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Resumo 
 

Os novos desafios enfrentados pelos operadores de redes de transporte de energia elétrica 

(ORT) caracterizam-se pela introdução em larga escala de fontes de energia renovável, assegurando 
a qualidade do serviço e a custo-eficiência dos investimentos. Por outro lado, a base de ativos dos ORT 

começa a envelhecer, o que introduz riscos adicionais ao nível da fiabilidade dos equipamentos, assim 

como custos de manutenção acrescidos. Neste sentido a monitorização dos ativos das redes elétricas 

tem vindo a adquirir uma importância cada vez mais acentuada ao longo dos últimos anos. 

 

Uma gestão de ativos baseada no estado destes, pretende ser a abordagem implementada. Os 

disjuntores são responsáveis pela proteção da rede e constituintes, adquirindo assim uma importância 
elevada. Desta forma o seu estudo, principalmente da tecnologia de disjuntores a hexafluoreto de 

enxofre (SF6) e a óleo permite obter conhecimentos e desenvolver metodologias de monitorização. O 

desenvolvimento de indicadores de probabilidade de falha (IPF) de disjuntores permite ter uma visão 

ampla sobre os equipamentos e alocar recursos financeiros para a sua manutenção/substituição. 

 

O IPF, aliado a novas metodologias de previsão baseadas em inteligência artificial, permitem 

perceber quais são as fragilidades presentes nos disjuntores. A criação de um modelo de 

aprendizagem, com base num IPF e numa série de atributos característicos dos disjuntores, permitiu 
simular vários cenários a 5 anos identificando equipamentos passíveis de falha. Os resultados finais 

realçam a importância do armazenamento contínuo de dados referentes a disjuntores no sentido de 

aprimorar cada vez mais o modelo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Gestão de Ativos, Disjuntores, Indicador de Probabilidade de Falha, Modelo de 

Aprendizagem, Inteligência Artificial 
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Abstract 
 

The new challenges faced by electricity transmission system operators (TSOs) are characterized 

by the large-scale introduction of renewable energy sources, ensuring quality of service and cost-
efficiency of investments. On the other hand, the TSO assets begin to age, which introduces additional 

risks to the reliability of the equipment as well as increased maintenance costs. In this sense, the 

monitoring of the electric network assets has become increasingly important over the last years. 

 

Asset condition-based maintenance is intended to be the approach to implement. The circuit 

breakers (CBs) are responsible for the protection of the network and its elements, thus they acquire high 

importance in this context. The development of failure probability indicators for circuit breakers allows a 
broader view of the equipment and optimized budgeting for asset replacement and maintenance. 

 

The development of a failure probability index (IPF), coupled with new forecasting methods based 

on artificial intelligence, allows the prioritization of maintenance actions, bearing in mind the CBs 

condition. The creation of a learning model, based on a failure probability index and a set of circuit 

breakers attributes, allowed simulating several scenarios in a multi-year perspective. The final results 

highlight the importance of the continuous circuit breaker data storage in order to improve the learning. 

 
Keywords: Asset Management, Circuit Breakers, Probability of Failure Index, Learning Model, 

Artificial Intelligence 
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1. Introdução 
 

1.1 Geral 
 

O elemento de estudo primordial a abordar nesta dissertação reside na realização de um estudo 

probabilístico com a finalidade de estimar o indicador de probabilidade de falha de um disjuntor de 

Muito Alta Tensão (MAT). Este resulta da mudança de paradigma relativamente ao modo como a 
gestão de ativos é realizada. 

 

Mobilizados pelo objetivo estratégico de eficiência associada às atividades operacionais do 

Operador da Rede de Transporte e a adequação do estado dos ativos ao desempenho regulamentar 

da Rede Nacional de Transporte (RNT), os projetos de remodelação e modernização de ativos, 

enquadram-se nos investimentos específicos de otimização do tempo de vida útil, com base na 

avaliação do indicador de estado e índice de criticidade dos equipamentos como processo de apoio à 

decisão para a remodelação, recondicionamento, substituição, melhoria operacional ou reconstrução 
de ativos em fim de vida útil [1]. 

�
A evolução dita que uma análise preditiva de falha relativamente aos ativos existentes na RNT 

permite compreender o estado atual e futuro dos ativos baseado na informação existente de cada um 

dos ativos. A criação de índices de estado ou de probabilidade de falha para os diversos equipamentos 

da RNT torna-se assim primordial para uma gestão de ativos mais eficiente. 

 

A compreensão do funcionamento dos vários equipamentos da RNT é deste modo essencial, 

mais propriamente o estudo relativo ao funcionamento dos disjuntores que se enquadra no âmbito da 

dissertação. Este estudo iniciado através de unidades curriculares como Fundamentos de Energia 

Elétrica, Análise de Redes, Máquinas Elétricas deverá ser aprofundado para uma maior compreensão 

da dinâmica de todos os componentes envolvidos. 

 

1.2 Motivação 
 

O Sistema de Energia Elétrica (SEE) nas suas diversas vertentes desde a produção, transporte, 

distribuição e consumo caracteriza-se como um dos mais complexos empreendimentos jamais 

concebidos por cientistas e engenheiros [2]. 

 

A Gestão de Ativos tem sido um dos pontos mais desafiantes para as utilities [1]. Uma das 

questões atuais é a maximização da fiabilidade com um número limitado de recursos. Tendo em 
consideração as boas práticas internacionais para asset management (nomeadamente a PAS55 e a 
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ISO55000), a política de gestão de ativos da REN visa otimizar o binómio custo/performance dos ativos 

[1]. 

 

Atualmente a manutenção de ativos físicos utiliza uma abordagem preventiva periódica o que se 

revelou menos atrativa do ponto de vista económico e de eficiência operacional, relativamente a 

abordagens baseadas no estado e no risco dos ativos. Desta forma a RNT aposta hoje em dia numa 

estratégia assente no estado dos ativos, o que apresenta uma potencial melhoria operacional 
resultando numa maior fiabilidade e consequentemente numa melhoria significativa na qualidade do 

serviço ao consumidor final.  

 

A criação de um indicador do estado do ativo (IE) ou de um indicador de probabilidade de falha 

(IPF) surge na sequência do exposto anteriormente, sendo que esta abordagem está a ser 

implementada por outros ORTs europeus, como a National Grid, Fingrid, a Tennet e a Terna. Não 

obstante existirem diferentes metodologias para determinar o IE, entre os diferentes ORT, o objetivo é 

partilhado: classificar o estado dos ativos da rede elétrica, e ordená-los em função do risco que a sua 
operação apresenta para a qualidade e segurança do serviço de transporte de energia. Ou seja, o IE 

representa a condição técnica de um equipamento, tratando-se, por conseguinte, de uma 

representação indireta da sua probabilidade de falha [1]. 

 

Relativamente aos disjuntores, atualmente estão a ser realizados programas de substituição de 

famílias de equipamentos dos vários níveis de tensão da RNT, desencadeados por diferentes motivos: 

fiabilidade reduzida; obsolescência; ou dificuldade em executar ações de manutenção por se tratar de 

equipamentos cujo fabrico já se encontra descontinuado há vários anos, obstaculizando o acesso a 
componentes de reserva (nalgumas situações, o fabricante abandonou a produção deste tipo de 

equipamentos) [1]. 

 

Sendo os disjuntores um dos elementos com maior importância na cadeia de valor do SEE, e 

estando a REN a desenvolver programas de substituição de disjuntores, torna-se conveniente realizar 

um modelo analítico para estimar o IPF, constituindo esta a motivação primordial no desenvolvimento 

desta dissertação. 
 

1.3 Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho é a criação de um modelo de aprendizagem que permita estimar o 
indicador de probabilidade de falha de um disjuntor de MAT. A necessidade de otimizar o ciclo de vida 

de um ativo, de criar IPF fiáveis e precisos, aliado a programas de substituição de disjuntores, abrem 

espaço a alguns desafios. Desta forma resultaram as seguintes Research Questions (RQ). 
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• RQ1: Quais os atributos chave que permitirão realizar um modelo de aprendizagem para 

estimar um indicador de probabilidade de falha de um disjuntor, tendo em conta todos os 

atributos disponíveis e suscetíveis de análise? 

• RQ2: De que maneira deverão evoluir os vários atributos a longo prazo? 

• RQ3: Qual a evolução dos IPF dos ativos a longo prazo nos vários modelos propostos? 

• RQ4: Qual o IPF de um disjuntor nos vários modelos propostos? 

• RQ5: Qual/quais os modelos que se ajustam melhor à perceção de um especialista? 
 

1.4 Estrutura 
 

O documento elaborado é composto por quatro capítulos. No primeiro capítulo é enquadrado o 
tema e são apresentados os objetivos. No segundo capítulo é desenvolvido o levantamento do estado-

da-arte, falando dos novos desafios da rede europeia de gestores de redes de transporte de 

eletricidade. É apresentada ainda uma visão geral de todos os equipamentos de uma rede de transporte 

de energia, dando maior enfase aos disjuntores. Os algoritmos de aprendizagem automática utilizados 

são apresentados e detalhados, bem como métricas probabilísticas e estatísticas para os estudar. O 

terceiro capítulo diz respeito à metodologia utilizada na resolução do problema e de que maneira foram 

abordadas as várias etapas. No quarto e último capítulo, são abordados os vários cenários preditivos, 

bem como os resultados dai extraídos. É apresentada uma análise dos resultados e conclusões, 
lançando desafios para um trabalho futuro. 
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1 Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de 

Eletricidade 
 

A ENTSO-E é uma organização sediada em Bruxelas composta pelos 43 ORT de 36 países da 

Europa. Esta engloba ainda países não pertencentes à União Europeia (UE) e surge no ano de 2009 

na sequência do terceiro pacote de medidas legislativas referentes a energia na UE.  
 

Esta formação promoveu a liberalização dos mercados do gás e eletricidade promovendo uma 

cooperação mais ativa entre os ORT Europeus. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que 

pretende a cooperação de todos os ORTs europeus a um nível regional como Pan-Europeu. Neste 

sentido a cooperação de todos os ORT passará por coordenar as áreas de operação do sistema de 

transmissão, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de mercado e pesquisa [3]. 

 

A conclusão e funcionamento do mercado interno da energia e comercio transfronteiriço são 
vetores muito importantes no desenvolvimento da Rede Nacional de Transportes de Energia Elétrica 

(RNT). A ENTSO-E desempenha também um papel ativo e muito importante no estabelecimento de 

normas que estejam em conformidade com a legislação da UE. 

 

2.1.1 Objetivos Gerais 

 

A ENTSO-E define um conjunto de objetivos como guia para a implementação de medidas em 
todos os ORT. Estas medidas visam alcançar os objetivos energéticos e climáticos da Europa, 

integrando fontes de energia renovável (FER) como por exemplo a energia solar e eólica. A conclusão 

do Mercado Interno de Energia (MIE) revela-se fundamental para que os objetivos energéticos da UE 

sejam atingidos na vertente da acessibilidade e sustentabilidade. No atingir destes objetivos foram 

utilizadas diversas metodologias: 

 

• Através de tomadas de posição relativamente a políticas energéticas. 

• Elaborando códigos de rede, contribuindo para a sua divulgação e implementação. 

• Apelando à cooperação regional por meios das Iniciativas Regionais de Coordenação 

de Segurança (IRCSs) e cooperação entre os diversos ORT. 

• Publicando relatórios sazonais para a geração de eletricidade no intuito de adequar o 
sistema a uma resposta a curto prazo. 

• Desenvolvimento de planos de redes Pan-Europeus a longo prazo (TYNDP). 

• Coordenação de planos de investigação e desenvolvimento criando atividades de 
inovação e participação em programas de investigação. 
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Através destes produtos, a ENTSO-E contribui para a construção do maior mercado de 

eletricidade do mundo, cujos benefícios não serão apenas sentidos por todos aqueles que trabalham 

no setor energético, mas também pela economia global da Europa, hoje e no futuro [3]. 

 

Todos estes objetivos e metodologias são de enorme importância e espelham a necessidade de 

uma forte interação entre instituições europeias, a Agência para a Cooperação dos Reguladores de 
Energia (ACER) e também com todas as partes interessadas no processo [3]. Assim a transparência, 

aprendizagem e melhoria constantes são princípios fundamentais para a ENTSO-E. 

 

2.1.2 Enquadramento Legislativo e Mercado Regulado 

 

Este é composto por duas diretivas e três regulamentos cujo o intuito principal é tornar 

operacional a abertura do mercado e criar um mercado único de eletricidade e gás com todos os 

benefícios inerentes para as indústrias e cidadãos da UE.  
 

As principais medidas tomadas para atingir os objetivos são [4] : 

 

• Supervisão regulamentar mais eficaz por parte de entidades reguladoras nacionais 

independentes. 

• Criação de uma agência para garantir a cooperação efetiva entre as entidades 
reguladoras nacionais e tomar decisões sobre todas as questões transfronteiras 

pertinentes. 

• Cooperação obrigatória entre os operadores das redes para harmonizar o conjunto das 

regras relativas ao transporte de energia na Europa e coordenar o planeamento do 

investimento. 

• Separação efetiva entre a produção e o transporte de energia a fim de eliminar eventuais 

conflitos de interesses, promover o investimento na rede e prevenir eventuais 

comportamentos discriminatórios. 

• Aumento da transparência e melhoria do funcionamento do mercado retalhista, 

introduzindo nomeadamente datas limite para que o consumidor possa efetivamente 
mudar de comercializador no prazo máximo de três semanas. 

• Reforço da solidariedade e da cooperação regional entre Estados-Membros a fim de 

garantir uma maior segurança do fornecimento. 

 

O terceiro pacote legislativo entre em vigor no dia 3 de março de 2011 com as seguintes diretivas 

e regulamentos criados com as respetivas funções [5]: 
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• Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que 

estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que revoga a Diretiva 

2003/54/CE [6]. 

• Regulamento (CE) n.º 713/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho 

de 2009, que institui a Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER) [7]. 

• Regulamento (CE) n.º 714/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho 

de 2009, relativo às condições de acesso à rede para o comércio transfronteiriço de 

eletricidade e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 [8]. 

 

A ACER surge no seguimento do terceiro pacote de medidas energéticas com o principal intuito 

de facilitar a consulta e coordenação entre entidades reguladoras nacionais dos diversos países, 
participar na criação de regras na rede Europeia, tomar decisões relativamente a condições de acesso 

e segurança operacional para infraestruturas transfronteiriças e prestar aconselhamento a instituições 

Europeias relativo a questões relacionadas com energia. 

 

2.1.3 Interligações da Rede Transportes de Energia e Energias Renováveis 

 

A interligação da rede de transportes de energia a nível Europeu e Pan-Europeu encontra-se 
como um dos vetores fundamentais a seguir pela ENTSO-E. A necessidade de expansão da rede 

resulta de um aumento previsto da procura de eletricidade assim como as inúmeras vantagens trazidas 

resultantes da mesma.  

 

O reforço adicional da interligação da rede irá permitir a redução de preços médios ao longo de 

um ano, diminuir o desperdício de energia em países onde existam níveis significativos de energias 

renováveis instalados e aumentar a segurança de fornecimento em cenários com baixas quantidades 

de usinas convencionais [9]. No entanto a interconexão da rede não é suficiente para que estes 
objetivos sejam atingidos. O reforço das redes internas e a integração de FER são essenciais para 

atingir estas metas. 

 

Se as fontes de energia renovável e os novos usos de eletricidade continuarem a crescer 

conforme previsto, a falha na entrega de energia levaria a níveis inaceitáveis e nunca antes vistos de 

inoperabilidade comercial [9]. 

 

Mais recentemente, o seu papel na promoção da concorrência e outros ganhos de eficiência 
potencialmente relacionados com o comércio transfronteiriço têm vindo aumentar o seu foco. Sendo as 

metas da UE ambiciosas relativamente à implementação de FER, a expansão das interligações acaba 

por ser uma consequência inevitável para que as metas sejam cumpridas.  

 

Impulsionados pelo desenvolvimento das FER concentradas a uma certa distância dos centros 

de consumo e permitindo a necessária integração do mercado, as capacidades de interconexão devem 
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duplicar até 2030 na Europa, em média [10]. As discrepâncias, no entanto, são significativas entre os 

diferentes países e cenários. 

 

No cenário referente à península ibérica e sendo este um dos limites europeus que durante 

muitos anos verificou um congestionamento elevado, alguns fatores impulsionam o desenvolvimento 

da rede: 

 

• A integração do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) no mercado continental 

Europeu. 

• Integração das FER na Península Ibérica. 

• A necessidade de cumprir a taxa de interconexão de Espanha de 10% da UE até 2020. 
 

 
Figura 2-1 -  Interligação do mercado ibérico (MIBEL) com o resto da Europa [11]. 

 

A Declaração de Madrid assinada em março de 2015 pela Comunidade Europeia (CE) e pelos 

governos francês, espanhol e português mostra a forte vontade política de aumentar a capacidade 
sobre este limite desenvolvendo quatro projetos (um PST e três interconexões High Voltage Direct 

Current adicionais: uma submarina e duas terrestres) no topo do High Voltage Direct Current já 

comissionado em 2015 na parte leste da fronteira [11] . 

 

Sendo o desenvolvimento da rede impulsionado pela necessidade de cumprimento da taxa de 

interligação alvo de 10% da capacidade de geração instalada para todos os países da UE até 2020, e 

estando Espanha atualmente longe da meta, vários cenários foram desenvolvidos consoante a 

capacidade necessária para 2030. 
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Espera-se que os quatro projetos mencionados na Declaração de Madrid aumentem a 

capacidade entre a França e a Espanha para 8 GW e, portanto, esta fronteira ainda é marcada como 

inadequada em todos os cenários [11].  

 

No entanto, este enorme esforço de investimento dos ORT espera-se que melhore muito o rácio 

de interligação de Espanha. De notar que sendo a Península Ibérica considerada como um todo 

composto por Espanha e Portugal, o rácio de interligação apresentaria um valor menor. 
 

O portfólio de projetos tem um impacto ambiental positivo. A rede tem um efeito positivo indireto, 

mas importante, nas emissões de CO2, pois é um pré-requisito para a implementação de tecnologias 

de geração limpa. Ao conectar diretamente o Sistema de Energia Renovável (SER), evitar o 

derramamento ou permitir a execução de unidades mais favoráveis ao clima, o portfólio do projeto 

contribui diretamente para até 8% da redução de CO2 até 2030 e indiretamente impulsiona a 

descarbonização facilitando a conexão de SER em um mercado europeu integrado [12]. 

 
As extensões de rede previstas apresentam um aumento de comprimento total de rede inferior 

a 1% por ano, sendo este um valor baixo tendo em conta que o crescimento da capacidade de geração 

irá variar entre 1% e 2,5% por ano dependendo dos cenários. Conclui-se assim que os projetos de 

importância pan-europeia são essenciais para tornar possível uma transição energética na Europa, 

com um impacto positivo no ambiente e um efeito residual mínimo [12]. 

 

“Concluímos que mais rede de transmissão é necessária para garantir o desenvolvimento de 

FER até 2030, e nesse especto eles revelam-se relativamente baratos, comparados com a geração e 

armazenamento.” (J. Vande Putte, Greenpeace) [13] 

 

O desenvolvimento e integração dos FER na REE são o principal responsável do 

desenvolvimento da rede até 2030, implementando como maior mudança a substituição de grande 

parte das capacidades existentes, localizando-as distante dos grandes centros de carga. Pode-se 

considerar este um grande desafio, pois acarreta uma profunda mudança a nível de infraestruturas na 

rede de alta tensão. 
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Figura 2-2 – Percentagem previsional de procura de eletricidade resultante de FER. Apresentação de 3 cenários 

distintos. [14] 

 
A ENTSO-E pretende implementar redes inteligentes que tornarão a rede mais eficiente e criarão 

um equilíbrio superior entre a localização da geração energética e a carga. Prevêem-se assim fluxos 

energéticos maiores e mais voláteis numa maior distancia com o desenvolvimento das FER. 

 

A maior parte das necessidades de investimento em transporte está ligada a desenvolvimentos 

de integração de FER, onde a conexão direta de FER está em jogo ou porque a seção de rede ou 

corredor é uma ponte que liga os centros de carga e FER [13]. 

 
Neste sentido o TYNDP de 2016 aloca um investimento de 150 bilhões de euros relativos ao 

desenvolvimento pan-Europeu, onde 80 bilhões de euros são para projetos já a decorrer a níveis 

nacionais e/ou acordos intergovernamentais até 2030. Estes valores encontram-se no seguimento do 

TYNDP de 2014. O custo total de investimentos para a carteira de projetos pan-europeu tem um 

montante significativo até 150 bilhões de euros [15].Investir na carteira de projetos representa, 

geralmente, um retorno para a sociedade após 20 anos num cenário bastante conservador [13].  
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Figura 2-3 - Redução na média anual dos custos marginais por hora sendo que a altura total da barra 

representa o spread médio de preço em cada fronteira sem os investimentos do TYNDP. As barras verdes 
representam o spread restante com a capacidade de mercado entregue pelos investimentos do TYNDP [13] 

 

2.2 Gestão de Ativos 
 

As diversas políticas de gestão associadas aos ativos físicos, representam um dos vetores que 
influenciam diretamente os custos operacionais e possibilitam uma gestão mais eficiente. 

 

Como resultado das opções de investimento efetuado na RNT para acomodar e dar seguimento 

às orientações de política energética, do planeamento articulado com o Operador da Rede de 

Distribuição (ORD) e da política de gestão de ativos, o ORT tem conseguido manter os níveis de 

qualidade de serviço, ao mesmo tempo que tem otimizado os custos operacionais da RNT [14]. 
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Neste contexto a análise das diversas políticas de gestão de ativos pretende criar uma perspetiva 

de como são geridas as áreas de sistemas de energia, onde a fiabilidade e risco são analisadas 

recorrendo a modelos probabilístico.  

 

A manutenção poderá ser realizada de uma forma reativa, onde as correções necessárias 

apenas são realizadas quando os ativos se encontram em falha, ou de uma forma preventiva, ou seja, 

tentar antecipar a falha dos ativos [16]. Aqui poderá ser utilizada uma abordagem sistemática da 
manutenção onde se realizam periodicamente verificações do estado dos ativos. Outra abordagem na 

manutenção preventiva assume uma forma condicionada, onde a realização da manutenção dos ativos 

depende de vários fatores, como o seu estado, fiabilidade e risco iminente de falha. 

 

Todas as diferentes abordagens apresentam vantagens e desvantagens que deverão ser 

analisadas com enorme detalhe no contexto operacional. Neste sentido a ENTSO-E criou um grupo de 

trabalho (WG AIM) com o intuito de desenvolver e coordenar recomendações relativas à 

implementação e gestão dos ativos, apoiar a implementação de ativos identificados nos planos e 
promover novas tecnologias nas redes existentes [17].  

 

A gestão de ativos é uma das principais atividades comerciais dos operadores de sistemas de 

transporte. Esta atividade tem um impacto significativo no investimento e na operação do sistema, que 

representa 85% da despesa anual [18]. 

 

Consequentemente, torna-se crucial implementar uma estratégia de planeamento da 

remodelação de ativos baseada no indicador de estado, no sentido de gerir o fim-de-vida dos elementos 
da RNT sem ter em conta apenas a sua idade contabilística [14]. 

 

2.2.1. Política de Manutenção Corretiva 

 

Uma política de manutenção corretiva define-se essencialmente como uma manutenção reativa 

perante falhas que ocorram num equipamento, não tendo em conta a gravidade nem o modo de 

deteção das mesmas. Este pretende restabelecer o equipamento às condições necessárias para que 

o mesmo desempenhe o seu principal objetivo. 
 

Neste método não existe a preocupação em manter ou estender o tempo de vida originalmente 

projetado para os dispositivos [19]. De salientar que no caso de restabelecer o funcionamento do 

dispositivo terá que ser analisada a viabilidade da sua reparação sendo que por vezes terá que se 

proceder à respetiva substituição. 

 

A manutenção corretiva poderá ser ainda dividida em 2 grupos. O primeiro de nome paliativa 
visa apenas reestabelecer nem que seja temporariamente o funcionamento do dispositivo. O caso de 

um disjuntor que dispara frequentemente. O segundo grupo de nome curativa, visa resolver na 
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totalidade a falha existente, como no caso de um disjuntor que dispare frequentemente, que é rearmado 

e onde as causas do seu permanente disparo são compreendidas e eliminadas [16].  

 

Esta política de manutenção deverá ser implementada em equipamentos cujas funções não 

afetem o produto final do ativo sendo assim o último recurso perante a ineficácia de técnicas 

preventivas.  

 
O tempo médio de manutenção reativa é o tempo necessário para repor o equipamento em 

condições de operabilidade. A este tempo corresponde a fase de deteção da falha, identificação dos 

itens em falha, preparação do local e dos recursos, desmontagem, reparação/substituição. Este é 

calculado através da soma aritmética dos tempos de realização de todas as atividades [16]. 

 

Apesar de alguns estudos indicarem que este tipo de manutenção ainda é predominantemente 

utilizado, é difícil encontrar vantagens relativamente a manutenções preventivas dos ativos [19]. Isto 

deverá verificar-se pelo simples fato deste apresentar um esforço diminuto relativamente ao estudo dos 
equipamentos uma vez que a única intervenção nos mesmo dá-se perante uma avaria. Os custos 

económicos associados a esta manutenção tornam-se elevados pelo impacto no serviço e pelas 

repercussões em outros equipamentos. A interrupção prolongada do fornecimento de energia causará 

certamente elevados prejuízos. No caso, este tipo de manutenção poderá recorrer a unidades de 

substituição afim de colmatar as falhas o que requer custos elevados referentes ao armazenamento 

dessas unidades. 

 

Em súmula a falta de um programa de manutenção proactivo pode levar e certamente levará a 
custo inesperados e avolumados com o passar do tempo [19]. 

 

2.2.2. Política de Manutenção Preventiva 

 

A manutenção preventiva é um componente muito importante da atividade de manutenção que 

assenta essencialmente em evitar e prevenir a falha de um sistema, atuando também no controlo da 

degradação dos componentes [19], [16], [20].  

 
A realização de ações preventivas consegue normalmente ser realizada sem que o ativo 

interrompa a sua operabilidade e são frequentemente planeadas atempadamente com o intuito dos 

recursos necessários à sua execução estarem totalmente disponíveis. Através deste planeamento, é 

possível reduzir os custos de manutenção. 

 

A manutenção preventiva pode ser dividida em manutenções periódicas ou condicionadas.  As 

manutenções periódicas desencadeiam-se sistematicamente quando um determinado componente 
atinge um limite de idade, baseado no conhecimento da degradação aplicável a cada caso e do seu 

correspondente risco de falha. No caso das manutenções condicionadas desencadeiam-se no fim da 
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vida útil dos componentes, momento no qual é possível prever a sua degradação através de controlo 

de condição como por exemplo vibrometria, ultrassons, termometria, densidade de partículas no óleo 

[16].  

 

A manutenção preventiva assume então o objetivo de manter um sistema num determinado nível 

de desempenho e recorre a ações de substituição ou reparação de componentes críticos, calibração e 

beneficiação geral dependendo dos componentes. O tempo médio de manutenção preventiva revela-
se então como o tempo despendido com as ações necessárias para manter o sistema num determinado 

nível de desempenho [16]. 

 

Em súmula os fatores tempo e estado estabelecem a necessidade de intervenção num ativo no 

seguimento desta política. A time-based maintenance (TBM) é a designação para a manutenção 

realizada periodicamente. No caso de manutenções realizadas condicionalmente surgem as seguintes 

tipologias: 

• Condition-based maintenance (CBM), manutenção baseada no estado do ativo. 

• Reliability centered maintenance (RCM), manutenção baseada na fiabilidade. 

• Risk-based maintenance (RBM), manutenção baseada no risco. 

 
A aplicação destes tipos de manutenção tem vindo a ser implementada de forma gradual sendo 

que apresentam uma série de vantagens consideráveis detalhadas posteriormente, sendo que a 

vantagem mais visível é referente à redução dos custos de manutenção. 

 

2.2.2.1 Manutenção Preventiva Periódica 

 

A manutenção preventiva periódica (TBM) define-se como uma tipologia de manutenção onde 

periodicamente são realizadas ações de manutenção num determinado ativo físico, equipamento ou 

dispositivo. Um plano de manutenção é pré-estabelecido com um determinado grau de periodicidade 

sempre que o ativo físico, equipamento ou dispositivo atinge um limite de tempo de vida limite ou atinge 

um determinado número de operações [20].  
 

A análise do equipamento possibilita a definição dos períodos de tempo nos quais as 

manutenções serão realizadas, podendo ser executadas uma ou mais ações. No caso em que o 

número de ações do ativo define a periodicidade da manutenção, esta deverá ser realizada quando o 

número de ações excede um valor pré-definido também proveniente da análise efetuada. 

 

Terão que ser tidos em conta outros fatores que poderão indicar um grau de degradação. Fatores 
como o histórico de operações, localização dos equipamentos, fichas técnicas dos equipamentos, 

recomendações dos fabricantes e a experiência de experts, são valiosos inputs na definição da 

periodicidade das manutenções. 
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A obtenção da periodicidade ótima para a realização das manutenções trata-se assim de um 

processo de analise com diversos fatores. Através de um conjunto de curvas é possível obter uma 

estimativa característica da evolução da taxa de falhas em relação ao tempo. A este gráfico 

característico é dado o nome de “curva da banheira” [19], [21]. 

 

 
Figura 2-4 – Curva da Banheira [19] [20] 

 
A operação de um equipamento define-se com uma função baseada no tempo, caracterizada 

por 3 fases distintas. As três regiões são: período de infância, período de maturidade e período de 

desgaste. Na primeira região é caracterizada pela diminuição da taxa de falha. Esta taxa de falhas 

elevada registada na fase inicial está associada a erros na produção do equipamento, projeto 

inadequado às necessidades ou mesmo problemas associados à montagem do equipamento [19]. No 

período de maturidade a taxa de falhas encontra-se num valor constante, onde as falhas existentes são 

consideradas normais não apresentando comportamentos fora do normal. Na fase final, chamada fase 
de desgaste ou fadiga é onde se prevê que o equipamento comece a apresentar uma taxa de falha 

crescente com o tempo [19], [21]. 

 

Segue-se então a identificação das falhas que caracterizam o ativo e posterior decisão das 

respetivas ações de manutenção. O conhecimento prévio das tipologias de falhas mais frequentes 

permite criar um balanço entre desempenho do ativo e redução de custos na manutenção. Recolhida 

toda esta informação é possível definir então a periodicidade em que as manutenções serão realizadas. 

 
A aplicação desta política implica alguns aspetos negativos como a intervenção em 

equipamentos que não apresentam necessidade, que resultam em custos suplementares sem uma 

melhoria na performance do ativo. No caso inverso, poderão acontecer manutenções tardias 

relativamente às necessidades do equipamento, o que poderá degradar o equipamento ocorrendo a 

falha do mesmo.  
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2.2.2.2 Manutenção Preventiva Baseada no Estado 

 

Uma política de manutenção baseada no estado do ativo (CBM) caracteriza-se por ser uma 

evolução natural da política de manutenção periódica. Introduzida em 1975, assenta na evolução 

tecnológica que começou a permitir aceder a indicadores de estado dos ativos recorrendo a sensores 

e sistemas de controlo, permitindo assim verificar alterações no desempenho dos ativos [21].  

 
As ações no decorrer da vida de um ativo ficam assim dependente de fatores operacionais 

quantitativos e qualitativos que permitem ter uma visão analítica do ativo  

 

Assim é possível prever com maior exatidão a necessidade de intervenção nos ativos, pois os 

dados extraídos do ativo fornecem uma valiosa ferramenta, diminuído a realização de manutenções 

desnecessárias. 

 

A implementação desta metodologia poderá ser realizada de duas maneiras distintas: online e 
offline. O processamento online é realizado durante o estado de funcionamento do equipamento, 

enquanto o processamento offline é executado quando o equipamento não está em funcionamento 

[21]. Pode ainda ser executado periodicamente ou continuamente, isto é realizado em certos intervalos 

de tempo, como por exemplo a cada hora, ou então de forma continua com o auxílio de sistemas de 

monitorização em tempo real que medem parâmetros como temperatura, vibração ou ruido. 

 

A escolha da técnica de monitorização mais adequada está condicionada pelo fator custo. 

Logicamente uma monitorização online requer uma infraestrutura acrescida face a uma monitorização 
offline e desta forma isso irá traduzir-se num custo superior. A maior vantagem de uma monitorização 

online reside no facto que uma inspeção periódica poderá apresentar um erro muito superior, pois 

encontra-se dependente do fator humano e de parâmetros de avaliação subjetivos. A acrescentar que 

uma falha num equipamento, geralmente é precedida de sinais, condições ou indicações antes desta 

acontecer [21]. 

 

A avaliação do estado do ativo inicia-se com a recolha da informação do estado atual do ativo. 
De seguida através de uma modelação dos dados é possível estimar o estado do mesmo. Com dados 

que permitem realizar um termo de comparação com o estado atual, é possível prever uma eventual 

falha. 
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Figura 2-5 – Gráfico de avaliação do estado atual de um ativo [21] 

 

Presentemente, além de conseguir verificar o estado do ativo é necessário criar metodologias 

para compreender qual será o comportamento futuro do equipamento. Assim é possível realizar a 

mesma abordagem anteriormente realizada, para conseguir compreender o comportamento do 

equipamento numa janela temporal. Esta abordagem traz uma vantagem para a manutenção dos 

ativos, pois permite planear e alocar devidamente os custos de forma mais eficiente. 
 

Outras abordagens estão presentemente a ser utilizadas como por exemplo a criação de um IE. 

Quanto mais informações forem usadas, mais confiável e preciso será o IE. Mas se foram usados todos 

os dados de entrada e ao aplicar uma função complexa for devolvido um número, poderemos perder a 

riqueza disponível nos dados originais [22]. Desta forma a realização de um IE requer uma seleção 

cuidada dos dados para espelhar da melhor maneira o estado atual do ativo. 

 

No caso do ORT português, REN, o cálculo do IE para efeitos de remodelação de ativos é feita 
através de uma avaliação quantitativa, adotando os seguintes atributos [14]: 

 

• Idade. 

• Estado, com base em inspeções e analises periódicas. 

• Disponibilidade tecnológica, grau de obsolescência. 

• Know-how interno e externo. 

• Disponibilidade de peças de reserva. 

• Desempenho. 
 

Os ativos com IE mais reduzido são identificados, sendo de seguida definida uma lista de 

prioridades de investimento para à posteriori definir um plano de investimentos a 5 anos [14].  

 

Em súmula a abordagem realizada por esta metodologia permite inúmeras vantagens na sua 

implementação. A geração de energia tem tido sucesso com a manutenção baseada nas condições do 
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ativo, de modo que essas práticas estão a migrar cada vez mais para outras áreas, à medida que é 

realizado um esforço para automatizar e simplificar a manutenção [23]. 

 

2.2.2.3 Manutenção Preventiva Baseada na Fiabilidade 

 

A manutenção centrada na fiabilidade (RCM) é um processo sistemático usado para determinar 

o que deve ser realizado relativamente ao ativo, que garanta que este é capaz de continuamente 

atender as suas funções no seu contexto operacional atual. Aqui a análise é realizada de uma 

perspetiva macroscópica do sistema sendo desta forma verificado o estado do ativo e a fiabilidade do 

mesmo para todo o sistema envolvente. Assim esta resulta uma articulação entre TBM, CBM e uma 
filosofia corretiva que garante a manutenção do sistema como um todo 

 

Esta abordagem desenvolvida entre 1968 e 1970 resulta num programa de manutenção que foca 

a manutenção preventiva em modos de falha específicos que possam ocorrer. Estima-se que uma 

organização pode beneficiar deste se as suas falhas representarem mais de 20 a 25% da carga de 

trabalho de manutenção total [20]. 

Os principais objetivos da implementação deste sistema são [20]: 

 

• Desenvolver prioridades associadas ao design que possam facilitar a manutenção 

preventiva. 

• Recolher informação útil para melhorar o design de equipamentos com fiabilidade 

insatisfatória. 

• Desenvolver tarefas relacionadas com a gestão de projetos que possam reestabelecer 

a fiabilidade e segurança. 

 

Para isto e no intuito que todos os objetivos sejam atingidos na implementação desta 

metodologia, algumas questões devem ser respondidas [20], [24]: 

 

• Quais são as funções e padrões de desempenho associados ao ativo no contexto da 
operação atual? 

• De que maneira pode deixar de cumprir as suas funções? 

• O que causa cada uma das falhas funcionais? 

• O que acontece quando ocorre cada falha? 

• De que maneira cada falha é importante? 

• O que pode ser feito para prever ou prevenir cada falha? 

• O que deve ser feito se uma tarefa proactiva adequada não puder ser encontrada como 

meio de manutenção preventiva? 

 

Com base nestas questões estabelecidas, surge esta metodologia. Numa primeira fase é 

necessário definir as funções de cada um dos ativos no contexto operacional assim como o seu 



 
 

19 

respetivo padrão de desempenho pretendido. De seguida terá que ser identificada a falha que poderá 

ocorrer assim como a função afetada, identificando as causas para a existência da falha baseadas 

numa probabilidade razoável de acontecer. Deverão ser listados os possíveis efeitos da ocorrência da 

falha. Estes poderão ser agrupados da seguinte maneira [24]: 

 

• Consequências de origem desconhecida. 

• Impactantes na segurança e no meio ambiente. 

• Com impacto na operação. 

• Sem impacto na operação. 
 

Tendo como base toda esta informação é possível realizar a última etapa, que consiste em 

selecionar tarefas de manutenção que evitem ou detetem a ocorrência de uma falha no estado inicial. 

Tarefas efetivas e aplicáveis são logicamente selecionadas, implementando a metodologia em questão. 

 

Desta forma, o RCM pode ser usado para criar uma estratégia de manutenção econômica para 

lidar com causas dominantes de falha de equipamentos. É uma abordagem sistemática para definir um 

programa de manutenção preventiva composto de tarefas econômicas que preservam funções 
importantes dos sistemas [24]. 

 

A aplicação desta metodologia revela muitos benefícios, como por exemplo melhorias na 

segurança, proteção ambiental, qualidade do produto final, vida útil de equipamentos de elevado valor, 

no conhecimento e manipulação de dados de manutenção e melhorias na relação custo benéfico das 

manutenções [20]. Por vezes a implementação deste sistema pode não ter os efeitos desejados quando 

a análise de dados é superficial, ou quando as ferramentas de análise à disposição não se adequam 

às necessidades [20]. De notar que a implementação deste sistema requer uma elevada complexidade 
e dados muito consistentes.  

 

No contexto do ORT português, esta metodologia exigiria análises demasiado exaustivas assim 

como dados que ainda não se encontram disponíveis atualmente em alguns equipamentos.  

 

2.2.2.4 Manutenção Preventiva Baseada no Risco 

 

Uma política de manutenção preventiva baseada no risco tem como princípio a realização de 

manutenções sobre ativos físicos que apresentem maior risco de causar uma falha no sistema, 

baseado num método denominado de Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). 
 

Com o intuito de reduzir o risco resultante de falhas de operação inesperadas, as ações de 

inspeção e manutenção sofrem uma análise de prioridade baseadas na quantificação do risco relativo 

à falha de componentes. Desta forma quanto maior for o risco de falha, maior será a prioridade de 

intervenção num ativo. 
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O processo de aplicação da metodologia RBM está dividido em 6 etapas distintas [25]: 

 

1. A primeira etapa da metodologia RBM diz respeito aos dados. Estes deverão ser 

recolhidos e organizados no contexto do ativo. 

2. Com base nos dados recolhidos é realizada a avaliação de risco, tendo em conta a 

consequências de falha e a sua probabilidade de ocorrência. 
3. Ao risco anteriormente analisado é aplicado um ranking do mesmo no intuito de 

conseguir compreender quais as falhas com maior importância. 

4. Através do ranking é tomada uma decisão acerca das prioridades das inspeções e cria-

se um plano de inspeções. 

5. É realizada uma proposta de como é possível mitigar o risco. 

6. Após a existência de uma proposta é realizada uma reavaliação comparando-se com 

fatores como leis e regulamentos atuais, sendo que a operação volta a ser repetida 

desde o início caso sejam detetados problemas. 
 

 

 
Figura 2-6 – Proposta geral da metodologia RMB [25] 

 

A etapa de avaliação de risco integra a fiabilidade e as correspondentes consequências de falha 

e pretende responder as seguintes perguntas: 

 

• Quais as falhas passiveis de acontecer? 

• Como é que essas falhas podem ocorrer? 

• Qual a probabilidade de ocorrência? 

• Qual seria o impacto associado à ocorrência das falhas? 
 

Assim esta análise pode ser dividida em várias categorias de risco de falha para maior facilidade 

ao trabalhar os dados. Alguns exemplos disso são [26]: 
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• Segurança; 

• Impacto ambiental; 

• Impacto operacional; 

• Impacto económico. 

 

No sentido de se conseguir obter o risco, será necessário criar uma matriz de risco, como é 

exemplificado na Tabela 1 onde para cada uma das tipologias de equipamentos se irá obter uma 

relação entre probabilidade e consequência.  

 

  Consequência 

Probabilidade C1 Insignificante C2 Pequena C3 Média C4 Grave C5 Catastrófico 

P5 Altamente provável           
P4 Muito Provável           
P3 Média           
P2 Pequena probabilidade           

P1 Improvável           
Tabela 2.1 – Exemplo Matriz de risco [26]. 

 

Após a matriz de risco estar completa com os respetivos dados, o processo segue conforme 

exemplificado na Figura 2-6.  

 
Conclui-se assim que através da segurança e da fiabilidade dos ativos como ponto de partida, a 

manutenção baseada no risco proporciona economia de custos e ganhos de eficiência significativos 

com elevada rapidez [27]. 
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2.3 Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica 
 

A RNT tem como principal finalidade o transporte de energia elétrica a longas distâncias a partir 

da sua produção até aos grandes centros de consumo [14]. Esta atividade prevê que o transporte de 

energia elétrica seja desenvolvido, explorado e mantido, estabelecendo assim a interligação com outras 

redes, a gestão técnica global do sistema, coordenação entre as instalações de produção e distribuição 

permitindo obter continuidade e segurança do serviço [28]. 

 

2.3.1 Caracterização da Rede Nacional de Transportes 

 

A RNT caracteriza-se por linhas aéreas de muito alta tensão (MAT) que se dividem em 3 níveis 

de tensão. Assim o valor mais baixo existente é de 150 kV, sendo o valor intermedio e mais elevado de 

220kV e 400 kV, respetivamente. No Norte de Portugal existe ainda uma linha explorada a 132kV. As 

linhas subterrâneas existentes verificam os valores de 220 kV e 150 kV, no caso particular da região 

da Grande Lisboa e Grande Porto [28]. 

 
A acrescentar às ligações supramencionadas, a rede encontra-se ainda igualmente interligada 

com a rede elétrica espanhola. Além de trocas comerciais, estas conexões entre redes possibilita uma 

maior segurança nas redes possibilitando a existência de compensações em caso de avaria. Ao 

mercado ibérico dá-se a designação de MIBEL e o mesmo contribui também para a promoção de 

preços de referência ibéricos para energia. Neste momento a RNT de serviço é constituída por 68 

subestações, 11 postes de corte, 2 de seccionamento e 1 de transição [29].  

 

O futuro da rede de transporte irá estar dependente do crescimento energético nacional e das 
suas novas necessidades. O evoluir desta poderá acontecer no sentido de aumentar a sua capacidade 

extensão e abrangência. De salientar que os novos centros de produção de energia renovável obrigam 

a necessidades diferentes de escoamento de energia. A expansão estará sempre condicionada pelo 

impacto ambiental resultante da mesma. Deste modo a RNT procura optar por remodelar ou reconstruir 

os equipamentos existentes e reutilizar corredores energéticos com o intuito de reduzir o impacto 

destes no meio ambiente [30].  
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Figura 2-7 – Mapa da Rede Nacional de Transportes [29]. 
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2.4 Disjuntores de MAT e AT 
 

Os disjuntores são elementos de extrema importância nos sistemas de transporte e distribuição 

de energia. A principal função caracteriza-se pela proteção da rede e todos os seus constituintes, 

operando contra curto-circuitos acidentais ou excessos de carga [31], [32]. Assim pode-se afirmar que 

estes são absolutamente essenciais nas redes de transporte e distribuição de energia. 

 

Estes equipamentos poderão ser monitorizados e controlados remotamente ou manualmente 
junto dos mesmos, permitindo ter acesso a dados em tempo real e posterior análise. No seu estado 

normal encontram-se em posição fechada, significando isto que a corrente elétrica se encontra em 

condução estando o sistema em funcionamento absoluto. Em situações de anomalia, estes disparam, 

interrompendo assim a corrente elétrica e protegendo automaticamente todos os elementos 

envolventes da rede.  

 

Deste modo e devido ao seu papel preponderante num sistema de transporte e distribuição de 

energia elétrica é fácil concluir que este elemento deverá ser de elevada fiabilidade e eficiência. A total 
compreensão, análise e estudo do mesmo torna-se essencial para que este elemento seja cada vez 

mais um elemento de alta eficiência.  

 

Neste estudo pretende-se caracterizar o disjuntor em toda a sua amplitude, analisando todas as 

tecnologias existentes no mercado. Importa também realçar a vertente económica e ambiental das 

tecnologias utilizadas atualmente e o impacto das mesmas para compreender melhor as necessidades 

de futuro. 

 

2.4.1 Caracterização de um Disjuntor 

 

Os disjuntores são elementos da rede de energia elétrica que se destinam à interrupção 

automática das correntes de serviço e de curto-circuito. Estes podem ter comando pólo a pólo ou 

tripolar, sendo que o mecanismo geralmente é acionado através de uma mola mecânica [32].  

 

Os disjuntores poderão utilizar diversas tecnologias para realizar a sua principal função, mas 
todos têm que responder a 4 características [32]: 

 

• Tensão estipulada [Volt]: valor de tensão estipulado pelo fabricante no seu 

desenvolvimento sendo esta uma grandeza física fixa que permite o dimensionamento 

exato na utilização do dispositivo. 

• Corrente estipulada [Ampere]: valor de corrente estipulada pelo fabricante no seu 
desenvolvimento para que a utilização do dispositivo seja bem dimensionada. 

• Poder de corte estipulado [Ampere]. 
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• Ciclo de religação: tempo necessário para que o sistema volte a ligar após um defeito na 

rede que levou ao disparo do disjuntor. Esta característica é fornecida pelo fabricante à 

semelhança das características anteriores. 

 

2.4.2 Funcionamento de um Disjuntor 

 
A atuação dos disjuntores depende da emissão de corrente em duas bobinas, uma de abertura 

e outra de fecho. Numa situação de um sistema de muito alta tensão estes possuem duas bobinas de 

abertura, sendo que uma está dedicada à atuação, ou seja, ordem de disparo das proteções e a 

segunda dedicada a ordens de manobra correspondente a abertura ou fecho do disjuntor. 

 

As principais características que advêm de um sistema de comando de disjuntores são [32]: 

 

• Possuem um sistema de acumulação de energia associado normalmente a uma mola 
que permite realizar três ciclos de fecho-abertura a partir do momento em que é colocado 

em serviço. Este conceito parte do princípio que o dispositivo mecânico acumula energia 

suficiente para um ciclo abertura-fecho-abertura. No caso de o disjuntor se encontrar na 

posição de abertura, este apenas irá executar o ciclo de fecho-abertura sendo que a 

energia contida nas molas terá que ser suficiente para que a última manobra do disjuntor 

seja sempre de abertura. Isto acontece por uma questão de segurança. 

• A partir do momento em que é ordenada uma abertura no disjuntor, não deverá ser 

cumprida nenhuma ordem de fecho do mesmo. 

• No caso de existir discordância de polos, deverá ser executada uma ordem de abertura 

automática temporizada de maneira a permitir uma religação monofásica. 

• Caso se dê uma fuga de gás SF6 em disjuntores deste tipo, este deverá ser bloqueado, 
dando ao operador a possibilidade de manter o disjuntor fechado ou de o abrir. É ainda 

nestes casos acionado um sinal de alarme que permite ao operador tomar conhecimento 

do estado do disjuntor. Se o nível de SF6 existente for inferior a um certo nível já não 

poderá ser realizada qualquer operação no disjuntor, tendo este um sistema de bloqueio 

automático. 

• Caso não exista energia suficiente para dois níveis de atuação: bloqueio de abertura e 
bloqueio de fecho, o sistema deverá bloquear. 

• Caso exista falta de corrente continua ou força motriz o sistema deverá bloquear. 
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2.4.3 Classificação de um Disjuntor 

 

No desenvolvimento de disjuntores e com o a sua respetiva evolução tecnológica ao longo dos 

anos surgiu a necessidade de arranjar critérios de classificação dos mesmos. Assim os disjuntores 

podem ser agrupados consoante [33]: 
 

• Aplicação de tensão pretendida dependendo da necessidade. 

• Tipologia consoante a localização onde serão instalados os disjuntores. 

• Consoante as características externas de projeto onde os disjuntores estão integrados. 

• Meio usado para a interrupção da corrente. 

• Funcionalidade aplicada. 

 

De notar que a classificação mais importante é o meio usado na interrupção da corrente e esse 
será o critério de avaliação a considerar nesta dissertação, onde serão explicitados dos meios utilizados 

existentes e a sua tecnologia inerente. 

 

2.4.4 Outras Funcionalidades 

 

Os disjuntores apresentam na sua conceção a função principal de interromper a corrente perante 

uma situação de defeito na rede. Apesar desta função se apresentar como primordial os disjuntores 

poderão apresentar hoje em dia outras funcionalidades o que os tornam dispositivos mais versáteis e 
de extrema importância em redes energéticas modernas. Entre essas funções é possível salientar as 

seguintes [34]: 

 

• Aberturas de linhas em vazio. 

• Ligação de transformadores. 

• Ligação de baterias de condensadores. 

• Ligação de reactâncias shunt. 

 

2.4.5 Requisitos de um Disjuntor 

 

Os disjuntores sendo dispositivos elétricos cuja principal função é realizar uma comutação 

mecânica com a finalidade de interromper a corrente em condições normais ou de defeito, deverão ter 

a capacidade de se transformar de um condutor ideal para um isolador com um grau de rapidez muito 

elevado. Assim estes deverão responder a uma série de requisitos para que consigam desempenhar a 

sua função com total eficiência e eficácia. Um disjuntor de muito alta tensão e alta tensão deverá [35]: 

 

• Ser capaz de conduzir corrente nominal, suportando correntes de curto-circuito de 
maneira a que não haja aumentos de temperatura ou qualquer falha mecânica dos seus 
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componentes, quando o seu estado se encontra fechado num funcionamento em regime 

normal. 

• Suportar qualquer tipo de sobretensão existente numa gama de operação para o qual 

este foi dimensionado pelo fabricante, operando num regime normal, estando o mesmo 

aberto ou fechado. 

• Conduzir ou interromper qualquer corrente numa gama de operação para o qual este foi 
dimensionado pelo fabricante, num funcionamento à sua tensão nominal. 

 

2.4.6 Elementos Constituintes 

 

Um disjuntor é constituído por diversas partes distintas cada uma com uma função diferente. 

Assim podemos dividir um disjuntor em 5 partes principais [31]: 
 

• Partes condutoras de corrente. 

• Partes isoladoras. 

• Dispositivos de extinção de arcos. 

• Mecanismos de operação. 

• Componentes auxiliares. 

 

As partes condutoras de corrente, como o próprio nome indica têm como principal finalidade 
conduzir a corrente, consoante a posição em que o disjuntor se encontre. Assim se o disjuntor se 

encontra em posição fechada este componente encontrar-se-á a conduzir a corrente. Caso se encontre 

em posição aberta o disjuntor interrompe a condução da corrente. Os elementos responsáveis pela 

condução de corrente são os contactos e os terminais de um disjuntor podendo estes estar divididos 

em principais e auxiliares. Os contactos auxiliares têm como principal objetivo ser o último ponto de 

contato quando se dá a separação dos contactos, ou seja, quando o disjuntor é aberto. Desta forma 

estes elementos têm tendência a sofrer um desgaste superior em relação a outros. 

 
As componentes isoladoras de um disjuntor são responsáveis pelo isolamento sendo materiais 

de elevada rigidez dielétrica para que a condução elétrica seja dificultada ao máximo. Estes materiais 

poderão ser líquidos como no caso da utilização de óleos. Poderão ser sólidos como por exemplo a 

porcelana, o vidro e a cerâmica [36]. Ainda poderão ser materiais gasosos sendo estes os mais 

utilizados nas tecnologias atuais recorrendo-se a gases como o hexafluoreto de enxofre (SF6) ou o ar 

[35]. 

 
Os mecanismos de operação são elementos mecânicos que têm como principal função a 

aproximação ou separação dos contactos. Funcionam através de um circuito pneumático, hidráulico ou 

por um conjunto de molas com o auxílio de motores que permitem a mobilização das partes mecânicas. 

Existem ainda a possibilidade de combinar vários sistemas que se auxiliam e desempenham funções 

diversas, como por exemplo a realização da abertura do sistema através de molas e o fecho com o 
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auxílio de um sistema hidráulico [36]. O sistema deverá então ser dimensionado consoantes as 

necessidades existentes.  

 

Os componentes auxiliares são compostos por mecanismos de controlo, comando e 

monitorização do sistema. Estes permitem monitorizar os dados em tempo real e controlar o disjuntor 

através de um sistema de comandos de abertura e fecho do sistema. Este sistema pode ser controlado 

remotamente, funcionando em modo manual, ou seja, permitindo a abertura ou fecho do sistema pelo 
operador remoto ou em modo automático sendo o sistema a gerir a abertura ou o fecho consoante as 

condições da rede no momento. O sistema de comando é alimentado por uma unidade exterior a 110-

220 V em corrente continua. A monitorização dispõe também de funcionalidades úteis que permitem 

alertar em casos de avaria do disjuntor como por exemplo quando existe uma fuga de gás no mesmo. 

A sinalização de dados em tempo real assim como a existência de alarmes pré-configurados 

desempenham um papel fundamental na manutenção dos disjuntores.  

 

2.4.7 Arco Elétrico e Métodos de Extinção 

 

O arco elétrico pode ser definido através de um fenómeno conhecido como disrupção elétrica de 

um gás. O fenómeno de disrupção elétrica de um material isolante sucede quando o valor do campo 

elétrico se torna demasiado intenso ao ponto de o tornar num material condutor. Cada tipo de material 

isolante terá então um valor de intensidade de campo elétrico para o qual se torna num material 

condutor. No caso do ar a disrupção acontece para valores na ordem dos 3x10^6 V/m. Assim quando 

esta rutura dielétrica do gás acontece produz-se uma descarga elétrica no plasma resultando no 

estabelecimento de uma corrente elétrica num meio físico normalmente não condutor [32]. 
 

A interrupção da corrente elétrica num circuito resulta numa descarga elétrica. Esta interrupção 

poderá acontecer perante um dos seguintes cenários [32]: 

 

• Quando é realizada uma manobra de abertura de um circuito; 

• Após a atuação de uma proteção de forma automática perante um desequilíbrio na rede 
ou defeitos em equipamentos no caso dos disjuntores; 

• Quando a distância de segurança existente entre dois condutores com potenciais 

diferentes é atingida; 

• No caso da existência de uma parte metálica sem tensão e um condutor que esteja em 
tensão originando uma descarga electroestática. 

 

A diminuição da distância entre elementos condutores com potenciais diferentes num circuito 

elétrico origina um arco elétrico. Este é formado no momento em que é interrompido o circuito elétrico 

cuja a explicação pode ser encontrada na lei da conservação da energia eletromagnética que afirma 

que é formada uma energia magnética quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica [32]. 

Assim na passagem do estado onde existe potencial para o estado de inexistência de potencial forma-
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se um arco elétrico como resultado do estado energético do circuito, afim de manter constante a energia 

eletromagnética como afirmado na lei da conservação da energia eletromagnética. 

 

O arco elétrico formado aquando da interrupção brusca do circuito elétrico terá que ser 

rapidamente extinto pelos equipamentos elétricos de corte e proteção no sentido de não provocar 

danos nos equipamentos. Isto tem que ser levado em conta principalmente em situações que envolvem 

correntes elevadas como no caso de um curto-circuito.  
 

Dada a importância da extinção do arco elétrico perante cenários descritos anteriormente foram 

desenvolvidos sistemas e mecanismos de extinção do mesmo. Estes dependem do tipo de 

equipamento ou da necessidade de interromper as correntes de curto-circuito. Esta extinção ocorre em 

câmaras desenvolvidas especificamente para o efeito. 

 

Nesta tarefa de extinção do arco elétrico foram desenvolvidos métodos, sendo que os mais 

importantes são [32]: 
 

• O sopro magnético que aumenta a resistência do arco. 

• Fragmentação, divisão e compartimentação do arco elétrico, sendo que este método não 

é habitualmente aplicando perante cenário de MAT, AT e MT. 

• Fluxo de ar comprimido na maioria dos casos, o que aumenta o comprimento do arco 
originando a sua extinção. 

• Submeter o arco a meios não ionizáveis como o vácuo. 

• Submeter o arco a meios isolantes e correspondente arrefecimento do mesmo como no 
caso da utilização de óleo mineral e do gás hexafluoreto de enxofre (SF6). 

 

A subsequente extinção do arco elétrico acontece nas chamadas câmaras de corte, elemento 

pertencente aos disjuntores MAT, AT e MT. 

 

2.4.8 Tipologias de Disjuntores  

 

As tecnologias existentes para a extinção do arco elétrico têm evoluído desde os primórdios do 
seculo XX quando a produção da energia elétrica se iniciou e com isto a necessidade de recorrer a 

disjuntores para proteção da rede e equipamentos se evidenciou. Assim estas foram se desenvolvendo 

com o passar dos anos para colmatar as necessidades recorrentes de proteção relativa a tensões e 

correntes superiores com o passar do tempo.  

 

As soluções primordiais eram definidas pela utilização de água como meio dielétrico para a 

extinção do arco evoluído para a utilização de óleo, ar comprimido e SF6. Outras soluções foram 
desenvolvidas ao longo do tempo sendo que nem todas apresentam uma fiabilidade para a utilização 

massificada das mesmas.  
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Neste sentido é necessário referenciar e explicitar as soluções com maior impacto no mercado 

e cujo a aplicação foi massificada e desenvolvida nos sistemas elétricos. As tecnologias analisadas 

para a extinção do arco elétrico serão: 

 

• Óleo. 

• Hexafluoreto de enxofre. 

 

2.4.7.1 Disjuntor a Óleo 

 

A tecnologia de extinção do arco recorrendo a óleo como o próprio nome indica é caracterizada 

pela utilização de um meio extintor de óleo com diversas origens. Este poderá ser mineral ou derivado 

do petróleo.  

 

O óleo atua assim no arrefecimento do arco e na saturação de hidrogénio dentro da câmara de 
extinção. O arrefecimento do arco elétrico designa-se por efeito de fluxo líquido e a saturação do 

hidrogénio designa-se por efeito de hidrogénio [32].  

 

O arrefecimento do arco elétrico dá-se quando o óleo frio que é injetado no arco elétrico dá 

continuidade ao processo de evaporação do óleo. Isto permite que grandes quantidades de calor sejam 

retiradas pelos gases resultantes [32].  

 
No efeito de hidrogénio dá-se a decomposição do óleo pela alta temperatura do arco, libertando-

se gases onde predomina o hidrogénio. Sendo a condutividade térmica deste gás bastante elevada, 

isto causa o arrefecimento do arco. 

 

Esta tecnologia à semelhança da extinção recorrendo a o ar comprimido possui duas tipologias 

de câmaras de extinção disponíveis [32]: 

 

• Sopro axial ou axial blast. 

• Sopro transversal ou cross blast. 

 

2.4.7.2 Disjuntor a Hexafluoreto de Enxofre 

 

Os métodos de interrupção do arco elétrico descritos anteriormente e utilizados em sistemas 

elétricos de transmissão e distribuição foram progressivamente substituídos por tecnologias com 

melhor performance como vácuo e o SF6.  
 

O hexafluoreto de enxofre utilizado nos disjuntores de MAT e AT possui características que o 

tornam uma mais valia na extinção do arco elétrico. Assim este gás carateriza-se por ser um gás 
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incombustível, não venenoso, incolor, inodoro, com uma estrutura molecular simétrica extremamente 

estável, inerte até cerca de 5000ºC e com um peso molecular de 146 sendo 5 vezes mais pesado do 

que ar [32].  Este gás possui uma elevada resistência dielétrica comparativamente ao ar em condições 

idênticas e quando sujeito a uma pressão de 3 atm, tem uma resistência aproximada à do óleo. A sua 

rigidez dielétrica tem um crescimento rápido com o aumento da pressão, podendo equivaler-se à de 

um óleo isolante à pressão de 2 bar. De notar que a contaminação do gás pelo ar não altera 

significativamente as propriedades dielétricas do gás. 
 

A utilização deste gás como meio extintor acontece pela primeira vez por volta do ano de 1940 

sendo que apenas no ano de 1960 é que a tecnologia é considerada viável comercialmente e é 

introduzida no mercado [31]. Durante este período a realização de experiências em ambiente de 

laboratório permitiram verificar as singulares qualidades do gás comprovando a viabilidade da sua 

utilização na extinção do arco elétrico. O facto de o hexafluoreto de enxofre ser um gás eletronegativo, 

possuído uma capacidade de captura de eletrões livres dando lugar a que se formem iões negativos 

de reduzida mobilidade, conduz a uma rápida remoção dos eletrões presentes no plasma de um arco 
elétrico contido no gás. Nestes termos a taxa de decréscimo da condutividade do arco aumenta quando 

a corrente tende para zero. 

 

Como afirmado anteriormente este gás estável e inerte não apresenta alterações químicas para 

temperaturas em que as tecnologias a óleo começam a verificar sinais de oxidação e decomposição. 

A decomposição deste gás verifica-se de forma lenta dando origem a SF2 e SF4 que apesar da sua 

toxicidade sofrem uma recombinação logo após a extinção do arco. Assim o único produto tóxico 

resultante deste processo trata-se de um pó branco constituído por fluoretos metálicos que poderão 
ser absorvidos através de filtros específicos para o efeito. 

 

Nos primórdios da utilização do hexafluoreto de enxofre como meio extintor, a tipologia de 

disjuntores existentes era designada como sendo de dupla pressão que assentava no funcionamento 

dos disjuntores a ar comprimido [31]. A sequência de funcionamento destes disjuntores era iniciada 

com a libertação a aproximadamente 16 bar de pressão do gás na região dos contatos do disjuntor 

[31]. O gás segue depois para uma câmara de baixa pressão com o valor de 3 bar ao contrário dos 
disjuntores de ar comprimido onde este seria libertado para a atmosfera. A etapa final do processo e 

após a extinção do arco elétrico, o gás desloca-se do reservatório de baixa pressão para a o de alta 

pressão passando por uma série de filtros com a finalidade de remover a toxicidade resultante da 

decomposição do SF6 [31]. No entanto os disjuntores desta tipologia devido à baixa fiabilidade dos 

compressores de gás tinham tendência liquidificar o gás aquando da sua compressão. Desta forma 

surgiram os disjuntores do tipo Puffer.  
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2.4.7.3 Disjuntor a Hexafluoreto de Enxofre com Sistema de Auto Sopro 

 

Os disjuntores de pressão única surgem no seguimento de uma série de desvantagens 

existentes nas tecnologias primordiais de disjuntores a SF6. A designação de pressão única surge 

devido ao facto de o gás permanecer na maioria do tempo no disjuntor a uma pressão constante entre 

três e oito bar, isolando os contactos com diferentes potenciais [31].  

 
Um pistão e um cilindro de compressão produzem a pressão necessária para a extinção do arco. 

Um destes elementos no seu movimento desloca o contato móvel, comprimindo o gás atingindo assim 

uma pressão equivalente a duas a seis vezes a pressão inicial desde o momento em que se dá a 

separação dos contatos e o fim do movimento. Desta forma o gás é obrigado a fluir entre os contatos 

e através de um bocal de sopro com uma ou duas saídas. 

 

Os disjuntores a SF6 à semelhança dos disjuntores a ar comprimido podem assumir duas 

tipologias a nível geométrico. Da mesma forma que os disjuntores de ar comprimido são classificados, 
os disjuntores a SF6 podem apresentar duas geometrias entre os contatos e o direcionamento do fluxo 

de gás. Assim pode ser de sopro unidirecional ou mono blast ou bidirecional ou dual blast. Usualmente 

é utilizada com maior frequência a segunda tipologia.  

 

Os disjuntores do tipo puffer ofereçam algumas vantagens relativamente aos disjuntores de dupla 

pressão. A mais significativa é o facto de dispensarem a instalação de aquecedores para impedir a 

liquidificação do SF6.  

 
A evolução tecnológica dos disjuntores a SF6 permitiu realizar progressos na fuga de SF6 

reduzindo a níveis inferiores a 0,5% por ano. Estes estão equipados com dispositivos que indicam a 

ocorrência de pressões inferiores ao recomendado para o funcionamento, impedindo a sua operação. 

A energia necessária para a operação de um disjuntor é utilizada para a compressão do gás no cilindro 

de sopro. Esta provém do mecanismo de acionamento que terá um valor menor ou maior consoante a 

classe de tensão do disjuntor e a corrente de curto-circuito a interromper. 

 
A exigência de operação dos mecanismos de acionamento levou ao desenvolvimento de 

mecanismos hidráulicos. No ano de 1969, estes começaram por ser hidráulicos para o fecho do 

disjuntor e acionados por mola para o caso de abertura do disjuntor [31]. Mais tarde no ano de 1973 

optou-se por tornar todo o mecanismo de acionamento totalmente hidráulico na sua operação [31]. 

 

O sistema previamente descrito foi utilizado durante sensivelmente 25 anos até ao início da 

década de 90, quando foram introduzidos os primeiros disjuntores a SF6 com sistema de interrupção 

por auto compressão [31]. 
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2.4.7.4 Disjuntor a Hexafluoreto de Enxofre com Sistema de Auto Compressão 

 

Um disjuntor de SF6 com um sistema de auto compressão utiliza a energia térmica libertada pelo 

arco para aquecer o gás e consequentemente aumentar a sua pressão [33]. O arco elétrico criado entre 

o par de contactos dentro de uma camara de extinção aquece o gás de alta pressão libertando este 

junto do arco elétrico.  

 
O desempenho de interrupção pode ser melhorado adicionando um puffer auxiliar para correntes 

baixas ou adicionando uma bobine magnética que fornece uma força motriz que ao girar o arco em 

torno dos contatos fornece um arrefecimento adicional ao arco elétrico à medida que este se move pelo 

gás [33]. A bobine magnética possui ainda uma outra função importante uma vez que através deste 

arrefecimento do arco é diminuída a taxa de erosão dos contactos o que resulta no prolongar da vida 

útil do interruptor.  

 

A utilização de todas estas técnicas combinadas resulta na extinção do arco de uma forma muito 
eficaz. Os sistemas de auto compressão estão divididos em duas tipologias que apresentam a mesma 

função [31]: 

 

• Sistema de auto compressão estático; 

• Sistema de auto compressão dinâmico. 
 

O sistema estático caracteriza-se apenas pelo movimento de um dos contatos de arco, 

normalmente utilizado em disjuntores até 145 kV. O sistema dinâmico é caracteriza-se pela utilização 

de diferentes velocidades para o contacto principal assim como para o contato de arco. Este é utilizado 

para valores de tensão entre 170 a 1.200 kV [31].  

 

A velocidade do contato principal mantém-se baixa com a finalidade de limitar a energia 
mecânica no funcionamento do disjuntor, mas ambos os contatos de arco se deslocam, o que aumenta 

assim a velocidade relativa entre os dois. A velocidade elevada dos contatos de arco, resultam na 

redução do tempo de arco e aumentam a taxa de crescimento da recuperação dielétrica, o que 

possibilita uma maior capacidade livre de reacendimentos para a manobra de correntes capacitivas 

[31]. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

34 

2.4.7.5 Tecnologia Puffer vs Auto compressão 

 

Comparando um disjuntor a SF6 com as mesmas características nominais poderemos concluir: 

 

• A energia necessária para abrir é menor no sistema de auto compressão do que para o 

sistema de auto sopro. 

• O sistema de auto compressão terá uma dimensão e massa reduzida de todas as partes 

associadas ao movimento do equipamento comparativamente com o sistema de auto 

sopro. 

• O sistema de auto compressão terá assim um peso inferior e será mais económico que 

um sistema auto sopro. 
 

A título de exemplo considerando um disjuntor com as seguintes características: 

 

• Tensão nominal 550 kV. 

• Interrupção de correntes de curto-circuito de 63 kA. 

• Duas câmaras por pólo; 

 

Se dois disjuntores, um equipado com sistema de interrupção de auto compressão e outro com 

o sistema de puffer, o primeiro irá necessitar de 65% menos energia para a abertura e terá menos 25% 

de peso que o segundo [31]. 

 
Comparando um disjuntor a SF6 relativamente a tecnologias a óleo será possível verificar que o 

meio extintor do disjuntor a SF6 possui uma constante dielétrica superior o que possibilita a construção 

de disjuntores de menor dimensão para correntes de curto-circuito mais elevadas [32]. 
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2.5 Algoritmos de Aprendizagem Automática e Agrupamento 
 

Neste capítulo pretende-se demonstrar todos os algoritmos abordados nesta dissertação, com o 

intuito de criar modelos previsionais. Assim serão explicitados os algoritmos, o seu comportamento e 

lógica. 

 

2.5.1 Logistic Regression 

 

O algoritmo de regressão logística analisa uma série de dados de forma estatística e cria um 
modelo previsional. Esta série de dados normalmente caracterizam-se por variáveis continuas ou 

binárias, podendo ser ainda combinadas em conjunto. 

 

A regressão logística estima diretamente a probabilidade de ocorrência de um evento. Caso a 

variável assuma dois estados possíveis 0 ou 1 e existindo um conjunto de ( variáveis independentes 

)*	, ),, … , ).,	 o modelo pode ser descrito da seguinte forma [37]: 

 

 /(1 = 1) =
1

1 + 678(9)
 (2.1) 

 

Onde: 

 

• :(;) = 	<= +	<*)*+	. . . . +	<.	).	 

 

Sendo os coeficientes <=, <*, … , <. estimados recorrendo ao conjunto de dados, através do 

método de máxima verosimilhança, é estimada uma combinação de coeficientes que maximize a 

probabilidade de a amostra ter sido observada. 

 

Considerando uma amostra de variável aleatória ) com função probabilidade ou densidade de 

probabilidade ?(;, @) , onde o parâmetro @ não é conhecido, retira-se uma amostra aleatória de ) ,de 

dimensão A e sendo ;*, . . . , ;B os valores realmente observados, surge função de máxima 

verosimilhança: 
 

 C(@; ;*, . . . , ;B) = 	?(;*; @) × … .× 	?(;B; @) = 	F?(

B

GH*

;G; 	@) (2.2) 

 

Variando os valores de ) tendo considerado uma combinação de coeficientes, é possível 

observar um comportamento em forma de S da curva logística.  
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Figura 2-8 – Exemplo de curva S [37] 

 

Assim quando: 

 

• :(;) → 	+∞, então	P(Y = 1) → 	1  

• :(;) → 	−∞, então	P(Y = 1) → 	0 
 

Após determinar os coeficientes, a classificação do modelo de regressão logística assenta em: 

 

• Se /(1 = 1) > 0,5 então 1 = 1 

• Se /(1 = 1) < 0,5 então 1 = 0 

 

2.5.2 Nearest Neighbors 

 
O algoritmo dos vizinhos mais próximos, resultada de uma extensão do algoritmo do vizinho mais 

próximo, onde sendo cada objeto um ponto num espaço definido por parâmetros, considerado espaço 

de entrada, define-se uma métrica no sentido de calcular a distância entre cada dois pontos. 

Normalmente a métrica definida é a distância euclidiana dada por [38]: 

 

 VW;G, ;XY = 	Z∑ (;G
\ − ;X

\),]
\H* , (2.3) 

Onde: 

 

• ;G	, ;X são dois objetos representados por vetores no espaço ℜ]. 

• ;G
\, ;X

\ são elementos dos vetores. 

 

O algoritmo começa por realizar o treino, onde memoriza os exemplos rotulados do conjunto de 

treino. De seguida, para realizar a classificação, é calculada a distância entre o vetor de parâmetros e 

cada um dos exemplos rotulados em memória. Ao que apresentar menor distância é associado o rótulo 

da classe do exemplo de treino [38]. 
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Da mesma forma o algoritmo dos vizinhos mais próximos utiliza as distâncias como métrica para 

realizar as classificações, mas onde em vez de considerar apenas um vizinho mais próximo, são 

considerados k objetos mais próximos do ponto de teste. 

 

Assim quando o valor de k é superior a 1, para cada um dos pontos de teste são obtidos k 

vizinhos, sendo que cada um dos vizinhos vota numa classe. A classificação do ponto de teste resulta 

então das previsões agregadas dos diferentes vizinhos. No processo de agregação, diferentes formas 
poderão ser utilizadas consoante o problema apresentado [38].  

 

Se for um problema de classificação, a classe toma valores discretos, utilizando-se a moda 

ponderada [38]: 

 

 _` = argde;f	∈h 	ijG

k

GH*

l(m, _G) (2.4) 

 

Onde: 

 

• jG =
*

](9n,9o)
 

• e l(e, p) é uma função que retorna 1 se e só se e = p; 

 

Se for um problema de regressão é utilizada a média ponderada [38]: 

 

 
_` =

∑ qoro
s
otu

∑qo
 com jG =

*

](9n,9o)
 

 
(2.5) 

 

Onde: 

 

• _G é a classe do exemplo ;G . 

• jG é o peso associado ao exemplo ;G. 

• m é a classe com maior moda ponderada. 

 

2.5.3 Linear Support Vector Machine 

 

O algoritmo de máquina de vetores de suporte linear, caracteriza-se por definir fronteiras lineares 

para poder realizar a separação de objetos pertencentes a duas classes diferentes.  

 

Sendo ) um conjunto de treino com A objetos ;G 	∈ ) e os com os respetivos rótulos _G 	∈ 1, onde 

) é o espaço de entrada e 1 = {−1,+1} são as classes. 
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A equação do hiperplano que separa as duas classes é dada por: 

 

 
ℎ(;) = j ∙ ; + p 

 
(2.6) 

 

Onde: 

 

• j ∙ ; é o produto escalar entre os vetores w e x. 

• j	 ∈ ) é o vetor normal ao hiperplano descrito. 

• z

‖q‖
 é a distância do hiperplano em relação à origem. 

• p	 ∈ 	ℝ 

 

A equação pode ser escrita de maneira a dividir as duas regiões correspondentes às classes: 

 

 :(;) = }:AWℎ(;)Y = ~
+1	}6	j ∙ ; + p	 > 0

−1	}6	j ∙ ; + p	 < 0
 (2.7) 

 

A maximização das margens de separação entre os objetos e j ∙ ; + p = 0	 pode ser obtida 

através da minimização de ‖j‖ [38]: 

 

 min
q,z,x	

		
1

2
	‖j‖, + Ç Éi x

G

B

GH*

Ñ (2.8) 

 

 
Figura 2-9 – Exemplo de hiperplanos canónicos para duas classes possíveis -1,+1 [38]. 
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O algoritmo funciona da mesma forma para problemas de multiclasse. No exemplo demonstrado 

de seguida é possível verificar a utilização num problema de 3 classes. As linhas a negrito representam 

a separação entre as 3 classes, sendo que o duas linhas a tracejado representam as duas margens 

positivas para a classe 1 [39].  

 

 
Figura 2-10 – Exemplo de hiperplanos canónicos para um problema com 3 classes [39]. 

 

2.5.4 Gradient Boosting Classifier 

 

O algoritmo do gradiente crescente é utilizado para problemas de regressão e classificação. 
Utiliza modelos de previsão fracos1, normalmente árvores de decisão e constrói um modelo de 

otimização. 

 

O algoritmo considera modelos aditivos na seguinte forma [40] [41]: 

 

 Ö(;) = 	i Üá	ℎá(;)

à

áH*

 (2.9) 

 

Onde: 

 

• ℎá(;) são as funções básicas, denominadas de aprendizes fracos. 
 

De seguida é criado um modelo aditivo progressivo: 

 

                                                   
 
1 Um classificador fraco caracteriza-se por um classificador cuja capacidade de generalização é 

pouco melhor que a escolha aleatória [38].  



 
 

40 

 Öá(;) = Öá7*(;) + Üá	ℎá(;) (2.10) 

 

O algoritmo recebe os valores de ; correspondestes aos valores de entrada e _ correspondente 

aos valores de saída pretendidos. Dividindo a entrada e a saída numa porção de teste e de treino, o 

algoritmo pretende encontrar em cada etapa da árvore de decisão ℎá(;) uma função de perda C dada 

para o modelo atual e o respetivo ajuste [40] [41]: 

 

 Öá(;) = Öá7*(;) + eâ:	min
ä
iL	(_G, Öá7*(;G) + ℎ(;))

B

GH*

 (2.11) 

 
No final o algoritmo resolve o problema de minimização.  

 

 Öá(;) = Öá7*(;) − Üái∇çC(

B

GH*

_G, Öá7*(;G)) (2.12) 

 

 Üá = argmin
é
iCè_G, Öá7*(;G) − Ü

∂L(_G, Öá7*(;G))

∂Öá7*(;G)
ë

B

GH*

 (2.13) 

 

O algoritmo apresenta funções de perda diferenciadas consoante o tipo de classificação a 

realizar [40].  

 

2.5.5 Decision Tree 

 

O algoritmo de árvore de decisão utiliza uma estratégia de dividir para conquistar para resolver 

o problema de decisão. Dividindo o problema, em problemas de menor dimensão e de maior 

simplicidade, permite recursivamente atingir a solução.  

 

Assim solucionando os subproblemas na forma de uma árvore, é produzida uma solução do 

problema inicial de maior dimensão. Uma árvore de decisão caracteriza-se por ser um grafo acíclico2, 

que se encontra direcionado para cada nó, com dois ou mais sucessores ou um nó folha [38]: 
 

• O nó folha é composto por uma função.  

• O nó de divisão é composto por um teste condicional. 

 

Uma árvore de decisão e correspondente região de atributos, sendo ;*	6	;,	atributos, encontra-

se exemplificada de seguida. 

                                                   
 
2 Grafo sem ciclo definido. 
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Figura 2-11 – Exemplo de árvore de decisão e correspondente região de atributos [38]. 

 

2.5.6 Random Forest 

 

Um algoritmo de floresta aleatória pretende combinar uma serie de árvores de decisão onde 

cada árvore depende dos valores de vetores amostrados de forma independente e igualmente 

distribuídos para todas as árvores na floresta. 

 

Depois de um determinado número de árvores serem geradas, cada uma destas irá enviar um 

voto para uma das classes do problema. No final a classe mais votada será apresentada na saída. 
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Figura 2-12 – Exemplo do funcionamento do algoritmo, criando este duas arvores de decisão [42]. 

 
A classificação será atribuída através de [42]: 

 

 /(m|?) = 	i/B

B

*

(m|?) (2.14) 

Onde: 

 

• m é a classe. 

• ? é o parâmetro. 
 

Este algoritmo pode ser utilizado tanto em tarefas de classificação como em tarefas de 

regressão. Os resultados preditivos do mesmo geralmente são bons. Por outro lado, caso exista uma 

elevada quantidade de dados o algoritmo poderá ser lento e ineficiente no executar das previsões em 

tempo real.  

 

2.5.7 Neural Networks 

 

As redes neuronais permitem caracterizar um sistema complexo, onde não existe muito 

conhecimento acerca do mesmo. 
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O sistema de redes neuronal é composto por três camadas essenciais. A camada de entrada, 

camada onde se encontra toda a rede neuronal designada de camara oculta ou intermediária e uma 

camada de saída. 

 

 
Figura 2-13 – Exemplo de uma rede Neuronal [38]. 

 

Uma rede onde existem mais de uma camada de neurónios é denominada de rede multicamada. 

Uma rede neuronal pode ser classificada da seguinte forma [38]: 

 

• Quando os neurónios da rede se encontram completamente conectados a todos os 

neurónios da camada anterior e/ou seguintes, denomina-se uma rede completamente 

conectada. 

• Quando os neurónios estão conectados a apenas alguns dos neurónios da camada 

anterior ou seguinte denomina-se de rede parcialmente conectada. 

• Quando os neurónios conectados a um neurónio se encontram dentro de uma região 

bem definida denomina-se de localmente conectada. 

 

Desta forma realiza-se o seguinte cálculo para cada um dos neurónios que se encontram ligados 

a um neurónio da camada seguinte com um peso WjGXY [43]: 

 

 ìX = ? Éi;GjGX + ∅X

B

GH*

Ñ (2.15) 

 

Sendo: 

• ;G a i-ésima entrada na rede. 

• jGX o peso entre o nó de entrada ï e os nós ñ. 

• ∅X é o bias do j-ésimo neurónio da camada oculta ou intermediária. 

• ?(. ) a função de ativação associada ao neurónio. 
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No sentido de calcular o resultado na saída, o valor de cada neurónio na camada de saída será 

determinado através de [43]: 

 

 _k = :óiòXkìX + ∅k

á

XH*

ô (2.16) 

 

Sendo: 

• òXk o peso da relação entre o neurónio ñ da camada oculta e o neurónio ö da saída. 

• ∅k é o bias do k-ésimo neurónio da saída. 

• :(. ) a função de ativação associada ao neurónio. 

 

Apesar de por vezes existir uma baixa taxa de erros, nem sempre o desempenho é o fator mais 

importantes para a escolha de um modelo de decisão. No seu funcionamento por vezes apresenta 
decisões de difícil compreensão e isto deve-se ao facto de o conhecimento se encontrar armazenado 

na forma de uma grande quantidade de parâmetros e esses serem manipulados recorrendo a formulas 

matemáticas de elevada complexidade. Outra dificuldade deve-se à escolha do melhor conjunto de 

parâmetros para realizar a arquitetura da rede. 

 

2.5.8 Naive Bayes 

 

O algoritmo Naive Bayes derivada do teorema probabilístico de Bayes. Trata-se de um algoritmo 
amplamente utilizado em aprendizagem automática. Os métodos probabilísticos Bayesianos assumem 

a probabilidade de um evento A dado um evento B não depende apenas da relação entre A e B, mas 

também da probabilidade de observar A independentemente de observar B. Assim o teorema de Bayes 

demonstra como é possível calcular /(õ|<) utilizando a probabilidade a priori da classe /(õ) e a 

verosimilhança de B dado A, ou seja, através de /(<|õ).  

 
Esta teoria assenta em três axiomas principais, para o exemplo da ocorrência de um determinado 

evento E, e sendo os possíveis valores do conjunto de atributos de entrada definindo o espaço amostra 

W [38]: 

 

• 0 ≤ /(ù). 

• ì6	W	é	o	espaço	de	eventos, entao	P(W) = 1. 

• ì6	õ	6	<	}ã†	6°6A¢†}	Vï}ñ£A¢†}, 6A¢e†	/(õ⋃<) = /(õ) + /(<). 
 

Através destes axiomas é possível assumir a lei da probabilidade atual: 
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 (õ) = 	i/(õ|<G) 	× 	/(<G)

B

GH*

 (2.17) 

 

 

 

A lei da probabilidade condicional: 
 

 /(õ|<) = 	
/(õ ∩ <)

/(<)
 (2.18) 

 

No final é possível deduzir então o teorema de Bayes: 

 

 /(õ ∩ <) = 	/(< ∩ õ) (2.19) 

 

 /(õ|<)/(<) = 	/(õ ∩ <) = 	/(<|õ)/(õ) (2.20) 

 

 /(õ|<) =
/(<|õ)/(õ)

/(<)
 (2.21) 

 

Sendo que os valores dos atributos de um exemplo são independentes entre si dada a classe, 

/(;|_G), este poderá ser decomposto no produto /(;*|_G) × …× /()]|_G). A probabilidade de um 

exemplo pertencer á classe _G é proporcional à seguinte expressão [38]: 

 

 /(_G|)) ∝ /(_G)F/W;Xß_GY

]

XH*

 (2.22) 

 

A utilização da expressão anterior conjugada com a seguinte expressão denominada regra da 
decisão, resulta naquilo que é conhecido como o classificador de Naive Bayes [38]: 

 

 _à®© = argmax
G
/(_G|;) (2.23) 

 

2.5.9 K-Means 

 

O algoritmo k-means pertence ao conjunto de algoritmos que otimizam o critério de agrupamento 
utilizando uma técnica iterativa [38]. Assim este move os dados de cluster em cluster de maneira a 

melhorar o valor do critério de agrupamento. O critério para realizar o agrupamento dos dados em 

clusters baseia-se no erro quadrático. A minimização do erro quadrático para um número fixo de 

clusters é o objetivo do algoritmo.  
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A seguinte expressão demonstra que para realizar um agrupamento contendo k clusters , o erro 

quadrático será o equivalente à soma da variação dentro dos clusters, onde ;(X) corresponde ao 

centroide do cluster ÇX e V(;G, ;
(X)
) diz respeito á distancia euclidiana entre ;G e ;(X) [38]: 

 

 ù =	i i V(;G, ;
(X)
)

9o	∈´¨

k

XH*

 (2.24) 

 

Fixando o valor de k, o objetivo deste agrupamento é encontrar uma partição contendo k clusters 

que minimiza ù. Este algoritmo é sensível à escolha inicial dos centroides, e dependendo desta escolha, 

este pode convergir para locais ótimos.  

 

2.6 Análise Probabilística e Estatística 
 

2.6.1 Métricas para Classificação 

 

No sentido de compreender o desempenho de cada um dos algoritmos empregues, utilizam-se 

métricas para realizar a sua avaliação. A taxa de erro ou taxa de classificações incorretas, permite 

avaliar o acerto de cada um destes algoritmos. 

 
A taxa de erro pode ser calculada através de [38]: 

 

 6ââW?≠Y =
1

A
il(_G ≠

B

GH*

?≠(;G))  (2.25) 

 

Sendo: 

• l(e) = 	1 se e for verdadeira e 0 caso contrário. 

• A o número de objetos. 

• ?≠ o conjunto de dados classificados incorretamente. 

• ;G, _G a classe conhecida. 

• ?≠(;G) a classe predita. 

 
Esta taxa relaciona os valores conhecidos da classe com a classe prevista. Esta varia entre 0 e 

1 e quanto mais próximo de 0 se encontrar melhor é a previsão. 

 

A taxa de acerto apresenta valores entre 0 e 1 igualmente, mas valores mais próximos de 1 

indicam uma previsão melhor. Esta é calculada através de [38]: 
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 emW?≠Y = 	1 − 6ââ(?≠) (2.26) 

 

Outra forma de visualizar o desempenho de um classificador é recorrendo à confusion matrix. A 

confusion matrix indica o número de predições corretas e incorretas de cada uma das classes. Para 

um conjunto de dados definido, as linhas da matriz irão corresponder às classes verdadeiras e as 
colunas da matriz irão corresponder às classes preditas. O exemplo de uma confusion matrix para um 

conjunto de três classes encontra-se exemplificada de seguida [38]: 

 

ÇØe}}6	(â6°ï}¢e																			1 2 3 

ÇØe}}6	°6âVeV6ïâe									
1

2

3

	É

11 1 3

1 4 0

2 1 6

Ñ		 

 

Interpretando a confusion matrix é possível compreender que por exemplo na classe 3, apenas 

6 dos 9 valores possíveis foram previstos com sucesso. 

 

2.6.2 Métricas para Regressão 

 

As métricas para regressão permitem calcular o erro de distância entre um valor conhecido e um 

valor predito. Destas destacam-se o erro quadrático médio e a distância absoluta média. 

 

O erro médio quadrático é calculado através da seguinte expressão [38]: 

 

 ≥ìùW?≠Y =
1

A
i(_G − ?≠(;G))

,

B

GH*

 (2.27)  

 

A distância absoluta média é calculada através da seguinte expressão [38]: 

 

 ≥õ¥W?≠Y =
1

A
iß_G − ?≠(;G)ß

B

GH*

 (2.28)  

 

Sendo: 

 

• _G	o valor conhecido. 

• ?≠(;G)	o valor predito pelo modelo. 

 

Para ambas as métricas anteriores os valores resultantes são sempre valores não negativos e 
valores mais baixos representam uma melhor aproximação na previsão. 
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2.6.3 Medidas de Desempenho 

 

As medidas de desempenho permitem calcular o desempenho em problemas de duas classes. 

Isto é particularmente útil no desenvolvimento da curva ROC abordada no seguinte ponto. 

 
Sendo [38]: 

 

• VP o número de verdadeiros positivos, ou seja, o número de vezes que a classe positiva 

foi classificada com sucesso. 

• VN o número de verdadeiros negativos, ou seja, o número de vezes que a classe 
negativa foi classificada com sucesso. 

• FP o número de falsos positivos, ou seja, o número de vezes que a classe positiva foi 

classificada como sendo positiva, quando na realizada é negativa. 

• FN o número de falsos negativos, ou seja, o número de vezes que a classe negativa foi 
classificada como sendo negativa, quando na realizada é positiva. 

 
   Classe prevista 

   + - 

Classe verdadeira 
+ VP FN 
- FP VN 

Figura 2-14 – Confusion matrix [38]. 

 

A partir dos dados da confusion matrix é possível calcular as seguintes métricas [38]: 

 

• Taxa de erro na classe positiva ou taxa de falsos negativos. 
 

 6ââµW?≠Y = ∂Ö∑W?≠Y =
Ö∑

∏/ + Ö∑
 (2.29) 

 

• Taxa de erro na classe negativa ou taxa de falsos positivos. 

 

 6ââ7W?≠Y = ∂Ö/(?≠) =
Ö/

Ö/ + ∏∑
 (2.30) 

 

• Sensibilidade ou taxa de verdadeiros positivos. 

 

 }6A}W?≠Y = ∂∏/(?≠) =
∏/

∏/ + Ö∑
 (2.31) 
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2.6.4 Curva ROC 

 

 A curva característica de operação recetor (ROC), trata-se de uma representação gráfica com 

o intuito de demonstrar o desempenho de um sistema de classificação binário. Com efeito, é 

representada a relação entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos.  
 

Tipicamente para dois algoritmos diferentes, as suas curvas ROC apresentam a comportamento, 

verificado na seguinte figura. 

 
 

Figura 2-15 – Curva ROC exemplificativa para dois algoritmos distintos [38] 

 

Geralmente uma maneira de verificar qual dos algoritmos apresenta um desempenho superior, 

é através do cálculo da área por baixo da curva ROC de cada um deles [38]. O valor desta área irá 

oscilar entre 0 e 1 e o algoritmo que apresentar maior valor de área, resultará consequentemente em 

melhor desempenho. No caso da Figura 2-15 é possível verificar que o desempenho do algoritmo A é 

superior ao algoritmo B. 

 
De notar que as curvas ROC apresentadas no gráfico anterior dizem respeito a classificadores 

que apresentam apenas uma classe. No caso de estudo em questão, existem três classes, 

consequentemente cada um dos algoritmos irá ter uma curva para cada classe.  
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2.6.5 Método de Elbow 

 

Na utilização do algoritmo de agrupamento k-means é necessário escolher o número de k 

grupos. Neste sentido o método de Elbow permite compreender qual o valor de grupos ótimo para o 

universo de dados utlizado.  
 

Sendo πÇìì(ö) a soma da distância de todos os pontos de dados ao respetivo centroide para 

um número de k clusters, o cálculo é realizado através de [44]: 
 

 πÇìì(ö) = 	i i ∫;G − ;̅X∫
,

9o∈f\ºΩ`æø	X

k

XH*

 (2.32)  

 

Sendo: 
 

• ;̅X a média da amostra no cluster ñ. 

 

O número ótimo de k clusters é possível determinar através da visualização do gráfico, sendo 

este o valor onde a distância euclidiana do gráfico de πÇìì(ö) apresenta maior valor [44]. 

 

 
Figura 2-16 – WCSS, reta euclidiana e distância euclidiana em função de k clusters. 

 

No gráfico em cima apresentado é percetível que o número otimizado de k clusters corresponde 

a k=3, pois é onde é verificado o valor máximo da distância euclidiana de πÇìì(ö). 
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3. Metodologia 
 

Neste capítulo pretende-se explicitar a metodologia utilizada bem como todas as etapas seguidas 

na obtenção dos resultados finais. Numa primeira fase pretende-se: 
  

• Selecionar os atributos do Indicador de Probabilidade de Falha (IPF). 

• Universo de dados. 

• Normalizar o universo de dados, em função dos atributos selecionados. 

• Auscultação de um especialista em disjuntores MAT, através da obtenção de uma 

avaliação qualitativa do estado dos ativos. 

• Aplicação de modelos de aprendizagem a um dataset hipotético, tendo em consideração 

a avaliação de um especialista. 
 

 
Figura 3-1 – Fluxograma da primeira fase da metodologia. 

 

Na segunda fase da metodologia pretende-se: 

 

• Extrapolar o universo de dados selecionado a 5 anos para 3 cenários distintos.  

• Normalizar os dados extrapolados. 

• Estimar o IPF a 5 anos nos 3 cenários, utilizando os modelos de aprendizagem obtidos 

anteriormente. 
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Figura 3-2 – Fluxograma da segunda fase da metodologia. 

 

3.1 Modelo Preditivo 
 

3.1.1 Seleção dos Atributos 

 

Inicialmente o estudo dos atributos envolveu uma recolha de todos estes que apresentavam 
condições suscetíveis de análise e enquadradas num modelo preditivo. Esta recolha inicia-se com uma 

vasta lista de atributos, sofrendo depois um processo de triagem. 

 

A recolha inicial envolveu as seguintes variáveis relativas a disjuntores: 

 

• Idade [Anos]: Número de anos desde que o disjuntor foi construído. 

• Tempo em exploração [Anos]: Número de anos em que disjuntor esteve em operação. 

• Ano da última avaria [Ano]: Ano em que foi registada a última avaria no disjuntor. 

• Corrente de curto-circuito [Ampere]: Corrente de curto circuito do disjuntor. Valor pré-
definido em fábrica na sua construção. 

• Corrente nominal [Ampere]: Corrente nominal do disjuntor. Valor pré-definido em fábrica 

na sua construção. 

• Tipo de aplicação: Modo como o disjuntor é aplicado na rede. Neste campo os 

disjuntores poderão ser definidos como tendo aplicação em linha, transformador, 
linha/grupo, módulo, bateria de condensadores, reactância shunt ou linha/cabo. 
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• Sistema de acionamento: Sistema que aciona o esquipamento podendo ser hidráulico, 

molas ou apresentar os dois sistemas anteriores em simultâneo. 

• Tipo de tecnologia: Tecnologia utilizada pelo disjuntor, podendo este ser um disjuntor a 

óleo, disjuntor de tanque vivo a SF6 ou disjuntor numa subestação isolada a gás. 

• Número de avarias: Número de avarias apresentadas pelo disjuntor ao longo do tempo 
de operação. 

• Número de manobras: Número de manobras realizadas pelo disjuntor ao longo do tempo 

de operação. 

• Tensão de operação [Volt]: Tensão a que o disjuntor opera. Valor pré-definido em fábrica 
na sua construção. 

• Potencia máxima de operação [Voltampere]: Potência máxima registada ao longo do 

tempo de operação do disjuntor. 

• Corrente máxima de operação: Corrente máxima registada ao longo do tempo de 
operação do disjuntor. 

• Corrente cortada acumulada [Ampere]: Valor acumulado da corrente de corte ao longo 

do tempo de operação do disjuntor. 

• Energia total [Joule]: Energia total registada ao longo do tempo de operação do disjuntor. 

• Percentil 75 da corrente de operação [Ampere]: Valor da corrente em 75% do tempo de 

operação do disjuntor. 

• Mean time before failure (MTBF): Calculado através do rácio entre o número de anos de 

operação e número de avarias. 

 
Os atributos de estudo podem ser agrupados em: 

 

• Atributos temporais: Variáveis relativas ao tempo. 

• Atributos estáticos de operação: Variáveis fixas de operação que são definidas no seu 

fabrico. 

• Atributos dinâmicos de operação: Variáveis operação que são modificadas ao longo do 

tempo de operação do mesmo. 

 

Na seguinte tabela é possível verificar o agrupamento dos atributos considerados anteriormente: 
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Grupo Atributos 

Atributos 
temporais Idade, Tempo em exploração, Ano da última avaria 

Atributos 
estáticos de 

operação 

Corrente de curto-circuito, Corrente nominal, Tipo de 
aplicação, Sistema de acionamento, Tipo de tecnologia, 
Tensão de operação 

Atributos 
dinâmicos de 

operação 

Número de avarias, Número de manobras, Potência 
máxima de operação, Corrente máxima de operação, 
Corrente cortada acumulada, Energia acumulada, Percentil 
75 da corrente de operação, MTBF 

Tabela 3.1 – Atributos agrupados. 

 

Estando definidos os grupos de atributos, selecionou-se os que faziam mais sentido analisar 

no modelo preditivo aplicando os seguintes critérios: 

 

• Exclusividade mútua. 

• Razões técnicas. 

• Redução dimensional. 

• Inconsistência nos dados. 
 

 Nos atributos temporais aplicou-se o critério da exclusividade mútua, definindo-se idade de 

construção do disjuntor como parâmetro incremental de tempo sendo descartados os restantes 

parâmetros deste grupo. 

  

Relativamente aos atributos estáticos de operação, e sendo estes fixos ao longo do tempo, 
selecionou-se apenas um no sentido de reduzir a dimensão de parâmetros. O parâmetro selecionado 

foi o tipo de aplicação na rede.  

 

Nos atributos dinâmicos de operação selecionou-se o número de manobras, a corrente de corte 

acumulada, o percentil 75 da corrente e MTBF. A potência máxima de operação e a energia acumulada, 

apresentavam inconsistência nos dados, no sentido em que no dataset hipotético existiam disjuntores 

que não apresentavam valores em sistema. O número de avarias não é utilizado, pois encontra-se 

embebido no atributo MTBF. A corrente máxima de operação por razões técnicas não fazia sentido 
incluir, pois foram verificados disjuntores que tinham um valor muito elevado neste parâmetro apesar 

do percentil 75 da corrente se apresentar baixo. 
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Ficam então definidos os seguintes atributos para realização do modelo preditivo: 

 

• Idade. 

• Tipo de aplicação. 

• Número de manobras. 

• Corrente cortada acumulada. 

• Percentil 75 da corrente. 

• MTBF. 
 

Tendo escolhido todos os atributos a considerar, organizou-se um dataset composto por 1270 

disjuntores.  

 

3.1.2 Normalização do Universo de Dados 

 
No seguimento da escolha dos atributos e definido o universo de dados, foi realizada a sua 

normalização. Sendo ;̅	 o valor normalizado, define-se que: 

 

 {	;	¿¿¿ ∈ 	ℝ	|0	 ≤ 	;¡ 	≤ 3} (3.1) 

 

O critério estatístico de normalização é aplicado de acordo com: 

 

 

ì6	;áGB ≤ 	;	 < ¬	, 6A¢e†	0 ≤ ;̅ < 1 

ì6	¬ ≤ ; ≤ 	¬ + √, 6A¢ã†	1 ≤ ;̅ ≤ 2 

ì6	¬ + √ < ; ≤	;áƒ9	, 6A¢ã†	2 < ;̅ ≤ 3 

(3.2) 

 

Sendo: 

• ;	 o valor a normalizar. 

• ¬	a média do universo de dados num determinado atributo. 

• √	o desvio padrão do universo de dados num determinado atributo. 

• ;áGB	o valor mínimo registado no universo de dados num determinado atributo.  

• ;áƒ9 o valor mínimo registado no universo de dados num determinado atributo.  

 

Estando definidos os critérios de normalização, esta é aplicada de forma linear dentro do nível 

em que se encontra, ou seja, a normalização está enquadrada proporcionalmente aos limites do nível. 
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Figura 3-3 – Distribuição do atributo idade e a correspondente normalização. 

 

O definir das regras estatísticas, permite isolar cada um dos níveis. O nível 1 é conferido a 

disjuntores que se encontre abaixo da média no atributo, considerando-se que este apresenta uma 

condição superior. Sendo o desvio padrão uma métrica de dispersão que permite compreender o quão 

próximo está o conjunto de dados à média, o nível 2 fica contemplado a dados acima da média até a 

um valor da média mais a dispersão. Disjuntores que se apresentam no nível 3, nível avaliado 
qualitativamente como sendo o menos favorável, dispõem valores de idade muito deslocados nos 

valores médios. O processo de normalização é necessário para criar uniformidade no universo de 

dados. 

 

A figura seguinte demonstra a distribuição ascendente do atributo idade, com o balizar dos níveis. 

Nível 1 abaixo da reta verde, nível 2 entre a reta verde e vermelha, nível 3 acima da reta vermelha. É 

possível verificar também a frequência de disjuntores por nível. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 3-4 – Distribuição do atributo idade com os limites dos níveis. Frequência por cada nível no atributo 

idade. 

 

No final todo o universo de dados se encontra normalizado em todos os seus atributos. Esta 

etapa é essencial para que depois definir um IPF para cada um dos ativos.  
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3.1.3 Avaliação Qualitativa do Especialista 

 

Na realização da normalização dos dados, foram criadas regras estatísticas e aplicadas a cada 

um dos atributos do universo de dados hipotético, como foi abordado no ponto anterior. Após esta 

normalização é atribuído a cada um dos 1270 disjuntores uma avaliação por parte de um especialista 

em disjuntores MAT, l/Ö≈Ω. ,que resulta de uma análise qualitativa relativamente ao estado dos ativos. 

Assim l/Ö≈Ω. é definido por: 

 

 l/Ö≈Ω. 	∈ 	ℕ ∶ 	 l/Ö≈Ω. = {1,2,3} (3.3) 

 

Na tabela seguinte é possível ver o exemplo de 3 disjuntores com as respetivas normalizações 

e valor indicativo do l/Ö≈Ω.. 

 

Id Idade Tipo de 
Aplicação 

Número de 
Manobras 

Corrente de 
Corte 

Acumulada 

Percentil 75 
da Corrente MTBF »… ÀÃÕ 

0 2,46 0 0,29 0,27 0,40 2,07 2 
24 1,69 0 1,39 0,15 0,33 1,39 1 
118 2,02 0 2,24 1,12 1,32 1,29 3 

Tabela 3.2 – Exemplos de disjuntores e respetiva classificação (Valores normalizados). 

 

No Anexo A. é possível verificar a distribuição e relação de todos os atributos, com os dados 

normalizados e os respetivos l/Ö≈Ω. para todo o universo de dados. 

 

3.1.3.1 Análise ao l/Ö≈Ω. 

 

No sentido de analisar a dimensão do agrupamento do l/Ö≈Ω., é utilizado o algoritmo k-means. 

Assim recorre-se ao método de Elbow como descrito na secção 2.6.4, realizando a curva de Elbow e 

respetiva distância euclidiana. 

 



 
 

58 

 
Figura 3-5 – Método de Elbow (curva azul) e distancia euclidiana (curva laranja) com o aumento de k. 

 

Para o caso do nosso universo de estudo e tendo em conta o algoritmo k-means é possível 

perceber que o valor de k=4 apresenta-se como valor ideal de agrupamentos, pois aí é verificado o 

maior valor de distância euclidiana relativamente a WCSS. Assim teoricamente o l/Ö≈Ω. deveria estar 

agrupado em 4 níveis.  

 
No Anexo B. é possível verificar a distribuição e respetivos agrupamentos em k=4 clusters na 

relação da idade com todos os restantes atributos analisados no universo de estudo. 

 

3.1.3.2 Correlação do l/Ö≈Ω. com Atributos 

 

Juntando os atributos normalizados e o l/Ö≈Ω., é possível verificar de que maneira estes se 

relacionam. A figura seguinte mostra a correlação existente entre os atributos selecionados e o l/Ö≈Ω.. 
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Figura 3-6 – Matriz de correlação entre atributos. 

 

De notar que através da matriz correlação, é fácil compreender que os atributos apresentam uma 

correlação baixa entre eles. As variáveis apresentam independência entre elas.  

 

Sendo o l/Ö≈Ω., o parâmetro indicativo que permite concluir se um ativo se encontra nas 

melhores condições ou não, é importante observar que variáveis possuem uma correlação superior 

relativamente a este. O gráfico seguinte mostra essa correlação. 
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Figura 3-7 – Correlação de todos os atributos com o l/Ö≈Ω.. 

 

Interpretando o gráfico, verifica-se que a idade é o atributo que mais influencia o l/Ö≈Ω., seguido 

do MTBF, corrente acumulada de corte e percentil 75 da corrente.  

 

3.1.3.3 Variância Acumulada do l/Ö≈Ω.	com os Atributos 

 

No sentido de verificar quanta informação é possível reter, é utilizado o rácio da variância 

explicada à medida que se adicionam os atributos com maior correlação relativamente ao l/Ö≈Ω.. 
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Figura 3-8 – Variância acumulada no l/Ö≈Ω. com o aumento do número de atributos. 

 

É possível verificar que os primeiros 5 atributos com maior correlação com l/Ö≈Ω., conseguem 

reter uma variância acumulada correspondente a cerca de 90%. 

 

3.1.4 Criação do Modelo de Aprendizagem 

 

Nesta etapa, pretende-se criar modelos que realizem o ajuste entre os valores normalizados e o 

l/Ö≈Ω..  

 

O processo de criação de um modelo de aprendizagem que melhor se ajuste à avaliação do 

especialista, determina que tendo um conjunto de dados inicial, estes deverão ser divididos em duas 

partes distintas com objetivos diferentes. 

 

Uma parte, correspondente a 67% do universo de dados e deverá ser utilizada para criar o 

modelo, ou seja, treinar o modelo [45]. Os restantes 33% do universo de dados, deverá ser utilizado no 

sentido de verificar a taxa de precisão do modelo, ou seja, testar o modelo final [45]. Esta divisão 
percentual é realizada aleatoriamente no universo de dados. 
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Foram então enviados os dados repartidos em dados de teste e de treino para os seguintes 

algoritmos de aprendizagem: 

 

• Logistic regression 

• Nearest neighbors 

• Linear SVM 

• Gradient boosting classifier 

• Decision tree 

• Random forest 

• Neural net 

• Naive Bayes 

 

3.1.4.1 Desempenho dos Modelos 

 
Determinados os vários modelos, é necessário criar métricas que permitam concluir que modelos 

possuem características mais apetecíveis no sentido de eficiência e aproximação à realidade dos 

dados. Para isto 4 métricas permitem identificar os modelos com desempenho melhor. 

 

A pontuação de treino é um indicador que calcula a média de precisão nos dados de treino. Este 

é calculado através de: 

 

 /∂â6ïA†(_G, _ŒG) = 	
1

AƒáœΩ`øƒΩ
	 i 1	 × (_G 	=

B–—“”n‘–”

GH*

	_ŒG) (3.4) 

 

Sendo: 

 

• _G valor de treino. 

• _ŒG	valor do resultado do modelo. 

 

A pontuação de teste é um indicador que calcula a média de precisão nos dados de teste. Este 
é calculado através de: 

 

 /∂6}¢6(_G, _ŒG) = 	
1

AƒáœΩ`øƒΩ
	 i 1	 × (_G 	=

B–—“”n‘–”

GH*

	_ŒG) (3.5) 

 

Sendo: 
 

• _G valor de teste. 

• _ŒG	valor do resultado do modelo. 
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O tempo de treino é um indicador que calcula o tempo que o algoritmo necessita para criar o 

modelo. Quanto menor for este valor, maior a rapidez de treino do modelo. A utilização desta métrica 

não tem grande expressão pois o universo de dados não tem uma dimensão elevada. No entanto em 

casos onde o universo de dados seja muito elevado, será possível verificar grandes diferenças de 

tempo de processamento entre algoritmos. Este é calculado através de: 

 

 ∂∂ =	∂’ −	∂G (3.6) 

 

Sendo: 

 

• ∂G o tempo inicial. 

• ∂’ o tempo final. 

 

O erro médio quadrático permite estimar a média da soma do quadrado de todos os erros 
estimativos realizados pelo modelo. Quanto menor for este valor melhor desempenho apresenta o 

modelo. Este pode ser calculado através de: 

 

 ≥ìùW?≠Y =
1

A
i(_G − ?≠(;G))

,

B

GH*

 (3.7) 

 
Sendo: 

 

• _G. o valor conhecido de teste. 

• ?≠(;G)	o valor predito pelo modelo em ;G de teste. 

 

Tendo todos as métricas definidas, foram criados os modelos, e analisadas as suas 

performances, sendo apresentados os resultados do melhor ajuste para o pior na seguinte tabela:  

 

Modelo Pontuação 
de treino 

Pontuação 
de teste 

Tempo 
de treino 

Erro médio 
quadrático  

Gradient boosting classifier 1,0 0,955 2,845 0,045 
Random forest 1,0 0,950 2,652 0,050 
Linear SVM 0,942 0,924 0,034 0,076 
Decision tree 1,0 0,924 0,002 0,076 
Nearest neighbors 0,946 0,917 0,002 0,083 
Neural net 0,926 0,914 1,031 0,086 
Logistic regression 0,929 0,910 0,011 0,090 
Naive Bayes 0,904 0,883 0,002 0,117 

Tabela 3.3 – Tabela de performance para os vários algoritmos. 
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Como é possível constatar os três algoritmos com melhor performance são o gradient boosting 

classifier, random forest e linear SVM. No entanto quando se correm os modelos com todo o universo 

de dados, é verificado que alguns modelos apresentam uma precisão superior à verificada 

anteriormente. O seguinte gráfico demonstra a taxa de sucesso para cada um dos algoritmos com o 

universo de dados total. 

 

 
Figura 3-9 – Taxa de sucesso dos vários algoritmos para todo o universo de dados. 

 

Estas ligeiras modificações encontradas entre a taxa de sucesso e a pontuação de teste dos 
modelos, resulta devido ao facto da pontuação de teste apenas avaliar 33% do universo total de 

disjuntores, pois o universo de dados foi repartido. 

 

3.1.4.2 Curva ROC dos Modelos 

 

A análise da curva ROC é uma alternativa para classificar a performance dos algoritmos 

utilizados. Como referido na secção 2.6.4 esta resulta na criação de um gráfico bidimensional entre a 

taxa de falsos positivos e taxa de verdadeiros positivos.  

 

A área abaixo de cada uma das classes permite tirar conclusões quanto ao desempenho de cada 
um dos algoritmos. No Anexo C. é possível verificar todas as curvas ROC obtidas. 
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Modelo 
Área 
ROC 

média 

Área 
ROC da 
classe 0 

Área 
ROC da 
classe 1 

Área 
ROC da 
classe 2 

Gradient boosting classifier 0,99 0.99 0,99 1,0 
Random forest 1.0 0,99 0,99 1,0 
Linear SVM 0,99 0,98 0,98 1,0 
Decision tree 0,95 0.93 0,91 0,89 
Nearest neighbors 0,99 0,97 0,97 1,0 
Neural net 0,99 0,98 0,98 1,0 
Logistic regression 0,99 0,97 0,96 0,99 
Naive Bayes 0,98 0,98 0,97 1,0 

Tabela 3.4 - Tabela de áreas da curva ROC para cada uma das classes nos diferentes algoritmos. 

 

A áreas das classes para os diferentes algoritmos permite concluir que o algoritmo gradient 

boosting classifier e random forest são os algoritmos com melhores performance. No entanto os 

restantes algoritmos apresentam igualmente uma boa performance como é visível através da área da 
curva ROC média que apresenta valores muito próximos de 1. 

 

3.2 Modelos Preditivos 
 

A adaptação dos diversos modelos permitiu modelar os vários atributos ao l/Ö≈Ω.. Assim, 

introduzindo um novo equipamento e preenchendo os vários parâmetros deste, é realizada uma 

previsão por cada um dos algoritmos e atribuído um IPF. 

 

No sentido de realizar previsões baseadas no tempo, os atributos do nosso universo de dados 

têm que ser estudados para compreender de que maneira cada um deles se comporta. 

 

3.2.1 Extrapolação dos Dados no Tempo 

 

Para verificar o comportamento de cada um dos algoritmos na previsão do IPF é necessário 

realizar inicialmente uma extrapolação de dados no tempo. Assim uma série de regras foram definidas 

para este propósito. 

 

A Idade de um disjuntor é calculada aumentando à idade atual do disjunto o número de anos que 

se pretende extrapolar. 

 

 lVeV6(¢) = 	 lVeV6`H= + ¢ (3.8) 

 

O tipo de aplicação do disjuntor mantem-se o mesmo ao longo do tempo. 

 

 ∂õ(¢) = 	∂õ`H= (3.9) 
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O número de manobras evolui no tempo realizando uma regressão linear ao histórico. 

 

 ∏≥(¢) = 	∏≥¿¿¿¿¿ 	× 	¢ (3.10) 

 

Sendo: 
 

• ∏≥¿¿¿¿¿	a taxa de crescimento médio anual do valor de manobras do disjuntor. 

 

Assumiu-se que a corrente cortada acumulada e o percentil 75 da corrente de operação evoluem 

com um crescimento de 1,5% ao ano. 

 

 ÇÇõ(¢) = 	ÇÇõ`H= 	×	(1 + 0,015)
` (3.11) 

 

 /75Ç(¢) = 	/75Ç`H= 	×	(1 + 0,015)
` (3.12) 

 

O MTBF evolui calculando o número de falhas que o disjuntor apresentará em ¢ tendo esta 

componente um peso de 60%, mais a média anual do indicador ≥∂<Ö para a tensão de operação em 

que o disjuntor está incluído tendo um peso de 40%. 

 

 ≥∂<Ö(¢) =
¢

≥∂<Ö̀ H=

	× 	0,6 +	≥∂<Ö¿¿¿¿¿¿¿¿
ºk 	× 	0,4 (3.13) 

 

Sendo: 

 

• ≥∂<Ö¿¿¿¿¿¿¿¿
ºk a média anual de ≥∂<Ö para determinada tensão de operação do disjuntor. 

 

Estando definidas as regras, já é possível realizar a extrapolação de dados em ¢ anos. 

 

3.2.2 Normalização dos Dados Extrapolados 

 

A normalização dos dados extrapolados em ¢ anos é realizada de acordo com as regras definidas 

na secção 3.1.2. A seguinte tabela exemplifica 3 disjuntores e a respetiva normalização de dados 

extrapolados a 5 anos. 

 

Id Idade Tipo de 
Aplicação 

Número de 
Manobras 

Corrente Cortada 
Acumulada 

Percentil 75 
da Corrente MTBF 

0 2,46 0 0,29 0,27 0,40 1,91 
24 1,69 0 1,11 0,12 0,29 0,28 
118 2,02 0 2,20 1,12 1,32 0,69 

Tabela 3.5 - Dados extrapolados e normalizados a 5 anos. 
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3.2.3 Aplicação de Modelos Preditivos 

 

No desenvolvimento de cenários para aplicação dos nossos modelos preditivos, pretendeu-se 

abordar a situação mais simples em que nos disjuntores são aplicadas as regras de extrapolação 

definidas na secção 3.2.1, bem como situações extremas onde são simuladas extrapolações com 
condicionantes.  

 

Neste sentido foram definidos 3 cenários para aplicar o modelo com ¢ = 5 anos: 

 

• No cenário 1, são aplicadas as regras de extrapolação ao universo de dados, simulando 

a situação normal evolutiva dos disjuntores.  

 

• No cenário 2, pretende-se simular a evolução dos disjuntores sendo que os que 
apresentam idade superior são substituídos por novos. Assim são aplicados a todos os 

disjuntores com idades inferiores a 18 anos (80% do universo de dados) as regras de 

extrapolação de dados de 3.2.1, nos restantes 20% são aplicadas as seguintes regras. 

 

O valor da idade é substituído por 0 ou 1 aleatoriamente, simulando a introdução de 

novos equipamentos. 

 

 lVeV6(¢) ∈ 	ℕ ∶ 	lVeV6(¢) = {0,1} (3.14) 

 

O tipo de aplicação do equipamento na rede permanece o mesmo.  

 

 ∂õ(¢) = 	∂õ`H= (3.15) 

 

O número de manobras apresenta-se como 0 simulando um disjuntor muito recente. 

 

 ∏≥(¢) = 0 (3.16) 

 

A corrente de corte acumulada apresenta-se como 0 simulando um disjuntor muito 

recente. 

 

 ÇÇõ(¢) = 0 (3.17) 

 
 

 

O percentil 75 da corrente de operação evoluí com um crescimento de 1,5% ao ano 

como definido pela REN. 
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/75Ç(¢) = 	/75Ç`H=	(1 + 0,015)

` 

 
(3.18) 

 

O MTBF é calculado através média anual do indicador ≥∂<Ö para a tensão de operação 

em que o disjuntor está incluído tendo um peso de 40%. 
 

 ≥∂<Ö(¢) = ≥∂<Ö¿¿¿¿¿¿¿¿
ºk	0,4 (3.19) 

 

Sendo: 

 

≥∂<Ö¿¿¿¿¿¿¿¿
ºk	a media do valor correspondente à tensão de operação do disjuntor. 

 

• No cenário 3, pretendeu-se simular um envelhecimento precoce de 20% de disjuntores 
mais velhos. Nos restantes 80% aplicaram-se as regras definidas para extrapolação de 

dados a 5 anos na secção 3.2.1. As novas regras correspondem a: 

 

O valor da idade é substituído por valores entre 39 e 42 aleatoriamente, simulando que 

todos os disjuntores com idade superior a 18 anos têm idade superior. 

 

 lVeV6(¢) ∈ 	ℕ ∶ 	lVeV6(¢) = {39,40,41,42} (3.20) 

 

Nos restantes parâmetros foram forçados valores muito específicos retirados de 

disjuntores anteriormente identificados como estando no nível 3 no l/Ö≈Ω.. 

 

Desta forma a seguinte tabela resume os diversos cenários, sendo que Ö correspondente à 

aplicação das regras de extrapolação de dados criadas na secção  3.2.1 para ¢ = 5 anos. Ç, 

corresponde à aplicação de novas regras para os 20% de disjuntores mais antigos no cenário 2 e Çÿ à 

aplicação de novas regras para os 20% de disjuntores no cenário 3. 

 

Atributo 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Proporção do universo de dados 
100% 80% 20% 80% 20% 

Idade Ö Ö Ç, Ö Çÿ 
Tipo de aplicação Ö Ö Ö Ö Çÿ 
Valor de manobras Ö Ö Ç, Ö Çÿ 
Corrente de corte acumulada Ö Ö Ç, Ö Çÿ 
Percentil 75 da corrente de operação Ö Ö Ö Ö Çÿ 
MTBF Ö Ö Ç, Ö Çÿ 

Tabela 3.6 – Tabela resumo dos 3 cenários considerados na aplicação do modelo preditivo. 
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4. Resultados e Discussão 
 

Neste capítulo pretende-se analisar os resultados obtidos nos modelos preditivos que 

apresentaram um melhor desempenho. Estes são o gradient boosting classifier, random forest, linear 

SVM e decision tree.  

 

Assim para realizar a análise, em cada um dos cenários é apresentado: 

 

• Um comparativo da frequência de cada um dos níveis do IPF em t=0 e t=5 anos. 

• As movimentações realizadas no IPF de t=0 para t=5. 

• Um comparativo da probabilidade média de um disjuntor se encontrar no nível 3 do IPF 

em t=0 e t=5 anos. 

 

4.1 Cenário 1 
 

Perante o primeiro cenário e correndo os 4 algoritmos selecionados é fácil verificar que a 

tendência natural é que alguns disjuntores desçam para um nível inferior. 

  
Essencialmente o nível 1 tende a perder para o nível 2 e este tende a perder alguns 

equipamentos para o nível 3. Em termos gerais as modificações nos níveis não são muito acentuadas 

muito devido ao facto de essencialmente se ter realizado uma linearização de todos os parâmetros no 

tempo. Os seguintes gráficos demonstram as variações de frequência, comparando o IPF em t=0 e t=5 

anos. 
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Figura 4-1 – Evolução do IPF no cenário 1. 

 

A interpretação das diversas movimentações entre níveis permite reafirmar a ideia anterior de 

que as movimentações se dão para níveis inferiores. No entanto é de salientar que no gradient boosting 

classifier e na decision tree, acontecem algumas movimentações do nível 2 para o nível 1. Este facto 

poderá indicar que as linearizações realizadas nas previsões dos dados a 5 anos poderão não ser 
muito precisas. Movimentações de nível 2 para nível 3 fazem sentido no contexto a 5 anos. 

 

 

 
Figura 4-2 – Movimentações entre níveis para o cenário 1. 
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A média de probabilidade de um disjuntor se encontrar no nível 3 do IPF aumenta a 5 anos 

relativamente ao ano 0. De notar que o facto desta probabilidade aumentar, nem sempre se verificam 

estas movimentações entre níveis, pois aqui está a falar-se de valores médios para o universo de 

dados. 

 

 
Figura 4-3 – Probabilidade de um equipamento se encontrar no nível 3 para o cenário 1. 

 

4.2 Cenário 2 
 

De forma generalizada, os algoritmos perderam disjuntores no nível 3, o que vai de encontro ao 

previsto. O nível 2 aumenta, e o nível 1 reduz o número de disjuntores. Aqui, tendencialmente 

poderíamos ficar com a ideia que ao adicionar novos disjuntores, o nível 1 iria aumentar o seu número. 

Isto não acontece devido ao facto de os novos valores previstos a 5 anos serem normalizados o que 

reduz a sua amplitude, tornando o nível 1 um grupo mais restrito. 
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Figura 4-4 - – Evolução do IPF no cenário 2. 

 

Relativamente às movimentações entre grupos, verifica-se que os disjuntores presentes no nível 

3, sofreram uma transição para o nível 1, sendo que alguns de nível 1 deslocaram-se para o nível 2. É 
possível verificar também que os disjuntores presentes no nível 3 correspondem a transições realizada 

do nível 2, ou seja, alguns que eram classificados até então como nível 2, no novo contexto serão 

considerados nível 3. 
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Figura 4-5 - Movimentações entre níveis para o cenário 2. 

 

A média das probabilidades de um disjuntor se encontrar no nível 3 desce para os 4 algoritmos 

que tiveram melhor performance. De salientar que o neural net tem um comportamento totalmente 

contrário dos restantes. 

 

 
Figura 4-6 - Probabilidade de um equipamento se encontrar no nível 3 para o cenário 2. 
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4.3 Cenário 3 
 

O algoritmo gradient boosting classifier e decision tree, transferiram um elevado número de 

equipamentos para o nível 3, demonstrando que realizaram uma correta interpretação dos parâmetros 

forçados. Por outro lado, os restantes não colocaram nenhum equipamento no nível 3, mesmo forçando 

o envelhecimento dos disjuntores. 

 

 

 
Figura 4-7 - Evolução do IPF no cenário 3. 

 

No seguimento do que foi identificado relativamente à frequência dos diversos níveis, as 

movimentações para o nível 3, são mais acentuadas nos algoritmos gradient boosting classifier e 

decision tree. Nestes existiram saltos de 2 níveis, como é visível nas passagens de nível 1 para nível 
3. Nos restantes algoritmos apenas movimentações para o nível 2 são mais relevantes. 
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Figura 4-8 - Movimentações entre níveis para o cenário 3. 

 

A nível probabilístico, o comportamento de quase todos os algoritmos identifica que a média de 

probabilidades de um disjuntor se encontrar no nível 3 aumenta. Em alguns casos este valor tem 

mesmo um aumento muito acentuado de acordo com o previsto. No caso do algoritmo naive Bayes a 

probabilidade é nula.  
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Figura 4-9 - Probabilidade de um equipamento se encontrar no nível 3 para o cenário 3. 

 

4.4 Critica Geral aos Resultado 
 

Perante os resultados dos diversos cenários apresentados, é visível que algoritmos de 

classificação com desempenhos relativamente altos e com alto nível de precisão, apresentaram 

comportamentos distintos.  

 

Se a interpretação dos resultados se basear na sensibilidade relativamente aos comportamentos 

a longo prazo dos disjuntores, será possível afirmar que o algoritmo gradient boosting classifier e 
decision tree apresentam resultados mais próximos do previsto. 

 

No entanto é necessário compreender que praticamente todos os parâmetros escolhidos para 

caracterizar os equipamentos evoluíram de forma dependente do fator tempo, excluído outros fatores, 

como por exemplo o meio ambiente envolvente. Isto obriga a fazer previsões sempre baseadas no 

tempo e muitas vezes de acordo com médias baseadas nas tipologias de equipamento, o que nem 

sempre se poderá revelar o mais correto. 

 
A necessidade de uma maior fonte de dados, com respetivo histórico temporal, permitiria criar 

um modelo preditivo mais próximo da realidade. Neste sentido a falta de compreensão relativamente à 

evolução de alguns parâmetros, poderá ter influenciado os resultados, apesar de ter sido possível 

verificar comportamentos próximos do que seria previsto.  
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O número de disjuntores utilizado, também influenciou os resultados, no sentido em que 

existiram poucos agrupados no nível 3 do especialista, o que criou um afunilamento dos algoritmos 

para a existência de um equipamento neste nível. 

 

Resumidamente os algoritmos treinados, tinham poucos dados para identificar um equipamento 

como estando no nível 3 do IPF. A seguinte tabela demonstra que em todos os algoritmos testados, a 
taxa de falha de identificação do nível 3 é superior ao nível 2 e nível 1, o que sustenta esta critica. 

 

Algoritmo Nível 1 
(%) 

Nível 2 
(%) 

Nível 3 
(%) 

Logistic regression 2.44 14.06 100 
Nearest neighbors 1.63 11.50 33.33 

Linear SVM 3.14 11.76 47.61 
Gradient boosting classifier 0.69 4.34 4.76 

Decision tree 0.93 4.09 9.52 
Random forest 0.58 4.09 9.52 

Neural net 2.91 12.27 100 
Naive Bayes 10.72 7.92 19.04 

Tabela 4.1 – Taxa de falha na previsão de cada um dos níveis nos vários algoritmos. 

 

Importa também salientar que nos três cenários apresentados, ou se fizeram movimentações 

temporais, ou então movimentações temporais com substituição de disjuntores, o que poderá não ter 
sido o mais correto. A simulação de uma rede em expansão, em que eram adicionados novos ativos, 

poderia dar uma visão diferente, onde a dinâmica dos grupos também poderia ser diferente.  

 

A introdução de novos limites de normalização, que foi o sucedido na dinâmica utilizada, é 

completamente diferente de acrescentar limites, não perdendo os dados anteriormente usados.   
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5. Conclusões e Trabalho Futuro 
 

Em súmula a utilização de algoritmos de aprendizagem automática, revelam-se um auxílio 

importante na ótica de previsão do estado de ativos.  
 

Na criação de um modelo preditivo, recriar as condições reais a longo prazo trata-se do desafio 

que apresenta maior dificuldade para que um modelo tenha sucesso. A extrapolação de dados no 

tempo deverá ser mais exata possível e para isto mais uma vez é necessário ter um histórico muito 

elevado de dados de disjuntores.  

 

O desenvolvimento desta metodologia no futuro, passará por cada vez mais monitorizar e criar 
bases de dados ricas em informação para que a modelação seja cada vez mais exata. Outros fatores 

de monitorização dos equipamentos poderão ser adicionados e ter mais relevância na previsibilidade 

de falha.  

 

A monitorização do meio envolvente ao equipamento, vibração e ondas sonoras começam a ser 

utilizados como indicadores de falha em disjuntores, resta às empresas criar condições para que se 

armazenem estes dados. 
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