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A Qualidade da Energia Elétrica (QEE) é um requisito essencial

para um sistema de energia elétrica, pois muitas cargas são

sensíveis a diversos distúrbios que podem estar presentes no

sistema de alimentação. Complementarmente, observa-se que

as Redes Neurais Artificiais (RNA) apresentam uma

possibilidade para classificar automaticamente eventos de

perturbação na QEE, por permitirem a classificação entre

estados diferentes, bem como uma promissora estratégia de

reconhecimento de padrões. O treinamento da rede, para

aprendizado automático, pode ser realizado através de

estratégias de otimização, como é o caso dos Algoritmos

Genéticos (AG), onde estes obtêm a melhor configuração para a

rede que, depois de treinada, realiza classificações coerentes

para dados de saída desconhecidos.

Desenvolver uma ferramenta computacional para classificação

automática de distúrbios que causam impactos negativos na

QEE, e comparar o desempenho do classificador implementado

com outro software já disponível.

O uso de métodos de otimização para estabelecer o treinamento

de uma RNA pode proporcionar uma melhor acurácia, como

visto no classificador desenvolvido. Novos arranjos da rede

também podem ser implementados facilmente, tornando-a mais

robusta frente à classificação de novos distúrbios que impliquem

em efeitos na QEE. Por fim, acredita-se que estes tipos de

classificadores podem se tornar ferramentas on-line e gerar

importantes informações em tempo real, obtendo o diagnóstico

de uma falha o mais rápido possível.

Os classificadores automáticos, assim como o apresentado,

podem permitir a detecção de falhas no sistema elétrico de

potência e auxiliar de fato no aumento da confiabilidade do

fornecimento de energia elétrica, de maneira relativamente

simples e com baixo custo para implementação, inclusive em

hardware.
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