 1: Modelo de Falta de alta impedância. 

 

As simulações de faltas de alta impedância foram realizadas, considerando 

variações nos parâmetros R, X, Vp e Vc, bem como a barra de localização.  

Utilizando o software EMTP com uma frequência de amostragem de 15,36kHz, a 

qual corresponde a 256 amostras por ciclo, realizou-se um total de 750 simulações 

de FAI. Foi levado em consideração o local da falta (barra), ângulo de inserção (0º, 

45º e 90º), fase (a, b e c), e variações dos parâmetros dos modelos teóricos. Tais 

simulações foram utilizadas para avaliar o método proposto. Adicionalmente foram 

realizadas 150 simulações em condições normais de operação que foram utilizadas 

no processo de censoriamento, para compor o conjunto de detectores próprios. Os 

valores adotados para os parâmetros utilizados estão nos seguintes intervalos: R=[0, 

100Ω], X=[0, 300Ω], Vp=[500, 2000V] e Vc=[500, 2000V]. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema de diagnóstico de faltas de alta impedância e curtos-circuitos 

apresentado nesta seção é baseado nos sistemas imunológicos artificiais, em 

especial no ASN [10].  O método proposto se divide em duas fases: censoriamento e 

o monitoramento dos dados. Na sequência apresentam-se as fases de 

censoriamento e de monitoramento do sistema de diagnóstico. 

 

5.1 Censoriamento do ASN 

 

Nesta fase são gerados os detectores para serem utilizados pelo SIA durante o 

processo de monitoramento. Como o problema de diagnóstico de faltas de alta 

impedância possui apenas duas classes de padrões, isto é, próprio ou não-próprio, é 

necessário que o algoritmo tenha conhecimento apenas dos sinais normais 
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(próprios), e com base nestas informações realize a discriminação do que é próprio 

(condição normal) e do que é não-próprio (faltas). Sendo assim, o funcionamento 

desta fase é apresentado na figura 2 (a), onde se ilustra como é realizado o 

processo de geração dos detectores próprios. 

Conforme ilustrado no fluxograma da figura 2 (a), a fase de censoriamento do 

ASN basicamente escolhe aleatoriamente sinais próprios (condições normais de 

operação) evitando repetição nas escolhas. Os sinais escolhidos são definidos como 

o conjunto de detectores próprios.  

    

(a)                                                      (b) 

Figura 2: (a) Esquema do censoriamento do ASN. (b) Esquema do monitoramento do ASN.  

 

5.2 Monitoramento do ASN 

 

A fase de monitoramento é dividida em dois módulos, os quais são responsáveis 

por fazer a aquisição dos dados e realizar a discriminação próprio/não-próprio 

identificando as anormalidades no sistema elétrico.  

No módulo de aquisição de dados, utiliza-se um sistema de aquisição do tipo 

SCADA com uma taxa de amostragem definida de 15,36 kHz a janela de tempo de 

um ciclo, que corresponde a um vetor de 256 posições. Os dados foram todos 

simulados no EMTP, com um tempo de simulação de 200ms, que é correspondente 

à aproximadamente 12 janelas. 

Após fazer a aquisição das oscilografias, os sinais são comparados com o 
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conjunto de detectores próprios gerados previamente na fase de censoriamento. 

Realizando a comparação dos sinais com o conjunto de detectores, avalia-se o 

casamento e a afinidade entre os sinais e o conjunto de detectores. Caso a afinidade 

seja satisfeita, ou seja, se existir semelhança entre os sinais, é considerado um 

casamento e, então, o sinal é diagnosticado como “próprio” ou condição normal de 

operação, por ter características próprias. Caso contrário, não existe o casamento 

entre os sinais em análise. Desta forma, o sinal é diagnosticado como “não-próprio”, 

indicando uma falta de alta impedância ou curto-circuito no sistema. Este processo é 

repetido em cada sinal que se deseja analisar, e assim é realizado o monitoramento 

dos dados. 

A figura 2 (b) ilustra o funcionamento do processo de monitoramento do sistema 

de diagnóstico. 

 

6. RESULTADOS 

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos com a aplicação da 

metodologia proposta no diagnóstico de faltas de alta impedância. O algoritmo foi 

desenvolvido em MATLAB®. Os resultados foram obtidos com a aplicação do 

método no sistema de 134 barras [13] e são expressos a seguir. 

 

6.1 Sistema de 134 Barras 

 

Este é um sistema de distribuição real, com as seguintes características: aéreo, 

trifásico, ramificado, composto por 134 barras, 13,8 kV, 7,065 MVA, mutuamente 

acoplado e com fator de potência das cargas igual a 0,92 [13]. A figura 3 ilustra a 

topologia do sistema. 

Como parâmetros para o ASN foi utilizada uma taxa de afinidade (Tf = 66,66%) e 

o desvio ε = 3%.  

Na tabela 1 apresentam-se os resultados obtidos pelo método proposto para o 

sistema de 134 barras [13]. 
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Figura 3: Diagrama Unifilar do sistema de 134 barras. 

 

Tabela 1. Resultados para o sistema de 134 Barras. 

Diagnóstico Padrões testados Acerto (%) Tempo (ms) 

FAI 750 100,00 89,24 

Operação 
normal 

150 100,00 36,15 

 

Os resultados ilustram o percentual de acertos na identificação das faltas de alta 

impedância, com relação à quantidade de padrões utilizados e o tempo 

computacional médio por sinal analisado. Todos os parâmetros utilizados nos testes 

foram obtidos através de um ajuste empírico. 

Através dos resultados pode-se destacar que o sistema imunológico de seleção 

negativa obteve êxito na detecção de todas as faltas de alta impedância, sendo 

capaz de identificar 100% dos sinais anormais. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo foi apresentado um novo método baseado no algoritmo de seleção 

negativa (ASN) para diagnóstico de faltas de alta impedância em sistemas de 

distribuição de energia elétrica. O algoritmo proposto apresentou excelentes 

resultados, obtendo um acerto de 100% no diagnóstico de faltas de alta impedância 

para as simulações testadas. A algoritmo é executado rapidamente, com um tempo 

inferior a 100 milésimos de segundo, credenciando esta nova abordagem a ser 

utilizada em tempo real, visando auxiliar a tomada de decisões. Desta forma, 

conclui-se que o algoritmo de seleção negativa proposto neste artigo para 
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diagnóstico de faltas de alta impedância possui muita precisão, robustez, eficiência e 

pode proporcional importantes aplicações, inclusive em ambiente Smart Grid. 
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