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Resumo: 
A presença de poluição depositada sobre as cadeias de isoladores das linhas de transmissão de alta tensão, combinado com 
um ambiente de alta umidade, pode provocar a ocorrência de um flashover, o que causa uma falha na linha de transmissão. 
Quando ocorre um evento de chuva a cadeia de isoladores é lavada e a poluição depositada é removida. A informação de 
ocorrência de chuva é, portanto, importante para a correta monitoração das cadeias de isoladores. Uma rede de sensores 
previamente desenvolvida coleta informações de atividade elétrica na cadeia de isoladores e, para monitorar o ambiente, 
grava a média da temperatura e da umidade relativa do ar a cada hora. 
A umidade e a temperatura têm um comportamento quase regular o qual sofre mudança durante um evento de chuva. 
Quando ocorre uma chuva há uma diminuição rápida da temperatura enquanto a umidade é incrementada quase 
instantaneamente formando um padrão de comportamento relacionado à ocorrência de chuvas. Neste trabalho foram 
experimentadas três técnicas para reconhecer esse padrão de chuva: Classificador Bayesiano, Rede Neural Artificial MLP e 
Máquina de Vetor de Suporte (SVM).  
Utilizando dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) foram analisados os padrões de chuva e as diferenças 
provocadas pela variação do clima nos dados de temperatura e umidade. As três técnicas foram experimentadas e uma 
investigação da influência climática foi realizada. Foi possível concluir que a SVM e a rede MLP obtiveram resultados 
semelhantes e que há influência considerável do clima assim como também há grande importância o treinamento dos 
classificadores com uma base de dados que proporcione quantidade de exemplos bem distribuídos entre as duas classes 
(chuva e não-chuva).  
Sequencialmente, os classificadores foram utilizados em dados disponibilizados pela rede de sensores. A SVM apresentou 
resultados coerentes com as atividades elétricas observadas, sendo menos sensível a eventuais problemas nos sensores de 
umidade. Entretanto, em algumas bases de dados os três classificadores obtiveram resultados.  
Por fim, o classificador melhor sucedido foi inserido no sistema fuzzy de inferência de risco Os resultados da adição da 
informação de chuva indicam que manutenções desnecessárias podem ser evitadas, reduzindo assim o custo total de 
operação da linha de transmissão. Portanto, este trabalho mostra que é possível analisar os dados coletados pela rede de 
sensores de maneira automática de forma a melhorar o planejamento da manutenção das empresas de transmissão de 
energia. 
 
 


