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RESUMO 

 

A integridade dos cabos elétricos de baixa tensão é importante, considerando que a 

origem de muitos incêndios ocorre da falha de isolação dos respectivos cabos, que 

em sua maioria são isolados por policloreto de vinila (PVC). A termografia 

infravermelha, por sua vez, técnica de ensaio não destrutivo muito aplicada na 

inspeção de sistemas elétricos energizados, vem se popularizando à medida que os 

custos dos equipamentos vêm diminuindo. Sendo assim, a partir de ensaios 

termoquímicos consolidados e aqui adotados como de referência, foi treinada uma 

rede neural artificial do tipo função de base radial (RBF) para correlacionar a 

emissividade de cabos elétricos de baixa tensão, medida por termografia 

infravermelha, à degradação desses cabos. Os resultados encontrados permitem 

concluir que com auxílio de uma rede neural do tipo RBF, é possível estimar a vida 

útil remanescente de cabos elétricos de baixa tensão com os dados obtidos pela 

termografia infravermelha. Deve-se ressaltar que os dados aqui encontrados são uma 

estimativa. Outros fatores externos, tais como a temperatura ambiente e a carga 

alimentada eletricamente, podem variar e influenciar a durabilidade dos cabos aqui 

estudados. 

 

Palavras-chave: Degradação. PVC. Termografia infravermelha. Redes neurais 

artificiais. Cabos elétricos de baixa tensão. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The integrity of the low voltage electrical cables is important, considering that the origin 

of many fires occurs from the insulation failure of the respective cables which are 

mostly polyvinyl chloride (PVC) coated. Infrared thermography, in turn, a non-

destructive test technique applied in the inspection of energized electrical systems, has 

become popular as the equipment costs are decreasing. Thus, from an established 

thermochemical test and adopted as reference, an artificial neural network of the radial 

base function (RBF) type was trained to correlate the emissivity of low voltage electrical 

cables, measured by infrared thermography, to the degradation of such cables. The 

results show that with the aid of a neural network of the RBF type, it is possible to 

estimate the remaining useful life of low voltage cables with data obtained by infrared 

thermography. It should be noted that the data found here are an estimate. Other 

external factors, such as ambient temperature and electrically powered load, may vary 

and influence the durability of the cables studied here. 

 

Keywords: Degradation. PVC. Infrared thermography.  Artificial neural networks. 

Low-voltage electrical cables.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os cabos elétricos de baixa tensão possuem uma vida útil limitada, que é função da 

degradação térmica do material de isolamento (SHWEHDI et al., 2003). Os condutores 

elétricos de baixa tensão degradam-se termicamente, seja através do envelhecimento 

natural, seja por falha na instalação ou no projeto. A maioria das instalações de baixa 

tensão utiliza fios e cabos isolados por policloreto de vinila (PVC) por ter um bom custo 

benefício, ser estável termicamente, durável e de fácil acesso (QI et al., 2016). A 

degradação do isolamento pode causar curtos-circuitos e fugas de corrente, que em 

situações extremas provocam incêndios com danos materiais e humanos e grande 

quantidade de fuligem (QI et al., 2016). 

 

Estatísticas do setor mostram que, em todo o ano de 2016, 448 incêndios por curto-

circuito foram causados por instalações elétricas no Brasil e levaram a óbito 33 

pessoas, além de prejuízos financeiros muitas vezes incalculáveis. Além disso, no 

período compreendido entre 2013 e 2016, foi observado um aumento de 27% no total 

de acidentes elétricos, fechando o ano de 2016 com 1.319 acidentes (ABRACOPEL, 

2017). Para prevenir tal situação, geralmente a condição do condutor elétrico é 

analisada por inspeção visual ou através de retirada de amostra do isolamento do 

cabo elétrico (SANTOS, 2016). 

 

Existem diversos ensaios elétricos para verificar a vida útil de cabos elétricos tais 

como impedância, capacitância e descargas parciais. Entretanto esses ensaios são 

aplicáveis, em sua maioria, em cabos elétricos de alta tensão que possuem 

características favoráveis a essas medições, como armadura metálica e blindagem 

(BOUKEZZI, 2013). A termografia infravermelha por sua vez é uma técnica de ensaio 

não destrutivo muito utilizada na busca por falhas em instalações elétricas (KARDEC 

et al, 2002). 

 

Geralmente, para estimar a vida útil dos cabos elétricos de baixa tensão, são 

necessários exames laboratoriais ou métodos de ensaios mecânicos destrutivos 



17 
 

 

(IEC61857-1, 2008), que possuem elevado custo e requerem a retirada de amostras 

para as análises. Sendo assim, esta dissertação propõe um método não invasivo e 

não destrutivo para estimar a vida útil de cabos elétricos sem a necessidade de 

retirada de material para análise, evitando gastos com exames laboratoriais e perda 

de material, mantendo a continuidade operacional. 

 

Pesquisa anterior concluiu que a degradação térmica do isolamento dos cabos 

elétricos tem comportamento não linear (SANTOSS, 2016), o que dificultava o 

estabelecimento de uma correlação direta por ferramentas tradicionais entre 

degradação e, consequentemente, a confiabilidade do cabo, e a emissividade do 

isolamento por inspeção termográfica, método de avaliação proposto neste trabalho. 

Nesse contexto, esta dissertação tem como objetivo verificar a aplicação de um 

classificador não linear de reconhecida robustez, uma Rede Neural de função Base 

Radial (RBF) (SILVA et al, 2010), na análise da degradação dos cabos. 

 

Também é importante ressaltar que durante a fase de pesquisa de trabalhos 

anteriores, não foram encontrados na literatura, trabalhos que tivessem o mesmo 

objetivo que esta dissertação, que é estimar a degradação dos cabos elétricos de 

baixa tensão isolados a PVC em operação, sem interrupção de fornecimento de 

energia. 

 

Os cabos elétricos analisados nesta dissertação foram escolhidos conforme a ABNT 

NBR 5410:2004. Para que fosse possível obter resultados para análise, o objetivo 

desta dissertação foi dividido em quatro etapas. 

 

Após a escolha dos cabos que seriam analisados, a primeira etapa consistiu em 

executar experimentos de envelhecimento controlado através de ensaios 

normatizados. A etapa seguinte aplicou a técnica de inspeção termográfica com o 

objetivo de obter a emissividade para cada cabo envelhecido. O intuito dessa etapa 

foi observar se ocorria uma variação dessa variável ao longo do envelhecimento. 
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A terceira etapa foi necessária para se analisar, através da análise termogravimétrica 

(TGA), o comportamento do isolamento de PVC utilizado nos cabos objetos de estudo 

desta dissertação, ao longo da degradação. Com os dados obtidos nas etapas 

anteriores, na etapa 4, foi necessário desenvolver uma ferramenta de análise para 

compreender a relação entre os dados obtidos. Assim foi possível investigar a 

existência de uma correlação entre a degradação da cobertura de PVC do cabo 

elétrico e a emissividade obtida pela termografia. 

 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos. Logo após a introdução no capítulo 1, 

no capítulo 2 é apresentada uma revisão de literatura das ferramentas, materiais e 

técnicas utilizadas. No capítulo 3, Materiais e Métodos, é descrita como foi 

desenvolvida a investigação experimental desta dissertação. No capítulo 4, ocorre a 

discussão a respeito dos resultados alcançados no desenvolvimento da pesquisa. Por 

fim, no capítulo 5, é apresentada a conclusão deste trabalho. 



19 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 POLICLORETO DE VINILA – PVC  

 

O polímero policloreto de vinila, comumente chamado de PVC, é o segundo 

termoplástico mais consumido no mundo. Na história, tem-se o primeiro registro do 

PVC em 1915, sendo que a primeira produção industrial ocorreu em 1933. É 

considerado um polímero sintético, pois é produzido pelo homem (CANEVAROLO, 

2006). 

 

Para a produção do PVC cerca de 57% dos insumos são provenientes do sal marinho, 

ou sal gema, e 43% provenientes de fontes não renováveis como o petróleo e o gás 

natural (CANEVAROLO, 2006), conforme demonstrado na Figura 1. O PVC é 

considerado o mais versátil dos plásticos. Adição de resinas durante o processo de 

fabricação pode gerar, ao final do processo, um polímero de estrutura rígida a 

extremamente flexível (RODOLFO JUNIOR; NUNES, 2006). 

 

Figura 1 - Processo de fabricação do PVC. 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC (2018). 
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Segundo o Instituto Brasileiro do PVC (2018), entre as principais características do 

PVC, podemos citar: bom isolante térmico, acústico e elétrico, não propagar chamas, 

ser leve (1,4g/cm3), ser atóxico, inerte e versátil. 

 

Dentre os principais mercados de aplicação do PVC, têm-se as indústrias 

automobilística, medicinal, de construção civil, esportiva, elétrica entre outras de 

acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Principais aplicações do PVC por área de aplicação. 

Aplicação Exemplos 

Construção Civil Janelas, Portas e Reservatórios 
Medicinal Blisters, bolsas de plasma e bolsas de sangue 
Elétrica Cabos elétricos e ferramentas de força 

Automobilística Revestimentos internos e tecidos 
Embalagens Garrafas de água e filmes plásticos 

Cartões Cartões de crédito e de celular 
Esportiva Brinquedos e botes 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Yu e outros (2016). 

 

As aplicações que mais consomem PVC são de tubos e janelas, seguidos de filmes e 

cabos conforme apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Aplicações do uso do PVC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Yu e outros (2016). 

 

Dados de 2013 permitiam estimar que a capacidade global de produção de PVC era 

de 61 milhões de toneladas, sendo a China responsável por metade da capacidade. 
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O consumo foi da ordem de 38,5 milhões de toneladas em 2013, e estima-se que a 

demanda global por PVC vai crescer a uma taxa de 3,2% ao ano até 2021 (YU et al., 

2016). 

 

Dentre os principais mercados de aplicação, a utilização no isolamento de fios e cabos 

elétricos corresponde a 5% da utilização do PVC no Brasil, sendo de grande impacto 

na construção civil (RODOLFO JUNIOR; NUNES, 2006). O uso do PVC como 

isolamento de cabos e fios elétricos de baixa tensão, Figura 3, acontece devido à sua 

excelente relação custo/benefício, estabilidade térmica e facilidade de fabricação (QI 

et al., 2016; ITO; NAGAI, 2007). Além disso, a presença do átomo de cloro na 

composição do PVC, o torna um polímero resistente à propagação de chamas, 

considerada característica obrigatória na fabricação de fios e cabos elétricos (PARA 

et al., 2007). 

 

Figura 3 - Cabo elétrico isolado a PVC. 

 
Fonte: Sil (2017). 

 

O PVC é reciclável e seu processo de reciclagem é realizado há décadas no Brasil 

(RODOLFO JUNIOR; NUNES, 2006). Existem três métodos principais de reciclagem 

e reutilização de plásticos classificados de acordo com a Figura 4. A reciclagem 

primária consiste no uso de um único tipo de polímero e por isso são utilizados na re-

extrusão. Na reciclagem secundária, também conhecida como reciclagem mecânica, 

ocorre quando se tem grandes quantidade de resíduos homogêneos e separados por 

fonte. Já a reciclagem terciária, ou mais conhecida como reciclagem química, é um 

processo que leva a formação das matérias-primas a partir da qual se origina os 
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plásticos inicialmente. Existe um quarto método, ainda que pouco usado, que é  a 

produção de energia a partir da incineração de resíduos plásticos encontrado em 

aterros municipais (YU et al., 2016).  

 

Figura 4 - Processos de reciclagem do PVC. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Yu e outros (2016). 

 

O polímero PVC, escopo deste trabalho, pode ser degradado termicamente por três 

mecanismos: desidrocloração, oxidação e perda de plastificantes (TAWANCY;  

HASSAN, 2016). Além desses três mecanismos, a degradação do isolamento de PVC 

isolante de cabos elétricos pode ser causada por contaminação de água 

(QUENNEHEN et al., 2015).  

 

Os cabos elétricos isolados a PVC analisados nesta dissertação geralmente 

trabalham a uma temperatura abaixo de 70°C. Desse modo, em condições normais, 

são degradados naturalmente por desidrocloração. Durante o processo de 

desidrocloração, ocorre a liberação de moléculas de HCl, ácido clorídrico, e a criação 

de ligações duplas na cadeia polimérica do PVC conforme explicado na Figura 5 

(QUENNEHEN et al., 2015).  
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Figura 5 - Desidrocloração do PVC sob efeito da temperatura. 

  
Fonte: Quennehen e outros (2015). 

 

Diversas técnicas termoanalíticas podem ser utilizadas para analisar e caracterizar 

polímeros. Entre elas tem-se a termogravimetria (TGA), a termogravimetria derivativa 

(DTG), a análise térmica diferencial (DTA) e a calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) (CANEVAROLO, 2007). 

 

2.2  DEGRADAÇÃO DE CABOS 

 

A degradação das propriedades físicas e elétricas do isolamento de PVC é sensível à 

temperatura e provoca deterioração de suas características físicas que  podem causar 

falhas elétricas (MOKHNACKE et al., 2003). A norma técnica IEC-60216-1:2013 

Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 1: Ageing 

procedures and evaluation of test results normatiza diversos ensaios para se avaliar a 

vida útil de cabos elétricos isolados por PVC. Os ensaios podem ser destrutivos ou 

não destrutivos e devem ser executados ao longo do envelhecimento do cabo. 

 

Entretanto, em grande parte desses ensaios, é necessária a retirada de amostras de 

cabos para testes mecânicos. Com a retirada da amostra, o restante do cabo da 

instalação deve ser recomposto, acarretando custo de material e mão de obra, além 

de gerar resíduos e desligamento do circuito elétrico. 

 

Em geral, o teste mecânico ocorre para estudar a deformação por ruptura com um 

valor mínimo de 50% de tensão de engenharia, que é o resultado da divisão entre a 

força de tração e a área inicial da seção transversal do corpo-de-prova no ensaio de 

tração (HIBBELER, 2006). Entretanto, para que ocorra o teste mecânico, é requerido 
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quantidades relativamente elevadas de amostra que após o teste serão descartadas 

(LINDE; GEDDE, 2014). 

 

Mokhnacke, Boubakeur e Feliachi (2003) efetuaram testes de resistência à tração e 

ao elongamento a ruptura após o envelhecimento das amostras de cabos de PVC. Os 

cabos foram envelhecidos em tubos de teste ventilado e regulados a temperaturas 

variando de 80°C a 140°C com o tempo máximo de 5000h de envelhecimento, para 

medir a variação das propriedades mecânicas. Este ensaio é considerado do tipo 

destrutivo que também gera resíduos.  

 

Ito e Nagai (2017) propuseram um método de análise do isolamento de PVC de cabos 

elétricos combinando ensaios mecânicos de tração e análise polimérica com cabos 

envelhecidos artificialmente por dois métodos distintos. Um método consistia no 

envelhecimento com utilização de irradiação através de uma lâmpada xenon aplicada 

em conjunto com uma pulverização cíclica de água destilada e o outro método é um 

envelhecimento através de um forno ventilado. Foi observado que a variação de 

concentração de plastificantes no PVC era diferente para cada fase de 

envelhecimento do cabo. Além disso foi observado ao longo dos testes mecânicos de 

ensaio de tração, o surgimento de pequenos vazios na superfície que eram pontos de 

concentração de tensão. 

 

Entretanto, para a execução do método demonstrado por Ito e Nagai (2017) é 

necessária a retirada de amostras dos cabos no tamanho entre 100 mm e 200 mm, 

que por sua vez geram resíduos e danificam o restante dos cabos. Os autores 

concluíram que as propriedades mecânicas variam de acordo com o ambiente no qual 

o cabo está instalado. As variações ocorrem devido ao surgimento de pontos de 

concentração de tensão na superfície dos cabos. Além disso, Ito e Nagai (2017) 

indicam o recozimento como principal mecanismo de degradação. 

 

No caso de testes elétricos, pode ser necessária a aplicação de tensão e de corrente 

elétrica no cabo, que serão potencialmente destrutivas devido à aplicação de tensão 
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disruptiva, além de ser necessária a interrupção do fornecimento de energia e 

desconexão dos cabos analisados. 

 

Zhang e Tang (2013) utilizaram o método de medição de condutância para avaliar a 

degradação de cabos elétricos utilizados em fornecimento de energia e transmissão 

de sinais na área de engenharia moderna. Para a aplicação do método são 

necessárias medições de tensão e corrente em uma única ponta do cabo analisado, 

e que o cabo em análise seja desligado e isolado do circuito. Após várias medições e 

análise através de equações diferenciais, os autores concluíram que a técnica é 

viável, mas desde que se tenha uma grande quantidade de dados de análise. Também 

tem a vantagem de poder ser aplicada em uma única extremidade do cabo elétrico, o 

que viabiliza sua aplicação em longos trechos de cabos elétricos. Apesar da 

viabilidade, é necessário o desligamento do circuito para se obter os dados de análise, 

interrompendo o fornecimento de energia. 

 

Uma técnica de ensaio não destrutiva que pode ser aplicada a cabos elétricos é a 

técnica de emissão acústica. Essa técnica identifica imperfeições na superfície dos 

cabos analisados em condições operacionais muito frequentes em cabos 

subterrâneos de média e alta tensão através do processamento dos sinais de emissão 

acústica (JABHA; SELVI; JOSELIN, 2016). 

 

Apesar da técnica de emissão acústica ser não destrutiva e poder ser aplicada em 

cabos durante a fase de operação, evitando a interrupção do fornecimento de energia, 

essa técnica só é aplicável a cabos elétricos de média e alta tensão, principalmente 

os isolados por polietileno reticulado (XLPE). Sendo assim, conclui-se que esta 

técnica não é aplicável aos cabos analisados nessa dissertação, uma vez que eles 

são utilizados em instalações elétricas de baixa tensão. 

 

Desse modo, após a busca de trabalhos na literatura no tema de degradação de 

cabos, foi possível observar que o método proposto nesta dissertação, análise da 

integridade a partir da termografia infravermelha, é inédito e possui a vantagem de 
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obter resultados a respeito da vida útil dos cabos elétricos de baixa tensão em 

operação. 

 

2.3  TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA 

 

A termografia infravermelha é classificada como uma técnica de manutenção preditiva 

(KARDEC et al., 2002). Esta técnica é empregada com o objetivo de levantar 

indicadores acerca do estágio de funcionamento do equipamento/máquina/objeto sob 

inspeção. Tal procedimento prediz o tempo de vida útil do objeto sob inspeção 

e reduz o trabalho de emergência não planejado. A Figura 6 ilustra a eficiência 

das técnicas de manutenção em relação ao desenvolvimento tecnológico de uma 

empresa. É possível inferir através da Figura 6 que com a maturidade tecnológica uma 

empresa passa a utilizar também outras técnicas de manutenção que empregam 

melhor relação técnico/financeira.   

 

Figura 6 - Histórico de desenvolvimento da Manutenção. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Qingfeng e outros (2011). 

 

A termografia infravermelha é uma técnica não invasiva e não destrutiva, que consiste 

na medição de temperatura através da radiação infravermelha naturalmente emitida 

pelos corpos. A radiação infravermelha captada pelo termovisor é transformada em 
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imagens térmicas, também conhecidas por termogramas (KARDEC et al., 2002; 

QINGFENG et al., 2011). A radiação infravermelha (IR) é considerada uma onda 

eletromagnética e, deste modo, possui um campo magnético e um elétrico 

perpendiculares entre si e à direção de propagação, conforme apresentado na Figura 

7 (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010). 

 

Figura 7 - Onda eletromagnética. 

 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Vollmer e Möllmann (2010). 

 

O comprimento de onda no espectro visível ao olho humano situa-se entre 0,38 µm e 

0,78 µm. O infravermelho, por sua vez, é a onda adjacente ao espectro visível, com 

comprimento entre 0,78 µm e 1,00 mm. Na geração da imagem infravermelha, apenas 

uma parte do espectro infravermelho é utilizado. A parte utilizada pelas câmeras 

comerciais de termografia divide-se em três faixas: Short Wave (SW), (0,9 µm a 1,7 

µm), Medium Wave (MW), (3 µm a 5 µm) e Long Wave (LW), (7 µm a 14 µm), conforme 

Figura 8. 
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Figura 8 - Espectro do infravermelho em relação ao comprimento de onda. 

 
Fonte: Adaptado a partir de Vollmer e Möllmann (2010). 

 

Para medição de corpos a temperaturas entre 0°C e 200°C, típico de instalações 

elétricas, é utilizada a faixa LW. Isso se deve ao fato de que os detectores utilizados 

nos termovisores LW detectam uma parcela da radiação emitida maior do que aqueles 

que operam na faixa MW e SW quando a superfície inspecionada encontra-se na faixa 

de temperatura de 0°C e 200°C. Termovisores MW e SW são aplicados em medições 

que ocorrem a altas temperaturas, tipicamente entre 500°C e 1200°C (VOLLMER; 

MÖLLMANN, 2010). O termovisor genérico (Figura 9) é um dispositivo que detecta 

ondas eletromagnéticas no espectro do infravermelho sem contato direto, gerando o 

termograma (Figura 10).  

 

Figura 9 - Diagrama de funcionamento de um termovisor genérico. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Santos (2006). 
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Figura 10 - Termograma de uma pequena turbina a jato. 

  
Fonte: Adamčík e outros (2014). 

 

Através do termograma, é possível medir quantitativamente a temperatura de uma 

superfície. Na Figura 11, é possível obter a temperatura de vários pontos de um banco 

de baterias. 

 

Figura 11 - Termograma de um banco de baterias. 

 
Fonte: Amon e Pearson (2010). 

 

Os termovisores evoluíram de tal modo que hoje existem no mercado modelos 

portáteis (Figura 12) que possuem grande resolução de imagem com elevada 

qualidade. Aliado a isso, o uso de software de computador para processar a imagem 

tem difundido cada vez mais o uso da termografia. Deve-se destacar também a queda 
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no custo de aquisição dos equipamentos (AMERICAN TECHNICAL PUBLISHERS, 

2009). 

 

Figura 12 - Termovisor portátil atual. 

 
Fonte: ATP (2009). 

 

2.3.1 Aplicações da Termografia 

 

Inicialmente restrita a aplicações militares, a termografia tem aplicações cada vez 

mais abrangentes. Dentre elas, pode-se destacar o uso na indústria, sendo aplicada 

na manutenção preditiva de sistemas elétricos e térmicos. Nos sistemas elétricos, a 

análise termográfica é, por exemplo, capaz de detectar com precisão fugas de 

corrente que geram aquecimento por folgas no aperto dos cabos. A termografia, 

quando bem aplicada, pode antecipar uma falha que poderá causar prejuízos 

humanos e materiais. 

 

Qingfeng e outros (2011) indicam que o uso da termografia na verificação da condição 

do equipamento auxilia na redução de falhas inesperadas e na condução de ações 

corretivas caso ocorram. Ferreira e outros (2015), por sua vez, salientam que o uso 

da termografia diminui o tempo de execução de manutenção em painéis elétricos de 

geradores hidrelétricos, mantendo a qualidade e aumentando a disponibilidade dos 

sistemas elétricos. Santos (2006) demonstrou a utilização da técnica de termografia 

com o intuito de auxiliar a prevenção de falhas em subestações elétricas 

desabrigadas. Ressaltou também que influências externas tais como intempéries, 
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diferenças de emissividade e distância ao alvo de inspeção podem influenciar os 

resultados. Além disso, o trabalho de Santos (2006) tornou-se uma das referências da 

ABNT NBR 15572 (2013), que por sua vez normatiza um guia de inspeção de 

equipamentos elétricos e mecânicos com o uso da termografia. 

 

Nos sistemas de distribuição de água, Liu e Kleiner (2013) utilizaram a termografia 

como uma eficiente técnica de inspeção não destrutiva para a condição estrutural de 

tubulações de transporte de água. Na avaliação de material isolante térmico, a 

termografia foi utilizada por Chudzik (2012) como uma ferramenta que, aliada a 

simulação com rede neural, determina, respeitadas as condições de contorno, a 

efetividade do isolamento térmico analisado. 

 

Com relação à sustentabilidade e eficiência energética, a termografia pode ser 

utilizada como uma técnica de análise da eficiência dos isolamentos térmicos de 

edifícios e do concreto utilizado na sua construção. Taylor e outros (2014) utilizaram 

a termografia com simulação computacional para encontrar falhas em edifícios depois 

de construídos que, quando não corrigidas, diminuem o desempenho térmico do 

edifício. Fox e outros (2015) elaboraram estudo semelhante, entretanto, aplicaram um 

intervalo de tempo entre as medições termográficas para estudar os impactos das 

variações de tempo e meio ambiente nos resultados. 

 

Para caracterizar materiais, o uso da termografia também é aplicável. Meola e outros 

(2004) demonstraram o uso desta técnica para determinar imperfeições de materiais 

compósitos usados na aviação e de plásticos tais como o polietileno e PVC. Zhao e 

outros (2017), por sua vez, utilizaram a termografia em busca de defeitos em 

estruturas constituídas de uma liga de alumínio com titânio. 

 

Assim como nesta dissertação, diversos trabalhos demonstraram a aplicação da 

termografia como fonte de dados para desenvolvimento de redes neurais. Com o uso 

de uma rede neural Perceptron Multi Camadas (PMC), Dudzki (2011) modelou um 

algoritmo para calcular o consumo de energia térmica de um trocador de calor. Além 
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disso, Dudzki (2015) utilizou uma rede neural de dois estágios em amostras de 

materiais: a rede de primeiro estágio detectava os defeitos na superfície do material e 

o segundo estágio estimava a profundidade dos defeitos com baixa taxa de erro a 

partir de dados obtidos pela termografia. 

 

Além dos exemplos citados para aplicação de termografia, existem diversos trabalhos 

nas mais diversas áreas. Na construção civil, Albatici, Tonelli e Chiogna (2015) 

utilizaram a termografia como técnica de análise de isolamento térmico de edifícios, 

concluindo que apresenta eficácia na análise de construção pesada e ainda que 

condições climáticas externas influenciam os resultados. Já Janku, Brezina e Grosek 

(2017) desenvolveram estudo utilizando a termografia na inspeção em busca de falhas 

em pontes de concreto, concluindo que a técnica mostra-se eficiente. 

 

Na medicina, a termografia é uma técnica aplicada com bons resultados. Su e outros 

(2016) propuseram um método que utiliza a termografia na busca por inflamações na 

pálpebra de seres humanos em busca de doenças glandulares oculares. Na obtenção 

de diagnósticos, Faust e outros (2014) descreveram sistemas de diagnósticos 

assistidos por computador, que através de imagens termográficas conseguem 

acelerar o diagnóstico com maior rapidez em doenças como diabetes e câncer. Além 

de aplicação na medicina humana, na veterinária a termografia também pode ser 

utilizada como técnica no estudo da saúde de cavalos em busca de cicatrizes e 

inflamações (SOROKO; HOWELL, 2016). 

 

Na indústria, a falha no sistema de refrigeração de motores elétricos pode levar ao 

desgaste prematuro e posterior quebra, causando perdas de produção. Deste modo, 

o uso da termografia mostra-se eficiente na análise da refrigeração desses motores, 

aumentando sua confiabilidade (SINGH CH ANIL KUMAR VNA NAIKAN, 2016). Em 

processos de fabricação, Artozoul e outros (2014) indicam que a técnica pode ser 

utilizada na análise de temperatura durante processos de corte de aço AISI1055. 
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2.4 EMISSIVIDADE 

 

A emissividade é uma característica física que determina a relação entre a radiação 

emitida pelo objeto em avaliação e a radiação emitida por um corpo negro à mesma 

temperatura. Por definição, a emissividade varia de zero a um (VOLLMER; 

MÖLLMANN, 2010). A emissividade de superfícies metálicas é geralmente pequena, 

podendo ser de valores na ordem de 0 até 0,02 para superfícies altamente polidas de 

ouro e prata. Entretanto, a emissividade de materiais não-condutores é maior, com 

valores em geral da ordem de 0,60. Para o PVC, objeto de estudo deste trabalho, a 

emissividade tem valores em torno de 0,90. Em relação a materiais condutores, a 

emissividade em geral aumenta com o aumento de temperatura (INCROPERA et al., 

2008). 

 

A emissividade da maioria dos materiais já foi tabelada e seus valores podem ser 

encontrados em tabelas conforme a Tabela 2. Esses valores foram medidos a 0°C e 

não mudam muito com a temperatura. Entretanto, como o valor exato pode variar em 

torno desses valores, cabe ao profissional executante de termografia entender como 

medir o valor real e fazer os ajustes necessários (ATP, 2009). 

 

Tabela 2 - Valores de emissividade de alguns materiais 

Material Emissividade 

Água 0,98 
Alumínio polido 0,05 

Borracha 0,93 
Cobre polido 0,01 

Concreto 0,54 
Fita isolante 0,95 

Papel preto fosco 0,94 
Plástico Preto 0,95 

Vidro 0,92 

Fonte: ATP (2009). 

 

Esses valores que foram previamente obtidos e categorizados servem apenas como 

uma orientação no momento das medições de emissividade, pois seu valor pode 
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variar de acordo com vários parâmetros listados no Quadro 1 (VOLLMER; 

MÖLLMANN, 2010). 

 

Quadro 1 - Parâmetros que influenciam na emissividade 

a) Propriedades do objeto b) Variação de outros parâmetros 

c) Tipo de material d) Ângulo/direção de observação 

e) Estrutura da superfície (rugoso/polido) f) Comprimento da onda analisado 

g) Geometria regular h) Temperatura 

Fonte: Vollmer e Mollmann (2010). 

 

A emissividade de equipamentos elétricos é uma propriedade de cada material, sendo 

que os materiais condutores mais utilizados em instalações elétricas são o cobre, o 

ferro, o aço inoxidável e o alumínio (HUDA; TAIB, 2013). Como materiais isolantes 

utilizados em instalações elétricas, pode-se utilizar diversos polímeros como o PVC e 

o XLPE (BOUKEZZI et al., 2016). Sendo que o escopo desta dissertação é o 

isolamento de PVC de cabos elétricos de baixa tensão. 

 

Nas inspeções termográficas, é importante salientar o efeito da emissividade na 

radiação emitida pelo corpo objeto de inspeção e que, por sua vez, é detectada pelo 

termovisor. Conforme o Quadro 1, um dos parâmetros que altera a emissividade é o 

estado da superfície ou do material inspecionados. Na Figura 13, é possível observar 

as alterações da leitura de temperatura de um ferro de passar roupa em teste de 

laboratório, geradas pela diferença de material e acabamento da superfície. 

Lembrando, que nesse caso, a superfície do ferro de passar roupa está sob a mesma 

temperatura de 33,3°C. 
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Figura 13 - Termografia da superfície de um ferro de passar roupa. 

 
Fonte: Santos (2006). 

 

Na literatura, diversos trabalhos correlacionam a emissividade como parâmetro obtido 

pela termografia que auxilia na obtenção de um diagnóstico. Górka e outros (2017) 

utilizaram a emissividade obtida pela termografia para estudar as zonas termicamente 

afetadas durante o processo de soldagem em metais, enquanto Von Hoesslin e outros 

(2017) aplicaram uma camada de tinta com alta emissividade em peças 

aerodinâmicas para entender através da termografia a transição laminar-turbulenta 

em peças aeronáuticas.  

 

Em sistemas elétricos, Suesut e outros (2011) utilizaram a termografia para obter a 

emissividade de equipamentos elétricos, novos e antigos, dos quais não se conhecia 

esse valor previamente, criando assim um padrão de degradação de equipamentos 

elétricos. Para a caracterização de fraturas em estruturas do tipo sanduíche que 

possui o PVC, Wang e outros (2016) utilizaram a termografia, ressaltando a obtenção 

da correta emissividade do material para a eficácia da técnica. 

 

Dentre os métodos práticos para estimativa da emissividade da superfície 

inspecionada, têm-se o método da fita, o método da tinta, o método que utiliza um 

termômetro de contato e o método que utiliza furos na peça termografada. Pela 

facilidade de execução e disponibilidade de material, esta dissertação utiliza o método 

da fita, em que a partir de uma fita com emissividade conhecida e a temperatura 
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medida por um termopar, a emissividade do objeto em questão é estimada  

(VOLLMER; MÖLLMANN, 2010). Mais detalhes serão abordados no capítulo 3.  

 

2.5 REDES NEURAIS 

 

Redes neurais são originadas da mistura de diversas disciplinas, tais como: 

matemática, computação, engenharia, entre outras. Podem ser aplicadas em 

modelagem, reconhecimento de padrões e processamento de sinais (HAYKIN, 2001). 

 

A rede neural tem seu modelo computacional baseado no sistema nervoso dos seres 

vivos. A ideia da rede é que ela tenha a habilidade de adquirir e manter conhecimento 

de modo que, com um conjunto de neurônios artificiais se consiga obter respostas 

semelhantes à de um ser humano (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). Em resumo, a 

rede neural modela a maneira como o cérebro realiza uma tarefa (HAYKIN, 2001). 

 

As redes neurais podem ser usadas como uma boa aproximação de função. Com 

precisão através da computação, possuem boa reputação de gerar aproximações 

quase perfeitas em sistemas sobre os quais tem-se pouco conhecimento para 

programar uma solução. A rede neural baseia-se na experiência com um conjunto de 

dados, a partir dos quais se constrói uma rede (essa fase é denominada treinamento), 

de modo que com um padrão de entrada construa-se uma mesma resposta (BARAD 

et al., 2012). 

 

Como características principais de uma rede neural, têm-se: adaptação por 

experiência, habilidade de generalização, tolerância a falhas, organização de dados e 

capacidade de aprendizado (HAYKIN, 2001). As características citadas potencializam 

a aplicação de redes neurais como aproximador universal de funções, controle de 

processos, reconhecimento e classificação de padrões, entre outros (SILVA et al., 

2010).  
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O uso de redes neurais tem levado a avanços na área de diagnósticos com precisão 

e rapidez. Os avanços passaram a ocorrer a partir dos anos 1990 e ainda podem ser 

muito explorados. Hoje, redes neurais já são usadas, por exemplo, em análise de 

imagens, seja de exames, seja de satélites, previsões no mercado de ações, na 

avaliação de processos de fabricação do setor automotivo e aeroespacial, entre outros 

(SILVA et al., 2010).  

 

Uma grande vantagem de se utilizar rede neural é a possibilidade de se minimizar 

custos com gastos de laboratório, que demandam aporte financeiro e tempo. Além 

disso podem prever situações ao longo do tempo que poderiam ser prejudiciais, 

facilitando o planejamento de ações corretivas ou até eliminando-as. 

 

Diante do objetivo desta dissertação, era necessária uma ferramenta para analisar os 

dados gerados e classificar o estado de degradação dos cabos elétricos. Como se 

tratava de um problema ao qual não se conhecia a solução, optou-se por utilizar rede 

neural artificial. Dentre as redes disponíveis, duas mostraram-se mais apropriadas 

para esta finalidade: a rede Perceptron Multi Camadas (PMC) e a rede de função Base 

Radial (RBF). A preferência por essas duas redes deve-se por serem redes utilizadas 

com sucesso na solução de problemas complexos (HAYKIN,2001) e como 

aproximação de funções e classificação de padrões (SILVA et al., 2010).  

 

A rede PMC é considerada a mais popular para aplicações de engenharia. Possui 

uma camada de entrada, pelo menos uma camada oculta e uma camada de saída. A 

rede precisa ser treinada por um algoritmo de treinamento do tipo supervisionado para 

diminuir o erro global. A rede RBF, por sua vez, possui uma camada de entrada, 

sempre uma camada intermediária e uma camada de saída. Além disso, na rede RBF 

o treinamento para diminuir o erro global entre os dados de entrada e a camada oculta 

é do tipo não-supervisionado e o treinamento entre os dados da camada oculta e a 

camada de saída ocorre de maneira supervisionada (KASHANINEJAD; DEHGHANI; 

KASHIRI, 2009). 
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Com relação à disposição de neurônios, a rede PMC possui neurônios ocultos em 

camadas por combinação de hiperplanos, sendo que a fronteira de separação é 

constituída por segmentos de reta. A rede RBF, por sua vez, possui função de ativação 

do tipo gaussiana com fronteiras definidas por uma base radial que pode assumir 

várias formas de acordo com a Figura 14 (GAJEWSKI;VALIŠ, 2017; SILVA et al., 

2010). 

 

Figura 14 - Diferença entre as redes RBF e PMC. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Gajewski e Vališ (2017). 

 

Alguns autores desenvolveram estudos comparando a solução dos mais diversos 

tipos de problemas com o uso da rede PMC e da rede RBF.  

 

Na robótica, Chiddarwar e Ramesh Babu (2010) propuseram um estudo utilizando as 

duas redes com a função de resolver um problema de cinemática de robôs com seis 

graus de liberdade. O objetivo principal foi de comparar os ângulos de braços robóticos 

obtidos pelas duas redes. As redes foram desenvolvidas com o uso da Neural Network 

Toolbox do software Matlab®, a mesma utilizada nesta dissertação. 

 Ao longo do artigo foi demonstrado que o erro obtido na rede RBF foi menor do que 

o erro obtido na rede PMC, além disso o tempo de processamento da rede RBF foi 

menor do que o tempo computacional requerido para processar os dados da rede 

PMC. 
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A análise de óleo lubrificante e a termografia são técnicas de manutenção preditiva 

utilizadas para verificar a condição e a confiabilidade de motores a combustão 

(KARDEC et al, 2002). Gajewski e Valis (2017) efetuaram um estudo de análise de 

óleo com o uso das redes RBF e PMC. Foram analisadas 350 amostras de óleo de 32 

motores a combustão. As análises do óleo foram efetuadas com as duas redes em 

duas situações: análise do óleo por tempo de operação em horas e por dias de 

operação. Na análise por tempo de operação do motor, a rede RBF apresentou menor 

erro nos resultados encontrados, comparados aos resultados obtidos por análise 

laboratorial. E na análise por dias de operação a rede RBF também apresentou melhor 

qualidade com uma aproximação de 90% em relação ao resultado esperado. Os 

autores também ressaltaram a viabilidade do uso de redes neurais na manutenção 

preditiva com o objetivo de, através da análise de óleo lubrificante, estimar quando 

poderá ocorrer a falha no motor analisado. 

 

Na previsão de potencial de inundação de solos argilosos, outro artigo apresentou um 

estudo comparativo entre sistemas de redes neurais artificiais, entre elas a PMC e a 

rede RBF (YILMAZ; KAYNAR, 2011). Os testes normalmente executados para prever 

a porcentagem de inundação são feitos através de testes destrutivos, caros e que 

demandam muito tempo. A utilização de redes neurais conseguiu diminuir o tempo de 

análise e o custo da previsão. No estudo foram analisados diversos parâmetros de 

215 amostras de solo, consideradas pelo autor como uma população suficiente para 

a análise com os mais diversos métodos e tipos de redes neurais artificiais utilizados 

no estudo. Utilizando as redes RBF e PMC como classificadoras das amostras e após 

a simulação com várias configurações de rede, os autores concluíram que apesar de 

apresentarem resultados com precisão semelhantes, duas diferenças foram 

observadas: a rede RBF necessita de um tempo menor para executar a simulação, 

enquanto a rede PMC tem maior facilidade para tratar uma grande quantidade de 

dados. 

A rede PMC também pode apresentar resultado melhor que o obtido pela rede RBF. 

Com o objetivo de prever a umidade em grãos de trigo, foi realizado um estudo no 

qual foi empregado os dois tipos de rede (KASHANINEJAD; DEHGHANI; KASHIRI, 

2009). Com um total de 154 amostras coletadas a cinco temperaturas diferentes, 
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foram criadas e treinadas uma rede PMC e uma rede RBF. Ao final do estudo os 

autores concluíram que a melhor rede para descrever o processo é a rede PMC pois 

apresentou um erro de 3,91% enquanto a rede RBF apresentou um erro de 6,01%. 

 

De acordo com os estudos comparativos demonstrados acima, é possível afirmar que 

diversos fatores influenciam nos resultados apresentados pelas duas redes. Apesar 

de serem aplicadas com funções semelhantes e serem similares, o resultado pode 

variar de acordo com os tipos e quantidades de dados de estudo, com o treinamento, 

com a arquitetura e número de neurônios utilizados. 

 

2.5.1 A rede perceptron multi camada 

 

A rede Perceptron Multi Camada (PMC), exemplificada na Figura 15, possui muitas 

aplicações por apresentar uma arquitetura muito versátil. Ela é caracterizada por 

possuir pelo menos uma camada intermediária entre as camadas de entrada e saída. 

Tem aplicação em diversas áreas tais como: aproximação de funções, otimização e 

reconhecimento de padrões (Silva et al., 2010). 

 

Figura 15 - Arquitetura de uma rede neural PMC. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Ascione e outros (2017). 
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A rede PMC tem sido aplicada com sucesso para resolver diversos problemas de difícil 

solução devido principalmente ao seu método de treinamento supervisionado 

(HAYKIN, 2001). 

 

O treinamento é executado utilizando-se o algoritmo de retropropagação, conhecido 

popularmente por back-propagation. O treinamento ocorre em dois processos. No 

processo de propagação, após a aplicação dos sinais de entrada, um conjunto de 

sinais de saída é gerado. No processo de retropropagação a rede é ajustada de 

acordo com a regra de correção de erro de modo que cada vez mais a resposta de 

saída da rede se aproxime da resposta desejada.  

 

Os sinais enviados à camada de entrada são extraídos pelas camadas intermediárias, 

e estas, por sua vez após serem tratadas e aprimoradas, tornam-se os sinais de 

entrada da próxima camada intermediária e assim sucessivamente até que após 

passar pela última camada intermediária produz-se um padrão de resposta na camada 

de saída da rede. 

 

2.5.1.1 Aplicação de Redes Neurais PMC 

 

Utilizando a rede PMC como uma ferramenta de diagnóstico para prevenção de 

falhas, Waqar e Demetgul (2016) criaram uma classificação para assinatura de sinais 

de sistemas helicoidais de engrenagem. Muitos equipamentos rotativos na indústria 

utilizam sistemas de engrenagens, e uma falha nesses componentes geram prejuízos. 

Atualmente, o método mais utilizado no diagnóstico de sistemas de engrenagem 

baseia-se na análise de sinais de vibração e som. Apesar de muito utilizado, esse 

método pode resultar em diagnósticos falhos devido a interferência de sinais externos 

aos equipamentos.  

 

Através de simulação a partir de testes efetuados em engrenagens em boas 

condições e defeituosas, foi possível obter dados para treinamento da rede PMC. 

Entretanto, os sinais precisaram ser filtrados antes de utilizados na rede, justamente 
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com o objetivo de eliminar ruídos e melhorar a qualidade dos sinais obtidos nos 

experimentos. Deste modo, foi criada uma rede com 16 parâmetros de entrada, 30 

neurônios na camada intermediária e um parâmetro de saída para indicar o tipo de 

falha (WAQAR; DEMETGUL, 2016). 

 

Após a fase de treinamento, a rede apresentou uma elevada taxa de detecção de 

falhas, obtendo um excelente resultado. Outro ponto interessante nesse artigo de 

Waqar e Demetgul (2016) é que a termografia infravermelha foi utilizada em conjunto 

como técnica de apoio para verificar a correlação entre as temperaturas medidas de 

equipamentos bons e defeituosos. Assim, foi possível observar também que 

equipamentos defeituosos operam a temperatura mais alta do que em boas condições 

de operação. 

 

Para detecção de cabos submersos através de um veículo autônomo para 

reconhecimento de imagens, Fatan, Daliri e Shari (2016) compararam o uso do 

Support Vector Machine com uma rede PMC como reconhecimento de padrão. Após 

a coleta de imagens para treinamento da rede, foi utilizada uma rede PMC utilizando 

a função de ativação logarítmica sigmoid na camada oculta e na camada de saída foi 

utilizada a função linear. Ao fim do artigo, o autor conclui que a utilização da rede PMC 

se mostrou eficiente devido à baixa taxa de erro no reconhecimento de cabos 

submersos. 

 

Assim como nesta dissertação, Junyan e outros (2012) utilizaram a termografia como 

técnica de ensaio não destrutivo. Entretanto no artigo em questão o objetivo foi a 

procura de defeitos em estruturas metálicas enterradas. Nesse caso as imagens 

térmicas serviram como fonte de dados para uma rede PMC. 

 

Os autores se basearam no fato de que a rede PMC tem sido usada com sucesso nos 

últimos anos com o objetivo de encontrar e caracterizar defeitos através da análise de 

imagens térmicas provenientes de termografia. Dessa forma, utilizaram uma rede com 
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uma camada de entrada, uma camada intermediária e uma camada de saída com 

treinamento back-propagation. 

 

Após a fase de treinamento e análise dos erros encontrados, os autores concluíram 

que a rede PMC se mostrou eficiente no objetivo de localizar e mensurar defeitos, pois 

os resultados encontrados se mostraram com erros inferiores a 10%. 

 

2.5.2  A Rede Função Base Radial 

 

A rede RBF, ou rede de função de base radial, é usada para reconhecimento de 

padrões e para aproximação de funções (PANCHAPAKESAN et al., 2002). 

Considerando que uma das principais características da rede RBF é a aproximação 

universal de funções, essa mostra-se apropriada na avalição dos dados gerados nesta 

dissertação. 

 

De estrutura simples, a rede permite o aprendizado por etapas o que diminui o tempo 

de treinamento e viabiliza a solução de problemas práticos (PANCHAPAKESAN et al., 

2002). Sendo assim, como o problema proposto é uma interpolação de valores de 

emissividade obtidos na termografia, a rede RBF foi considerada como a ideal para 

tal tarefa, pois foi possível observar nos dados experimentais, um comportamento não 

linear.  

 

A rede RBF (Figura 16) é composta por uma única camada intermediária, na qual a 

função de ativação é do tipo gaussiana. Além disso, possui arquitetura do tipo 

feedforward. Na camada de saída, o neurônio possui funções de ativação linear 

(SILVA et al., 2010). A principal característica da rede RBF é que, por ser uma rede 

com função de ativação gaussiana, a resposta de saída diminui com uma distância ao 

ponto central da base. 
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O desempenho de uma rede neural RBF depende muito de como é executada a fase 

de treinamento e além disso, do ponto de vista matemático, a rede RBF é uma função 

não-linear e o treinamento pode ser resolvido como um problema de otimização não-

linear (MAO, HUANG, 2005). 

 

Figura 16 - Rede do tipo RBF. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Wang; Zhang; Zhou (2016) e Saha (2009). 

 

2.5.2.1 Aplicação de Redes Neurais RBF 

 

Assim como a rede PMC, a rede RBF é aplicada nas mais diversas áreas. Han e 

outros (2010) mostram a utilização de uma eficiente rede neural do tipo RBF, para 

gerar uma previsão da qualidade de água no processo de tratamento de água residual. 

A importância de se saber a previsão da qualidade da água está no fato de poder 

fornecer uma base para as decisões de gerenciamento de plantas de tratamento de 

água que podem minimizar os riscos microbianos e além disso, otimizam a operação 

de tratamento, reduzem os custos e mitigam os impactos ambientais. Os dados de 

entrada utilizados foram vários tais como pH, teor de óleo e demanda de oxigênio na 

água e, como dado de saída, foi utilizada a demanda de oxigênio bioquímica, 

importante parâmetro de qualidade da água. 
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Na área de geração de energia eólica, Wu e outros (2016) desenvolveram um trabalho 

com o objetivo de utilizar um controlador baseado na rede neural do tipo RBF. Nesse 

trabalho, a rede foi adotada como uma estrutura de aproximação de função para 

definir uma estratégia de controle de rastreamento de potência máxima sem detecção 

de velocidade do vento, de modo que a velocidade da turbina eólica possa ser operada 

com a velocidade ideal correspondente ao ponto ótimo de potência. Além disso, outro 

artigo demonstra que, para controlar o ângulo de inclinação das pás de uma turbina 

eólica na zona de potência nominal, um controlador baseado na rede RBF apresenta 

resultados melhores e maior estabilidade na geração de energia, do que controladores 

que utilizam um sistema integral proporcional padrão (MJABBER et al., 2017). 

 

As redes neurais do tipo RBF também foram utilizadas por alguns autores para a 

análise da degradação do isolamento de cabos elétricos. Com o objetivo de reduzir o 

tempo gasto em experimentos de envelhecimento, Boukezzi (2013) utilizou uma rede 

desse tipo para estimar ,com boa qualidade, a degradação do isolamento de XLPE 

utilizado na fabricação de cabos elétricos de média e alta tensão.  

 

O PVC, assim como o XLPE, tem suas propriedades afetadas pelo envelhecimento 

térmico. Objetivando a diminuição no custo com testes laboratoriais para análise da 

condição mecânica do isolamento de PVC em cabos elétricos de alta tensão, 

Mokhnacke e outros (2003) desenvolveram um método usando uma rede RBF para 

estimar as propriedades de envelhecimento térmico dos cabos isolados a PVC para 

alta tensão. 

 

Utilizando termogramas como dados de entrada da rede neural, assim como é 

utilizado nesta dissertação, Huda e Taib (2013) propuseram um sistema inteligente de 

diagnóstico preditivo de falha em sistemas elétricos comparando o desempenho da 

rede com a análise discriminante dos dados, sendo que a rede RBF apresentou 

melhor desempenho. 
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Semelhantemente à rede PMC, que foi utilizada como uma ferramenta de diagnóstico 

de falhas por Waqar e Demetgul (2016), a rede RBF também pode ser utilizada para 

esse mesmo fim. Wu e Chow (2004) empregaram uma rede RBF com o objetivo de 

diagnosticar falhas elétricas e mecânicas em máquinas de indução operando a 

diversas rotações. 

 

Os motores elétricos representam papel importante na continuidade operacional de 

diversas indústrias e diversas técnicas de manutenção podem ser empregadas para 

monitoramento e diagnósticos. Entretanto, falhas oriundas por quebra de barras no 

rotor são difíceis de serem diagnosticadas. Desse modo, Wu e Chow (2004) 

desenvolveram uma rede RBF para diagnosticar falhas em motores elétricos. 

 

Os autores indicaram que utilizar a rede RBF apresenta duas vantagens: a melhor 

arquitetura é criada de acordo com os dados de entrada não requerendo assim muitos 

testes. Além disso, as saídas da rede podem além de detectar a falha, dimensionar a 

extensão da falha, otimizando o tempo de análise. 

 

Os dados de entrada da rede foram sinais de vibração oriundos dos motores elétricos 

que são transformados pela transformada rápida de Fourier em sinais no domínio da 

frequência, facilitando e acelerando o processo de análise. Como dados de saída, a 

rede RBF retornava o valor da resistência de isolamento. Após a fase de treinamento 

e validação, Wu e Chow (2004) obtiveram 100% de acuracidade em falhas mecânicas 

e 99% para falhas elétricas, concluindo que a rede pode ser utilizada satisfatoriamente 

no diagnóstico de falhas. 

 

Diante dos artigos estudados, é possível concluir a princípio, que a rede RBF 

apresenta maior compatibilidade com a análise dos dados gerados nesta dissertação, 

uma vez que na revisão de literatura, o uso da rede RBF apresentou menor taxa de 

erros e menor tempo de análise devido a menor arquitetura requerida, quando 

comparado com a utilização da rede PMC. 
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2.6 TERMOGRAVIMETRIA 

 

A termogravimetria ou análise termogravimétrica (TGA) é um método típico de análise 

térmica para caracterizar polímeros (SCHINDLER et al., 2017). Com esta técnica, é 

possível determinar a estabilidade térmica de polímeros sob condições inertes 

(degradação) ou com presença de oxigênio (oxidação) através do monitoramento da 

perda de massa de amostras em função da temperatura sob uma atmosfera 

controlada (BRAUN, 2004). 

 

A TGA é considerada uma técnica termoanalítica por satisfazer três critérios de 

classificação (CANEVAROLO, 2007): 

 

a) medição de uma propriedade física: massa; 

b) medição em função da temperatura e; 

c) medição sob supervisão de um programa controlado de temperatura. 

 

Os resultados geralmente são apresentados em forma de gráfico, em que a abcissa 

registra a temperatura e a ordenada registra a perda percentual de massa, chamadas 

de curvas de TGA. De acordo com a Figura 17, dois pontos devem ser considerados: 

a Ti, que é a temperatura na qual se verifica o início do processo de decomposição 

térmica e a Tf, temperatura na qual se encerra o processo de decomposição térmica 

(LUCAS et al., 2001; CANEVAROLO, 2007).  

 

A substância analisada durante o trecho A é estável termicamente até a temperatura 

Ti. A partir desse ponto do gráfico da Figura 17, inicia-se o trecho B no qual ocorre o 

processo de decomposição térmica como dito anteriormente, com a liberação de um 

componente volátil. Ao término da liberação do volátil, forma-se então a substância do 

trecho C que, a partir da temperatura Tf, é considerada termicamente estável. Os 

trechos A e C ocorrem com massa praticamente constante. 
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Figura 17 - Curva de decomposição térmica de um material, “curvas de TGA”. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Lucas e outros (2001). 

 

De acordo com o mostrado no Quadro 2, diversos fatores podem influenciar as curvas 

de TGA. Sendo assim, é importante que seja reportado o maior número de detalhes 

dos experimentos para mitigar possíveis desvios (DENARI; CAVALHEIRO, 2012). 

 

Quadro 2 - Fatores mais comuns que podem afetar o ensaio de TGA 

Fatores Instrumentais Fatores da Amostra 
Razão de aquecimento Qualidade da amostra 

Velocidade de registro do ensaio Solubilidade dos gases 
Atmosfera do forno Tamanho das partículas 

Geometria do suporte da amostra Empacotamento da amostra 
Sensibilidade da balança Natureza da amostra 

Composição do suporte de amostra Condutividade térmica 

Fonte: Ionashiro e Giolito (2004). 

 

O equipamento que faz o ensaio de termogravimetria, denominado analisador 

termogravimétrico, é composto basicamente de uma termobalança, que é um 

instrumento que permite a pesagem contínua de uma amostra durante o ensaio 

(DENARI; CAVALHEIRO, 2012). Um equipamento típico de TGA e seus componentes 

é mostrado na Figura 18. 
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Figura 18 - Componentes em aparelho típico de TGA. 

 
Fonte: Denari e Cavalheiro (2012). 

 

Na degradação do PVC ocorre a liberação de gases voláteis. Desse modo é utilizado 

o gás inerte nitrogênio como composição da atmosfera de ensaio dentro do forno, o 

que mantém a amostra termicamente mais estável do que sob a atmosfera de ar. Para 

uma correta análise das curvas de TGA de materiais diferentes, é importante que se 

mantenha a mesma taxa de aquecimento e sob mesma atmosfera (LUCAS et al., 

2001). Sendo assim para uma correta análise, os parâmetros do ensaio devem ser 

cuidadosamente acompanhados durante sua execução.  

 

As perdas de massa no experimento de termogravimetria ocorrem através de um 

gradiente constante de temperatura, também chamado de experimento não-

isotérmico. O uso do gradiente é indicado para avaliar as perdas de massa em função 

da elevação da temperatura (BIANCHI et al., 2010). Para análise dos resultados da 

curvas de TGA, mostradas na Figura 19, deve-se considerar como mesmo ponto de 

perda inicial de massa a porcentagem com a qual se observa melhor a perda de 

massa, e, que deste ponto em diante, ocorra uma perda acelerada de massa para 

todas as amostras (XIAO et al., 2017; GORNICKA; GORECKI, 2010).  

 

O ponto inicial de perda de massa pode ser obtido pelas curvas de termogravimetria 

derivada (DTG). As curvas de DTG são registradas a partir das curvas TGA e 

correspondem à velocidade de variação de massa em função da temperatura (dm/dT) 

ou em função do tempo (dm/dt). Em resumo, a curva DTG é a derivada primeira da 

curva TGA obtida no ensaio de termogravimetria. A curva pode ser obtida 
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manualmente por diferenciação, ou eletronicamente nos equipamentos mais 

modernos (CANEVAROLO, 2007). 

 

Conforme observado na Figura 19, a linha tracejada corresponde a uma curva TGA e 

a linha contínua, à correspondente curva DTG de uma decomposição térmica. A linha 

ab corresponde à massa constante com a substância X, na qual a derivada é zero. 

No ponto b inicia-se a perda de massa, ponto no qual dm/dT é diferente de zero e 

ocorre a volatização Z. O ponto c corresponde à máxima velocidade de decomposição 

e no ponto d a derivada dm/dT volta a zero e significa o término da decomposição 

térmica. Assim como a linha ab, a linha de também é um processo que ocorre a massa 

constante e no qual se forma a substância Y. 

 

Figura 19 - Curva TGA x Curva DTG de uma reação de decomposição térmica de 

etapa única. 

 
Fonte: Canevarolo (2007). 

 

Com as curvas DTG também é possível separar reações sobrepostas quando ocorrem 

na mesma faixa de temperatura de uma curva de TGA. Além disso facilitam a 

localização de modo aproximado do ponto no qual a primeira reação termina e a 

segunda se inicia. Na Figura 20, como exemplo, as regiões (a), (b) e (c), 

correspondem a três etapas diferentes de degradação térmica da madeira eucalyptus. 
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Figura 20 - Curva TGA/DTG ocorrida em várias etapas. 

 
 

Fonte: Pereira e outros (2013). 

 

Dentre as várias aplicações do ensaio de termogravimetria, pode-se citar como a mais 

importante para o desenvolvimento deste trabalho, o estudo da decomposição térmica 

de substâncias orgânicas e inorgânicas, tais como: minerais, minérios, carvão, 

madeira, polímeros, etc. (DENARI; CAVALHEIRO, 2012). 

 

Alguns trabalhos demonstram essa variedade de aplicação. Para analisar a perda de 

massa em eucalipto, Pereira e outros (2013) utilizaram a termogravimetria para 

qualificar amostras de carvão vegetal oriundas do eucalipto. Jeske, Schirp e Cornelius 

(2012) desenvolveram um método para analisar a porcentagem de pó de madeira e 

copolímero de polipropileno em compósitos de madeira e plástico utilizando a 

termogravimetria como ferramenta de controle de produção. 

 

Com o objetivo de analisar a biomassa utilizada em geração de energia, Heikkinen e 

outros (2004) fizeram uso da termogravimetria para analisar a composição química da 

biomassa conseguindo distinguir entre os resíduos, materiais orgânicos, celulósicos e 
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polímeros. Ainda foi possível estimar a composição de uma mistura de resíduos 

desconhecida. Bystritskaya, Monakhova e Ivanov (2013) concluíram que o TGA com 

diferentes taxas de aquecimento pode ser utilizado como uma técnica preditiva, com 

o objetivo de prever a estabilidade térmica da borracha, pois durante o processo de 

armazenamento e processamento, mudanças estruturais podem ocorrer, alterando 

suas propriedades. 

 

Nesta dissertação, conforme citado na Seção 2.1, um polímero é objeto de estudo e, 

deste modo a termogravimetria pode ser utilizada para avaliar a sua estabilidade 

térmica, o efeito da umidade e de aditivos, a influência da oxidação, a cinética de 

degradação, o efeito de retardante de chamas entre outras opções (CANEVAROLO 

2007). 

 

2.6.1 Termogravimetria no PVC 

 

As propriedades do PVC podem variar desde um polímero extremamente flexível a 

um polímero extremamente rígido. Durante o ensaio de TGA, o estágio inicial da 

degradação do PVC ocorre por volta da temperatura de (220°C a 340ºC). Nesse 

estágio, ocorre a criação de ligações duplas e liberação de moléculas de HCl (ácido 

clorídrico) formadas na cadeia polimérica do PVC (Figura 21) (QUENNEHEN et al., 

2015). 
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Figura 21 - Processo de desidrocloração do PVC. 

 
Fonte: Para e outros (2007). 

 

A segunda etapa do processo de degradação ocorre geralmente a temperaturas entre 

340°C e 420°C e uma última etapa que ocorre a temperaturas acima de 420°C, 

conforme demonstrado na Figura 22, que mostra um gráfico típico de termogravimetria 

realizada em PVC. 

 

Figura 22 - Curva de TGA típica do PVC. 

 
Fonte: Adaptado a partir de Smith, Ward e Brintnall (2018). 
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A termogravimetria pode ser utilizada para analisar o comportamento do PVC de 

diversas maneiras. Para caracterização de compósitos de PVC, Martins e outros 

(2004) utilizaram o ensaio de TGA para analisar a influência da adição de plastificantes 

em compósitos de PVC com fibra de sisal que, em conjunto com ensaios mecânicos, 

determinou a melhor porcentagem de adição de plastificante. Já Bianchi e outros 

(2010) empregaram a termogravimetria na análise da decomposição não-isotérmica 

de madeira para avaliar sua empregabilidade como reforço em matrizes poliméricas. 

Grisa e outros (2007), por sua vez, usaram os ensaios de termogravimetria como base 

para analisar a decomposição do PVC no meio ambiente. 

 

Para cabos elétricos novos e degradados isolados a PVC, Balzer, Becker e Soldi 

(2016) fizeram uso da termogravimetria para estudar a perda de massa do isolamento 

sob atmosferas diferentes e com taxas de aquecimento diferentes. Xie e outros (2010) 

utilizaram o ensaio de TGA para analisar a diferença de perda de massa e liberação 

de HCl entre cabos elétricos isolados a PVC (novos e antigos) e concluíram que os 

cabos antigos possuem combustão e degradação mais fortes do que ocorre em cabos 

novos. 

 

Após os resultados obtidos na revisão de literatura específica, no tema 

termogravimetria, é possível afirmar que o ensaio citado é amplamente utilizado como 

referência na análise da degradação térmica do polímero PVC. 

 



55 
 

 

3 MATERIAIS E METÓDOS 

 

De acordo com a norma técnica ABNT NBR 5410:2004 Instalações elétricas de baixa 

tensão – Procedimento, utilizada em instalações de baixa tensão, deve-se seguir um 

código de cor de identificação dos condutores da instalação. Sendo assim, foram 

escolhidos para análise de degradação os cabos das seguintes cores: preto, azul, 

vermelho, amarelo e branco, comumente empregados em condutores fase, retorno e 

neutro de instalações elétricas. Para os ensaios foram escolhidos os condutores com 

o diâmetro de 4mm2, classe de tensão 750V e classe de temperatura 70°C da marca 

Sil (SIL, 2017). O trabalho aqui desenvolvido foi elaborado em quatro etapas:  

 

1. degradação acelerada e controlada dos condutores elétricos; 

2. medição de emissividade das amostras ao longo da degradação; 

3. ensaio de TGA nas amostras degradadas e; 

4. tratamento e análise dos dados através de uma ferramenta computacional. 

 

Tais etapas são descritas nas seções a seguir. 

 

3.1 DEGRADAÇÃO DOS CONDUTORES ELÉTRICOS 

 

Para realizar a degradação térmica acelerada e controlada, foram produzidas 

amostras dos cabos elétricos isolados a PVC. Para isso, os cabos foram cortados em 

comprimentos iguais de 90cm e envelhecidos em uma estufa com temperatura 

controlada de 100ºC e ventilação forçada, conforme Figura 23. A estufa utilizada 

pertence ao Laboratório de Energia do Campus Vitória do IFES. De acordo com a 

norma técnica IEC 61857-1:2008 Electrical insulation systems – Procedures for termal 

evaluation – Part 1: General requirements – Low-voltage, o processo de degradação 

acelerada foi planejado a partir da premissa de que em um ambiente, a cada aumento 

de temperatura de 10ºC, a vida útil do isolamento do cabo elétrico se reduz pela 

metade.  

Figura 23 - Estufa utilizada no processo de degradação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

A classe de isolamento elétrico do cabo utilizado nos experimentos é de 750V e a 

classe térmica do material isolante, PVC, é de 70ºC. Em geral, o isolamento de cabos 

elétricos tem uma vida útil entre 20.000h e 30.000h (IEC 60216, 2013) quando operam 

na temperatura de sua classe térmica. 

  

Para os experimentos, a temperatura de degradação escolhida foi de 100ºC, ou seja, 

30ºC acima da classe térmica do cabo elétrico. Com a escolha da temperatura de 

degradação foi calculada uma expectativa de vida útil de 3.750h (IEC 61857-1,2008), 

conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Vida útil variando conforme a temperatura de trabalho 

Temperatura de 
Operação  70°C 80°C 90°C 100°C 

Vida útil  30.000h 15.000h 7.500h 3.750h 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Para um método lento de envelhecimento térmico, deve-se optar por períodos de 

retirada de amostras entre 504h e 840h (IEC 61857-1,2008). Sendo assim, foram 

determinados sete ciclos de 21 dias (504h) cada, gerando 8 amostras, mostradas na 

Tabela 4, para cada cor, totalizando 40 amostras de cabos. A cada ciclo, retiravam-se 

da estufa amostras degradadas dos cabos que estavam sob análise. Após retiradas e 

resfriadas a temperatura ambiente, as amostras foram identificadas e armazenadas.  
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Tabela 4 - Dias de envelhecimento a cada amostra 

Número da 
amostra  1 2 3 4 5 6 7 8 

Dias de 
envelhecimento  0 21 42 63 84 105 126 147 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

3.2 MEDIÇÃO DE EMISSIVIDADE 

 

Após o processo de degradação térmica acelerada e controlada, as amostras dos 

cabos foram identificadas de acordo com o tempo de tratamento térmico e a cor. Essas 

amostras foram submetidas à condução de uma corrente controlada de 30A, que 

representa 85% da ampacidade do cabo (SANTOSS, 2016). As amostras foram 

submetidas a essa corrente por um período de 60 segundos (MAGIONI, 2016). A 

corrente foi gerada por uma maleta de calibração de relés do fabricante Instrum, 

modelo: CCR-0330 do Laboratório de Energia do Campus Vitória do IFES, conforme 

mostra a Figura 24. 

 

Figura 24 - Maleta de calibração utilizada na medição de emissividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Após o período determinado de injeção de corrente, foi executada a termografia da 

amostra, gerando um termograma. O tempo de um minuto foi determinado como 

tempo necessário para a estabilização térmica do condutor objeto de inspeção. A 
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termografia foi realizada no Laboratório de Energia do Campus Vitória do IFES que 

possui um termovisor do modelo FLIR E-60, mostrada na Figura 25. O termovisor, por 

sua vez, ficou posicionado sempre à mesma distância do condutor a ser termografado, 

minimizando erros aleatórios de medição, uma vez que a variação na distância altera 

o resultado (ABNT NBR 15572 – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS – TERMOGRAFIA 

– GUIA PARA INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS, 2013). 

 

Figura 25 - Termovisor FLIR E-60 utilizado nos ensaios. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Foram conectados termômetros digitais de contato em dois pontos dos cabos 

termografados, cujas leituras de temperatura foram utilizadas como referência na 

análise da termografia. Após a estabilização da temperatura dos cabos, as 

emissividades de seus isolamentos de PVC foram estimadas pelo método da fita, que 

é um procedimento simples porém eficaz utilizado para se estimar a emissividade dos 

objetos inspecionados (VOLLMER; MÖLLMANN,2010).  
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O método da fita foi executado em cinco etapas: 

 

a) aplicar no cabo sob análise de um pedaço de fita adesiva com emissividade 

conhecida. Nos experimentos foi utilizada uma fita isolante com emissividade 

de 0,97; 

b) aplicar corrente elétrica no cabo inspecionado e aguardar estabilidade térmica 

do conjunto cabo-fita; 

c) com o termovisor ajustado para a emissividade da fita, gerar o termograma, a 

partir do qual se obtém a temperatura no ponto da fita; 

d) realizar nova análise do termograma com o software FlirTools. No software, a 

emissividade é ajustada de modo que a temperatura do cabo se iguale-se à 

temperatura medida na fita; 

e) ao fim do processo, estimar a emissividade para todo o cabo, no momento em 

que as temperaturas do cabo e da fita, obtida na etapa b, se igualam. 

 

Como exemplo, a Figura 26 mostra uma etapa do ensaio de termografia da amostra 

número 3 do cabo branco para se obter a sua emissividade. Para cada amostra, foram 

obtidas três medições de emissividade e utilizada a média como emissividade final da 

amostra. Ao todo foram termografados 120 amostras de cabo. 

 

Figura 26 - Etapa de termografia da amostra 3 de um cabo branco. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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3.3 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

Após a execução das etapas de degradação térmica planejadas e medição de 

emissividade, foram colhidas amostras do isolamento de PVC que isolam os cabos e 

identificadas para análise no equipamento de TGA/DSC. Um dos equipamentos 

utilizados é mostrado na Figura 27. Devido a condições financeiras e operacionais, 

foram utilizados equipamentos de TGA/DSC de três instituições diferentes, mas que 

analisaram as amostras com os mesmos parâmetros de ensaio, conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Parâmetros de ensaio de Termogravimetria 

Parâmetros do ensaio 

Intervalo de Temperatura 25°C a 700°C 

Atmosfera Gás Nitrogênio 

Taxa de Aquecimento 10K/min 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Com o objetivo de minimizar desvios nos resultados e para uma correta avaliação da 

degradação, tomou-se o cuidado para que todas as 8 amostras de uma mesma cor 

fossem analisadas no mesmo equipamento. 

 

Figura 27 - Equipamento de TGA/DSC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Para análise no equipamento de TGA foi necessário que as amostras do PVC fossem 

da ordem de miligramas, conforme características funcionais dos equipamentos. Na 

Figura 28, que mostra a tela do software do equipamento de TGA/DSC pode-se 

observar de que a massa da amostra de cabo a ser ensaiada é da ordem de 10mg. 

Na Figura 29 tem-se uma noção espacial da quantidade e tamanho de material 

necessário ao ensaio de TGA. 

 

Figura 28 - Medição da massa da amostra no equipamento de TGA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 29 - Amostra de PVC para ensaio de TGA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Após a colocação da massa de amostra no interior do equipamento de TGA/DSC, foi 

iniciado o ensaio de termogravimetria conforme os dados operacionais da Tabela 5. 

Ao fim do ensaio, foi possível obter o gráfico da perda de massa da amostra em função 

da temperatura (TGA) e também a curva de derivada da perda de massa (DTG). Na 

Figura 30, tem-se como exemplo o ensaio de termogravimetria da amostra 5 do cabo 

amarelo. 

 

Figura 30 - Ensaio de TGA/DTG da amostra 5 do cabo amarelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Uma tomada de decisão consistia em definir qual a temperatura que melhor se 

observava o início da degradação da massa, o ponto de temperatura Ti, conforme 

ilustrado na Figura 17. Através da análise da curva de DTG, representada na Figura 

30 pela curva dm/dT adotou-se como temperatura que marca o início de perda de 

massa aquela cuja massa da amostra é 7% menor em relação à massa inicial. Ou 

seja, a temperatura Ti foi adotada em todas as análises de TGA como sendo aquela 

que corresponde a uma perda de massa da amostra de 7%. Dessa forma, deste ponto 

em diante Ti passará a ser chamada de T (7%). Para cada amostra ensaiada foi obtida 

o valor de T (7%) conforme detalhado no Apêndice A. 
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3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Após a execução dos ensaios anteriormente citados, foi necessário então 

correlacionar a degradação do isolamento de PVC dos condutores elétricos com os 

dados de emissividade obtidos pela termografia. 

 

Os dados gerados durante a fase de experimentos foram tratados com o uso de redes 

neurais. Tanto a rede PMC quanto a rede neural RBF foram selecionadas por serem 

uma ferramenta apropriada para se alcançar os objetivos deste trabalho, dada a 

habilidade que elas possuem de aproximar funções, modelar sistemas não lineares e 

correlacionar variáveis. Ambas as redes foram avaliadas e os detalhes desta análise 

estão melhor detalhados no apêndice B. A rede que melhor se adaptou, com menor 

taxa de erro, foi a rede RBF, e portanto, foi a rede escolhida para tratar todos os dados 

gerados. 

 

A rede foi desenvolvida com o uso do software Matlab®. A rede criada, cujo modelo é 

apresentado na Figura 31, utilizou como dados de entrada a emissividade (dado 

quantitativo) e a cor do cabo (dado qualitativo), e como saída, retornou a temperatura 

aproximada de primeiro estágio de perda de massa do ensaio de TGA, T (7%), ºC. 

 

No treinamento foram utilizados 120 conjuntos de dados de entrada da rede (5 cores, 

8 amostras por cor e 3 medições de emissividade por cada amostra), e 40 dados de 

saída (5 cores, 8 amostras e 1 medição de T(7%)  por amostra, obtida conforme 

procedimento detalhado na seção 3.3.). Na fase de validação foram utilizados 12 

conjuntos de dados de entrada, que correspondiam a 12 possíveis valores de 

emissividade. Após o treinamento, foi obtida uma rede que consegue estimar a função 

temperatura de degradação T(7%) para cada valor de emissividade utilizado como dado 

de entrada. 
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Figura 31 - Rede RBF criada para a análise dos dados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de  Han, Chen e Qiao (2011). 

 

A função utilizada da Neural Network ToolBox foi a newrbe (P, T, SPREAD).  A função 

newrbe possibilita a criação rápida de uma rede RBF com erro zero nos vetores de 

treinamento.  

 

Para construir a rede foram utilizados os seguintes parâmetros: 

• P – Vetores de entrada: conjunto de dados de entrada da rede; 

• T – Vetores de saída: conjunto de dados da saída da rede; 

• SPREAD – Propagação constante da base radial. 

 

Os vetores de entrada P foram constituídos pelo conjunto de dados em dupla, da cor 

com a emissividade correspondente, e os vetores T constituídos pela temperatura 

T(7%)  correspondente a cada cor do cabo e respectiva emissividade. Com relação à 

variável SPREAD, quanto maior, maior será a aproximação de função e por outro lado, 

maior a chance de problemas numéricos do resultado da rede. As curvas obtidas na 

saída da rede aqui treinada, foram submetidas à aplicação do procedimento descrito 

na norma internacional IEC-60216-1:2013 para se determinar o fim da vida útil de cada 

cor de cabo. O procedimento de análise descrito na norma IEC-60216-1:2013 está 

detalhado no capítulo 4. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como primeira análise foi possível observar que em todas as amostras, os cabos que 

incialmente quando novos eram flexíveis, tornaram-se rígidos. Isso ocorre devido à 

decomposição térmica do PVC, que ao ser aquecido libera HCl e ocorre quebra da 

cadeia polimérica, com a formação de ligações cruzadas (ITO; NAGAI, 2007; 

RODOLFO JUNIOR; NUNES, 2006 ). Além disso, foi possível identificar a mudança 

de coloração das amostras de cabos, caminhando nas amostras finais, para uma 

coloração marrom ou preta, conforme Figura 32.  

 

Figura 32 - Amostras inicial e final do cabo azul. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

As mudanças visuais mais perceptíveis a olho nú foram obtidas das amostras de cabo 

azul. No cabo preto, por características da cor, ocorreu pouca variação de coloração. 

Entretanto, em todas as demais amostras, foi observado que as amostras ficaram com 

um aspecto mais fosco com o envelhecimento. As alterações observadas nas 

amostras de PVC, estão de acordo com o que foi encontrado na revisão de literatura 

descrita na seção 2.1. 
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Foi possível observar na etapa do ensaio de emissividade das amostras degradadas 

que a emissividade estimada aumentava com o aumento do tempo de envelhecimento 

das amostras, conforme mostram os dados da Tabela 6. Esse resultado era esperado, 

uma vez que emissividade aumenta em função da rugosidade superficial e de sua 

perda de brilho (VOLLMER; MÖLLMANN, 2010).  

 

Um fato interessante de se observar é que, nas amostras mais envelhecidas do cabo 

preto, amostras 7 e 8, a emissividade medida foi praticamente a de um corpo negro. 

O uso da termografia foi importante por ser um método de ensaio não destrutivo e não 

invasivo para obter a emissividade, que por sua vez é um parâmetro quantitativo. Na 

Figura 33 observa-se graficamente o comportamento da variação da emissividade 

média ao longo da degradação térmica para as cores de cabos estudadas. É possível 

observar uma tendência de aumento da emissividade média com o envelhecimento 

do cabo. A emissividade média foi obtida de acordo com o método da fita descrito na 

seção 3.2. 

 

Tabela 6 - Resultados do ensaio de emissividade média dos cabos. 

Amostra 
Cor do cabo 

Azul Preto Amarelo Branco  Vermelho 
1 0,84±0,01 0,95±0,00 0,83±0,00  0,77±0,01  0,71±0,01 
2 0,84±0,01 0,95±0,00 0,89±0,05  0,83±0,02  0,74±0,00  
3 0,85±0,00 0,97±0,02 0,85±0,04 0,79±0,00 0,89±0,00 
4 0,93±0,01 0,97±0,02 0,89±0,04  0,79±0,01 0,83±0,02 
5 0,95±0,01 0,98±0,00 0,87±0,00 0,88±0,00  0,86±0,04  
6 0,96±0,00 0,99±0,00 0,88±0,03 0,91±0,02 0,89±0,00 
7 0,97±0,01 1,00±0,00 0,91±0,01  0,94±0,03 0,83±0,01 
8 0,99±0,00 1,00±0,00 0,97±0,04  0,96±0,01 0,87±0,001  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 33 - Emissividade média x Envelhecimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Para analisar a degradação térmica das amostras de isolamento de PVC, foi utilizado 

o ensaio de TGA. Conforme detalhado no capítulo 3.3, foram analisadas 40 amostras, 

e, para cada amostra foi obtida a temperatura T(7%) seguindo o procedimento descrito 

no Apêndice B. Os resultados encontrados foram organizadas na Tabela 7 abaixo. 

 

Tabela 7 - Valores de T(7%)ºC das amostras degradadas dos cabos. 

Amostra 
Cor do cabo 

Azul Preto Amarelo Branco  Vermelho 
1 272,57 270,12 274,30 275,44 273,59 
2 268,56 266,73 272,22 265,12 270,53 
3 268,80 264,81 270,01 264,81 268,37 
4 263,99 261,59 267,05 262,36 266,48 
5 261,35 258,85 267,09 258,71 264,80 
6 261,69 260,66 263,35 258,63 265,05 
7 260,19 257,93 260,10 256,25 263,88 
8 257,71 252,75 258,15 252,75 259,24 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Foi possível observar que, nas amostras mais envelhecidas a perda de massa de 7% 

da massa inicial ocorria a valores menores de temperatura, T(7%). Deste modo pode-
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se afirmar que quanto mais degradado o isolamento de PVC do cabo elétrico, maior é 

a possibilidade de ocorrer falha no isolamento. Esse resultado pode ser observado 

graficamente na Figura 34. 

 

Figura 34 - Temperatura de primeira perda de massa -T7% (ºC) - das amostras 

degradadas dos cabos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Os dados obtidos com o ensaio de TGA foram utilizados para determinar o grau de 

envelhecimento do isolamento de PVC que reveste os cabos e correlaciona-los à 

porcentagem da vida útil remanescente dos cabos. 

 

Diante dos resultados obtidos nas análises de emissividade e T(7%) das amostras, é 

possível observar que a relação entre emissividade e temperatura T(7%) comporta-se 

de maneira não linear, pois a correlação entre estas duas variáveis não é possível de 

ser modelada por uma única função. Essa observação justifica o uso de uma 

ferramenta de análise não linear para avaliar a correlação entre aqueles parâmetros. 

Assim, foi utilizada a rede neural do tipo RBF detalhada na seção 3.4. Considerando 

ainda que uma das principais características da rede RBF é a aproximação universal 

de funções, esta mostrou-se apropriada na avaliação dos dados obtidos nos 

experimentos. 
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O melhor resultado foi obtido com uma rede composta por 57 neurônios na camada 

oculta e um SPREAD de 0,7. Diante dos resultados obtidos, foi possível estimar uma 

relação entre emissividade e a temperatura de degradação T(7%) das amostras de 

cabos. 

 

A resposta da rede RBF para cada cor de cabo analisado está representada nos 

gráficos de T(7%) versus emissividade, ilustrados no Apêndice C. A partir desses 

resultados, foi possível estimar o fim da vida útil, “end-of-life”, das amostras.  

 

O procedimento que foi adotado para se estimar o fim da vida útil das amostras está 

descrito na norma internacional IEC-60216-1:2013 Electrical insulating materials – 

Thermal endurance properties – Part 1: Ageing procedures and evaluation of test 

results, que descreve procedimentos de envelhecimento e formas de se analisar 

ensaios realizados em isolantes elétricos. Para entender como esse procedimento é 

realizado utilizaremos como exemplo uma situação de degradação genérica, ilustrada 

na Figura 35, porém típica de ser observada em ensaios destrutivos realizados em 

materiais isolantes. Esse procedimento determina que em testes de degradação que 

apresentam resultado semelhantes ao da Figura 35, uma linha pode ser traçada 

paralelamente à abcissa de modo que atravesse o ponto médio do trecho linear do 

gráfico de degradação, representada pela linha ab na Figura 35. A interceptação 

dessa linha com o gráfico determina o fim da vida útil.  

 

Desse modo, para cada curva apresentada no Apêndice C, que relaciona a 

temperatura de primeiro estágio de perda de massa T(7%)  com a emissividade obtida 

nas etapas de envelhecimento, foi aplicado o procedimento de estimativa de vida útil 

descrito na norma IEC 60.216:2013. As Figuras 36-40 a seguir, foram obtidas na saída 

da rede neural RBF treinada. 
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Figura 35 - Gráfico de degradação genérico. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de IEC60216:2013. 

 

A Figura 36 mostra a variação da tempertura de degradação T(7%) do cabo azul em 

função da emissividade. Foi determinado o trecho linear do gráfico e determinado o 

ponto em que ocorria o fim aproximado da vida útil do cabo. Para o cabo azul é 

possível observar que o fim da sua vida útil encontra-se no momento em que a 

emissividade fica em torno de 0,94. Para um cabo azul novo, com uma vida útil de 

100%, a emissividade medida fica em torno de 0,80.  

 

Figura 36 - Variação da temperatura de degradação T(7%) do cabo azul de acordo com 

a variação da emissividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Com relação ao cabo preto, a emissividade inicial medida com o cabo novo foi de 

0,94, uma vez que a cor preta naturalmente já possui uma emissividade maior do que 
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a azul. O resultado da rede mostra que o fim da vida útil é atingido quando a 

emissividade medida é maior que 0,98 de acordo com a Figura 37. 

 

Figura 37 - Variação da temperatura de degradação T(7%) do cabo preto em função 

da emissividade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Com relação ao cabo amarelo, a emissividade inicial medida com o cabo novo foi de 

0,80 e o fim da sua vida útil, é obtido quando a emissividade medida é maior que 0,94 

de acordo com a Figura 38. 

 

Figura 38 - Variação da temperatura de degradação T(7%) do cabo amarelo em função 

da emissividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Para o cabo branco, a emissividade inicial medida com o cabo novo foi de 0,76. O 

resultado da rede indica que o fim da vida útil é obtido quando a emissividade medida 

é maior que 0,95 conforme a Figura 39. 

 

Figura 39 - Variação da temperatura de degradação T(7%) do cabo branco em função 

da emissividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Com relação ao cabo vermelho, a emissividade inicial medida com o cabo novo foi de 

0,70. Foi possível identificar que o fim da vida útil, é obtida quando a emissividade 

medida é maior que 0,92 aproximadamente, de acordo com a Figura 40. 

 

Figura 40 - Variação da temperatura de degradação T(7%) do cabo vermelho em função 

da emissividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Os resultados mostram que é possível estimar o grau de degradação ou confiabilidade 

do cabo inspecionado através da sua emissividade, e que essa estimativa varia de 

acordo com a cor do cabo conforme demonstrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Variação de emissividade ao longo da vida útil. 

Vida útil 
(%) 

Cor do cabo 
Azul Preto Amarelo Branco  Vermelho 

100 ≤ 0,80 ≤0,94 ≤0,80 ≤0,76 ≤0,70 
75 0,84 0,95 0,83 0,81 0,76 
50 0,87 0,96 0,87 0,86 0,82 
25 0,91 0,97 0,90 0,91 0,87 
0 ≥0,94 ≥0,98 ≥0,94 ≥0,95 ≥0,92 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos pelo emprego de uma rede neural artificial utilizada para 

relacionar os dados gerados pela termografia e pela análise termogravimétrica de 

amostras degradadas do isolamento de PVC utilizado em cabos elétricos de baixa 

tensão, é possível concluir que o critério de classificação de vida útil dos cabos 

apresentados neste trabalho é aplicável na análise da degradação do isolamento de 

PVC a partir de medições de emissividade. 

 

Os dados obtidos nos experimentos apresentados no Capítulo 4 foram desenvolvidos 

com base em normas internacionais e ensaios amplamente utilizados nas respectivas 

áreas de materiais conferindo confiabilidade aos resultados. A rede neural treinada 

RBF mostrou ser uma ferramenta robusta e eficaz no tratamento destes dados. 

 

A escolha por estudar separadamente as cores mostrou-se acertada, uma vez que 

cada cor de cabo estudada apresentou resultado deferente conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Emissividade inicial e final das amostras de cabos. 

Emissividade 
Cor do cabo 

Azul Preto Amarelo Branco  Vermelho 
Inicial 0,80 0,94 0,80 0,76 0,70 
Final 0,94 0,98 0,94 0,95 0,92 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Sendo assim, enseja-se que os resultados obtidos neste trabalho possam ser 

utilizados na análise de vida útil de instalações elétricas de baixa tensão, sejam elas 

residenciais ou industriais, mitigando a incidência de incêndios de origem elétrica e ao 

mesmo tempo otimizando o uso das respectivas instalações, considerando sua 

operação durante todo o seu ciclo de vida. Vale observar que a técnica de estimativa 

de vida útil defendida neste trabalho é não invasiva e não destrutiva podendo ser 

aplicada em instalações energizadas sem a necessidade de interrupção da operação. 

Ressalta-se que, na aplicação prática dos referidos resultados, outras características 
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como temperatura ambiente e da carga alimentada eletricamente por esses cabos 

analisados podem influenciar o seu ciclo de vida. 

 

No campo da sustentabilidade, espera-se que, com os resultados aqui atingidos e 

discutidos, ocorra a otimização de sistemas elétricos de baixa tensão, de modo a 

aumentar a vida útil das respectivas instalações e evitar o descarte desnecessário de 

cabos elétricos de baixa tensão ainda em condições de uso. 

 

Com os resultados obtidos a partir desta dissertação de mestrado, os seguintes 

trabalhos foram realizados: 

• resumo selecionado para o Congresso de Mantenimiento 2017, ocorrido em 

Buenos Aires, Argentina; 

• trabalho técnico “Análise da integridade de cabos elétricos de baixa tensão por 

termografia infravermelha” apresentado no 32° Congresso Brasileiro de 

Manutenção e Gestão de Ativos 2017, Curitiba, Brasil; 

• artigo “Service Life Time Evaluation of PVC insulated Low-Voltage Electrical 

Cables by Thermographic Inspection” apresentado na Infrared Training Center 

User Conference 2017, Londres, Reino Unido e; 

• artigo “Thermogravimetric Analysis as an Indicator of the Useful of Low Voltage 

Electrical Cables Insulated by PVC” submetido a revista Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry. 

 

Para trabalhos futuros, ficam as seguintes sugestões: 

• realizar a análise de cor e brilho das amostras ao longo do envelhecimento 

e os motivos pelos quais ocorrem; 

• analisar a variação das características mecânicas dos cabos em função de 

sua degradação térmica; 

• desenvolver um software que em conjunto à inspeção termográfica, estime 

a vida útil do cabo termografado.   
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APÊNDICE A – Identificação da temperatura T(7%) na curva TGA/DTG 

 

De acordo com o mencionado no capítulo 3 sobre materiais e métodos utilizados 

nessa dissertação, para cada curva de TGA/DTG obtida de cada amostra, foi definido 

uma temperatura de início de degradação como a temperatura aproximada na qual a 

partir do ponto em que a derivada dm/dT passa a ser diferente de zero e que ocorre 

uma perda de 7% de massa. Essa temperatura foi denominada de T(7%). 

 

Como exemplo, é demonstrada na Figura 41, a análise da curva TGA/DTG da amostra 

número 7 do cabo vermelho. 

 

Figura 41 - Curva TGA/DTG da amostra 7 do cabo vermelho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

A partir da Figura 41, foi definida como área de análise a região tracejada. Com essa 

região ampliada, conforme Figura 42, e analisando os dados analíticos fornecidos pelo 

equipamento, a temperatura T(7%) foi estimada. O procedimento descrito acima foi 

executado em todos os ensaios de termogravimetria. 
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Figura 42 - Região de análise do gráfico da curva TGA/DTG da amostra 7 do cabo 
vermelho. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).
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APÊNDICE B – Treinamento de redes PMC e RBF 

 

Conforme demonstrado no Capítulo 2, as redes PMC e RBF mostraram-se mais 

adequadas à resolução do problema proposto nesta dissertação. Com o uso da Neural 

Network ToolBox do software Matlab®, foram desenvolvidas as duas redes. Para efeito 

de comparação de desempenho, as duas redes foram comparadas utilizando oito 

neurônios na camada intermediária. 

 

Na rede PMC representada na Figura 43 abaixo, o “w” representa os pesos 

associados e “b”, o bias dos neurônios. Para o treinamento, a emissividade média foi 

utilizada como dado de entrada, e como dado de saída a temperatura T(7%) obtida nos 

ensaios de TGA das amostras de cabos.  

 

Figura 43 - Rede PMC utilizada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Para a rede PMC, o treinamento utilizado foi o de Levenberg-Marquardt (trainlm), a 

função de ativação tansig na camada oculta e a função purelin na camada de saída. 

Foram criadas cinco redes, uma para cada cor, mas todas com a mesma arquitetura. 

Nas Tabelas 10-14 a seguir, a coluna representada por T(7%), representa a 

temperatura real obtida do ensaio de TGA onde ocorre a perda de 7% de massa, essa 

temperatura seria a esperada pela saída da rede e a coluna TPMC°C, representa a 

temperatura obtida pela rede PMC. Nas Figuras 44-48, é possível observar as curvas 

de temperatura de primeira perda de massa obtidas pela rede PMC. A coluna “Erro”, 

apresenta a diferença entre o resultado de saída encontrado pela rede e o resultado 

obtido nos testes de laboratório do ensaio de TGA. 
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Tabela 10 - Valores obtidos pela rede PMC e comparação ao resultado esperado para 

o cabo azul. 

Cor ɛ média T(7%)°C TPMC°C Erro °C 

Azul 

0,84 272,57 272,41 -0,16 
0,84 268,56 272,41 3,85 
0,85 268,80 271,99 3,19 
0,93 263,99 272,45 8,46 
0,95 261,35 266,05 4,70 
0,97 261,69 261,15 -0,54 
0,96 260,19 258,98 -1,21 
0,99 257,71 259,33 1,62 

  Média do módulo do erro = 15,38 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 44 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede PMC para o cabo azul. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 11 - Valores obtidos pela rede PMC e comparação ao resultado esperado para 

o cabo preto. 

Cor ɛ média T(7%)°C TPMC°C Erro °C 

Preto 

0,95 270,12 265,02 -5,10 
0,95 266,73 265,02 -1,71 
0,97 264,81 267,49 2,68 
0,97 261,59 267,49 5,90 
0,98 258,85 269,69 10,84 
0,99 260,66 266,83 6,17 
1,00 257,93 263,07 5,14 
1,00 252,75 263,07 10,32 

  Média do módulo do erro = 1,47 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 45 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede PMC para o cabo preto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 12 - Valores obtidos pela rede PMC e comparação ao resultado esperado para 

o cabo branco. 

Cor ɛ média T(7%)°C TPMC°C Erro °C 

Branco 

0,77 275,44 263,08 -12,36 

0,83 265,12 265,00 -0,12 

0,79 263,53 262,36 -1,17 

0,79 262,36 262,36 0,00 

0,88 258,71 258,71 0,00 

0,91 258,63 258,63 0,00 

0,94 256,25 256,29 0,04 

0,96 258,15 255,48 -2,67 

  Média do módulo do erro = 20,16 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 46 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede PMC para o cabo branco. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 13 - Valores obtidos pela rede PMC e comparação ao resultado esperado para 

o cabo vermelho. 

Cor ɛ média T(7%)°C TPMC°C Erro °C 

Vermelho 

0,71 273,59 270,99 -2,60 
0,74 270,53 270,80 0,27 
0,89 268,37 267,44 -0,93 
0,83 266,48 270,99 4,51 
0,86 264,80 271,27 6,47 
0,89 265,05 267,44 2,39 
0,83 263,88 270,99 7,11 
0,87 259,24 271,00 11,76 

  Média do módulo do erro = 33,06 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 47 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede PMC para o cabo vermelho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Tabela 14 - Valores obtidos pela rede PMC e comparação ao resultado esperado para 

o cabo amarelo. 

Cor ɛ média T(7%)°C TPMC°C Erro °C 

Amarelo  

0,83 274,30 270,99 -3,31 
0,89 272,22 249,00 -23,22 
0,85 270,01 266,03 -3,98 
0,89 267,05 249,00 -18,05 
0,87 267,09 258,82 -8,27 
0,88 263,35 249,02 -14,33 
0,91 260,10 249,00 -11,10 
0,97 258,15 249,00 -9,15 

  Média do módulo do erro = 171,56 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 48 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede PMC para o cabo amarelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

A outra rede testada foi a rede RBF representada na Figura 49, onde “w” representa 

os pesos associados e “b”, o bias dos neurônios. Para o treinamento da rede, a 

emissividade média foi utilizada como dado de entrada e como dados de saída a 

temperatura T(7%) obtida nos ensaios de TGA das amostras de cabos, assim como 

utilizada na rede PMC. 
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Ao longo dos testes com a rede RBF, a rede que apresentou o melhor desempenho 

foi a rede com a variância no valor de 0,30. E este valor foi utilizado em todas as cinco 

redes RBF aqui apresentadas. Foram criadas 5 redes, uma para cada cor.  

 

Nas Tabelas 15-19 seguir, a coluna representada por T(7%)°C representa a 

temperatura real obtida do ensaio de TGA onde ocorre a perda de 7% de massa, essa 

temperatura seria a esperada pela saída da rede e a coluna TRBF°C, representa a 

temperatura obtida como dado de saída da rede RBF. Nas Figuras 50-54 são 

visualizados os dois resultados, o experimental e o obtido pela rede RBF. A coluna 

“Erro”, apresenta a diferença entre o resultado esperado e o resultado obtido. 

 

Figura 49 - Rede RBF utilizada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 15 - Valores obtidos pela rede RBF e comparação ao resultado esperado para 

o cabo azul. 

Cor ɛ média T(7%) °C  TRBF °C Erro °C 

Azul 

0,84 272,57 270,56 -2,01 
0,84 268,56 270,56 2,00 
0,85 268,80 268,79 -0,01 
0,93 263,99 264,08 0,09 
0,95 261,35 260,95 -0,40 
0,97 261,69 261,51 -0,18 
0,96 260,19 260,65 0,46 
0,99 257,71 257,71 0,00 

  Média do módulo do erro = 1,06 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 50 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede RBF para o cabo azul. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 16 - Valores obtidos pela rede RBF e comparação ao resultado esperado para 

o cabo preto. 

Cor ɛ média T(7%) °C  TRBF °C Erro °C 

Preto 

0,95 270,12 268,43 -1,69 
0,95 266,73 268,43 1,70 
0,97 264,81 263,2 -1,61 
0,97 261,59 263,2 1,61 
0,98 258,85 258,85 0,00 
0,99 260,66 260,66 0,00 
1,00 257,93 255,34 -2,59 
1,00 252,75 255,34 2,59 

  Média do módulo do erro = 3,04 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 51 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede RBF para o cabo preto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Tabela 17 - Valores obtidos pela rede RBF e comparação ao resultado esperado para 

o cabo branco. 

Cor ɛ média T(7%) °C  TRBF °C Erro °C 

Branco 

0,77 275,44 275,44 0,00 
0,83 265,12 265,12 0,00 
0,79 263,53 262,94 -0,59 
0,79 262,36 262,94 0,58 
0,88 258,71 258,71 0,00 
0,91 258,63 258,62 -0,01 
0,94 256,25 256,26 0,01 
0,96 258,15 258,15 0,00 

  Média do módulo do erro = 0,09 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 52 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede RBF para o cabo branco. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 18 - Valores obtidos pela rede RBF e comparação ao resultado esperado para 

o cabo vermelho. 

Cor ɛ média T(7%) °C  TRBF °C Erro °C 

Vermelho 

0,71 273,59 273,59 0,00 

0,74 270,53 270,53 0,00 

0,89 268,37 266,71 -1,66 

0,83 266,48 265,18 -1,30 

0,86 264,80 264,80 0,00 

0,89 265,05 266,71 1,66 

0,83 263,88 265,18 1,30 

0,87 259,24 259,24 0,00 

 Média do módulo do erro = 1,11 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 53 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede RBF para o cabo vermelho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Tabela 19 - Valores obtidos pela rede RBF e comparação ao resultado esperado para 

o cabo amarelo. 

Cor ɛ média T(7%) °C  TRBF °C Erro °C 

Amarelo 

0,83 274,30 274,29 -0,01 

0,89 272,22 269,63 -2,59 

0,85 270,01 270,01 0,00 

0,89 267,05 269,64 2,59 

0,87 267,09 267,09 0,00 

0,88 263,35 263,65 0,30 

0,91 260,10 260,09 -0,01 

0,97 258,15 258,15 0,00 

 Média do módulo do erro = 1,69 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 54 - Gráfico comparativo entre os resultados esperados e o resultado 

encontrado pela rede RBF para o cabo amarelo. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Após os resultados obtidos pelas redes PMC e RBF, foi calculado o erro médio 

absoluto que esses resultados apresentaram em relação ao resultado que era 

esperado. Conforme observado na Figura 55, foi possível avaliar que os resultados 

obtidos pela rede RBF foram mais próximos em sua maioria do resultado esperado do 

que os resultados obtidos na saída da rede PMC. 

 

Figura 55 - Gráfico comparativo da media absoluta dos erros apresentados pelas 

redes PMC e RBF. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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APÊNDICE C – Resposta da rede RBF para cada cor de cabo 

 

As curvas geradas na saída da rede neural RBF detalhada na seção 3.4 estão 

demonstradas abaixo. As curvas aqui demonstradas, Figuras 56 a 60, foram utilizadas 

no capítulo 4 para estimar o fim da vida útil dos cabos. 

 

Figura 56 - Saída da rede neural para o cabo azul. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 57 - Saída da rede neural para o cabo preto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 58 - Saída da rede neural para o cabo amarelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 59 - Saída da rede neural para o cabo branco. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 60 - Saída da rede neural para o cabo vermelho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


