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RESUMO 

 

A aplicação de estruturas estaiadas para linhas de transmissão de energia elétrica é 
uma pratica crescente pela eficiência em custo. Porém, mesmo com a proteção com 
uma pasta de concreto, os tirantes muitas vezes sofrem corrosão podendo ter sua 
seção reduzida até ao ponto de ruptura perdendo a torre assim, sua sustentação. O 
acompanhamento da evolução da corrosão dos tirantes não é viável por inspeção 
visual e a manutenção das torres tem custo elevado devido envolver escavação e 
localização remota, por isso, havendo grande interesse das administradoras das 
torres em desenvolver métodos e ferramentas que sejam capazes de gerar um 
diagnóstico para manutenção das torres. O objetivo deste trabalho foi propor uma 
ferramenta numérica de classificação de torres estaiadas em termos de grau de 
corrosão por comitê de máquinas e redes neurais artificiais para a linha Açu-Lagoa 
Nova localizada no estado Rio Grande do Norte no Brasil. Neste trabalho foram 
coletadas 38 amostras de 33 variáveis ligadas a corrosão no solo ao longo da linha. 
Os objetivos para treinamento das redes neurais foram obtidos a partir da inspeção 
de tirantes retirados no campo. Foi proposto simplificação da dimensionalidade do 
problema por análise de componentes principais cujo resultado obtido foi descrever 
o fenômeno com apenas 6 variáveis ao invés de 33, o que traz uma maior facilidade 
de aplicação na prática por reduzir massivamente a coleta de dados em campo. 
Várias topologias de redes foram treinadas e as melhores em termos de capacidade 
de generalização e especialistas foram combinadas em comitê de máquinas para a 
proposta final deste trabalho. A classificação obtida pela aplicação do comitê para 
algumas torres foi comparada com outros dois métodos de aferição de grau de 
corrosividade: o ensaio RIMT e a medição direta da taxa de corrosão por cupons. A 
correlação com RIMT foi de 80% para 10 torres comparadas desta maneira. 
Comparada a classificação gerada pela medição da taxa de corrosão, o comitê 
classificou de forma mais branda, principalmente pela grande diferença de tempo de 
exposição ao meio corrosivo, sendo para os tirantes algo entre 7 a 9 anos ao passo 
em que os cupons foram expostos a um período inferior a um ano.  
 

Palavras-chave: Redes neurais, Comitê de máquinas, torre estaiada, corrosão. 

  



 

ABSTRACT 

 

It has been increasing the usage of guyed mast towers for electricity transmission 
due to its lower cost. However, despite the cement paste protection, the anchors 
often suffers corrosion which can reduce their section until rupture, losing the tower 
its support. It is not feasible to follow the evolution of the corrosion in the anchors 
with visual inspection and the towers maintenance have a high cost mainly due to the 
need for excavation and its remote localization. Because of that, the transmission line 
maintenance group has interest in developing methods and tools for the diagnostics 
of the structure and priority maintenance. The objective of this work was to develop a 
numerical tool to classify guyed mast towers in terms of corrosion degree using 
machine committee and artificial neural networks for Açu-Lagoa Nova transmission 
line localized at Rio Grande do Norte state in Brazil. In this work 38 field samples 
were acquired, while 33 variables were selected related to the soil corrosion process 
along the line. Targets for the neural network training were defined from visual 
inspection of anchors acquired in the field. It was proposed a dimension reduction 
with principal components analysis, reducing the problem description to only 6 
variables, instead of 33, resulting in a much easier way for applying the methodology 
in the field due to the massive reduction of variables to collect. Many different 
topologies of neural networks were trained and the best results in terms of 
generalization capacity and specialist networks were combined in the machine 
committee as the final topic of this work. The machine committee classification was 
compared to two other corrosion grade classification methods: RMIT and the direct 
measurement of corrosion rate with coupons. The achieved correlation with RMIT 
was 80% for 10 towers compared towers. Considering the classification with the 
measurement of corrosion rate, the machine committee ranked poorly, mainly due to 
the big difference in terms of time of exposition to the soil, where the anchors were 
buried for a period between 7 and 9 years and the coupons less than one year. 
 

Key words: Neural network, machine committee, guyed mast tower, corrosion. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

A aplicação de estruturas estaiadas ao invés de torres autoportantes para o 

suporte de cabos de transmissão de energia elétrica é uma prática crescente, 

principalmente por apresentarem uma característica de baixo consumo de material 

e, por consequência, baixo custo de instalação, excelente viabilidade econômica e 

diversidade de possibilidade de geometrias. 

A fixação da torre tipo estaiada ao solo, à direita na FIGURA 1, é feita 

basicamente a partir do uso de dois tipos de estruturas (FURNAS, 2003): 

 

FIGURA 1 - TIPOS DE TORRES: AUTOPORTANTE E ESTAIADA, RESPECTIVAMENTE 

 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 
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1. Tubulão: conexão do mastro central da torre ao tubulão subterrâneo para 

suportar os esforços de compressão verticais e horizontais, construído em 

concreto logo abaixo deste mastro;  

2. Âncoras de estais: quatro tirantes são conectados à parte superior da torre e 

ligados a hastes metálicas enterradas, igualmente dispostas para prover o 

equilíbrio da estrutura estaiada e a sustentação mecânica aos esforços de tração 

dos tirantes. As fundações destes podem ser placas de concreto armado pré-

moldadas, ou uso de tubulões curtos ou ainda hastes ancoradas em blocos, ou 

ancoradas no solo ou rocha, dependendo das condições do terreno. Tipicamente, 

a haste é encapsulada em um tubo de PVC, com centralizadores de plástico e 

posteriormente preenchido com a calda de cimento. Esquematicamente, a 

FIGURA 2 exemplifica como é esta ancoragem, para o caso de ancoragem em 

bloco de concreto. 

 

FIGURA 2 – ESQUEMA DE FUNDAÇÃO EM TORRES ESTAIADAS COM HASTES ANCORADA EM 

BLOCO DE CONCRETO 

 

FONTE: ADAPTADO DE SERRA (2014) 
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 Nas fundações com hastes metálicas ancoradas, as mesmas são 

submetidas a forças de tração, que por sua vez são transferidas ao solo pelo atrito 

da haste com o meio a sua volta, seja o próprio solo, rocha ou concreto. Sendo Rs a 

força na qual a haste é tracionada, Φ o diâmetro da haste, lb o comprimento total da 

ancoragem da barra no meio ao longo do eixo x de referência, tem-se a tensão de 

interface b esquematicamente mostrada na FIGURA 3: 

FIGURA 3 – ESQUEMA TENSÃO DE INTERFACE 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 

 

O diagrama de tração na haste σb e o diagrama de tensão na interface entre 

a haste e o solo b  seguem o esquema aproximado apresentado na FIGURA 4. 

 

FIGURA 4 – DIAGRAMAS DE TRAÇÃO NA HASTE E TENSÃO DE INTERFACE 

 

FONTE: O AUTOR (2019)  

 

 Pela análise dos diagramas é possível verificar que as hastes são 

submetidas à maior solicitação mecânica quanto mais próxima à superfície do solo 

e, portanto, de suma importância a sua manutenção e proteção contra ações do 
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ambiente para que seu desempenho e função estrutural sejam mantidos ao longo do 

tempo, especialmente nesta região mais próxima à superfície do solo. 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 A torre é fabricada normalmente em aço com revestimento de zinco e suas 

fundações são submetidas a dois ambientes corrosivos distintos: (i) parte exposta à 

atmosfera e (ii) a parte exposta ao solo (HOFFMANN e DA SILVA, 2005). Portanto, 

ao mesmo tempo em que hastes de ancoragem são solicitadas mecanicamente para 

garantir a estabilidade e sustentação da torre, estas sofrem desgastes mecânicos e 

perda de material devido a processos corrosivos no solo, agravadas por sua vez por 

imperfeições de instalação e/ou fixação das hastes no solo, como a não 

centralização dentro do tubo de PVC, bolhas de ar no concreto, qualidade da água 

utilizada no cimento entre outros fatores.   

 Apesar das medidas preventivas tomadas contra a corrosão tais como 

revestimento por galvanização do aço empregado na instalação, proteção catódica 

entre outros, foi constatado examinando várias torres instaladas que as estruturas 

da fundação se encontravam em estado de corrosão parcial e mesmo total. Para o 

caso das fundações, a medida corretiva adotada é a escavação próxima a região do 

afloramento, quebra do concreto, pintura e reconstituição do concreto até cerca de 

50 cm acima do solo (HOFFMANN e DA SILVA, 2005). 

O custo para recuperação das fundações de uma torre era 

aproximadamente USD 3.000,00 (HOFFMANN e DA SILVA, 2005), podendo 

aumentar conforme a complexidade de escavação do solo, além das precauções 

com segurança e prolongamento da vida útil do ativo (ABDALLA, 2002) tornando 

esta questão um tópico de relevância nos custos de manutenção. 

 Como evidenciado em estudos de casos práticos em linhas de transmissão 

no nordeste brasileiro, o estado de corrosão das hastes enterradas podem estar 

avançados, como apresentado na FIGURA 5, com grau avançado de corrosão e 

evidente redução de diâmetro da haste de ancoragem da torre da linha de 

transmissão, que por consequência compromete a integridade do ativo e 

necessitando manutenção imediata (BERENGUER, DE OLIVEIRA JUNIOR, et al., 

2016). 
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FIGURA 5 – INSPEÇÃO NOS TIRANTES 

 

FONTE: BERENGUER, DE OLIVEIRA JUNIOR, et al. (2016) 

 

 A FIGURA 6 ilustra um exemplo de acidente envolvendo a queda de torres 

estaiadas, que em primeira instância gera um risco de segurança podendo causar 

danos a vida, além de ambientais, assim como gerar problemas de abastecimento 

de energia para centros urbanos e prejuízo ao patrimônio das companhias 

transmissoras de energia. 

 

 FIGURA 6 – FOTOGRAFIA DE ACIDENTE ENVOLVENDO TORRES ESTAIADAS 

 

FONTE: LOURENÇO NOVO (2015) 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A corrosão é um processo destrutivo presente em vários setores da 

atividade humana, desde aplicações médicas e odontológicas com implantes 

metálicos, até em aplicações de engenharia como a construção de torres estaiadas 

metálicas com tirantes enterrados.  
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Apesar de ser um processo destrutivo, do ponto de vista de integridade de 

metais de aplicação de engenharia, a corrosão é um processo natural do metal em 

busca de um estado termodinâmico de menor nível de energia, aproximando-se do 

estado que o encontramos naturalmente disponível na natureza, como ilustrado na 

FIGURA 7, podendo ser interpretado como processo contrário a metalurgia 

(PANNONI, 2015). 

 

FIGURA 7 – CORROSÃO COMO FENÔMENO ESPONTÂNEO 

 

FONTE: PANNONI (2015) 

 

Para ressaltar a importância econômica do tema corrosão, a TABELA 1 

mostra que o custo com a corrosão é de 3% a 4% do produto interno bruto dos 

países analisados e que por sua vez destes custos, cerca de 20% poderiam ser 

evitados (GENTIL, 2011). 

É importante enfatizar a parcela significativa do custo da corrosão 

relacionado ao contato de estruturas metálicas no solo, como por exemplo, 

tubulações, tanques e fundações, estimados em 16,7% do total dos custos 

relacionados a corrosão em 2002 pelo relatório final atualizado emitido por 

determinação do congresso Norte Americano. Em 1999, o Electric Power Research 



18 

Institute conduziu levantamento similar, especificamente para o setor de geração e 

transmissão de energia e a conclusão foi que os custos com corrosão eram de 7,9% 

do preço de venda da energia no ano base, sendo que deste montante, 22% 

poderiam ser evitados com medidas de combate já conhecidas no momento 

(SERRA, 2014).    

 

TABELA 1– CUSTO ESTIMADO COM CORROSÃO 

País Ano Custo (M USD) Relativo ao PIB 
(%) 

Porção evitável 
(%) 

Índia 1960-1961 320 - - 
Alemanha Ocidental 1968-1969 6.000 3,0 25 
Reino Unido 
Austrália 
Japão 
EUA 

1969-1970 
1973-1973 
1976-1977 
1975-1975 

3.200 
550 

9.200 
70.000 

3,5 
1,5 
1,8 
4,2 

23 
- 
- 

15 

FONTE: ADAPTADO DE GENTIL (2011) 

  

 Para o caso de estudo de corrosão em torres de transmissão estaiadas, o 

controle de corrosão nos tirantes na prática é feito com medidas corretivas que 

consistem em escavação próxima da região de afloramento da corrosão, quebra do 

concreto em torno da haste, substituição da haste, refazer a proteção de concreto e 

por fim, tamponamento da escavação executada (HOFFMANN e DA SILVA, 2005). 

Em trabalho feito pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) 

e o Batelle Columbus Laboratories (BCL), foram agrupados os custos da corrosão 

em diversas parcelas, conforme TABELA 2, a qual cita entre os principais elementos 

de custo como sendo o custo de capital associado, como a troca de equipamentos, 

excesso de capacidade ou a redundância em alguns casos, o custo de controle, 

reparo e manutenção dos equipamentos por problemas de corrosão, custos de 

projetos por sobre especificação de projeto, uso de materiais mais nobres e fatores 

de segurança prevendo aspectos de perda de material por corrosão e por fim, outros 

custos associados como perda de produto como, por exemplo, vazamento de óleo 

ou gás de uma linha de condução de petróleo por uma tubulação furada por ataque 

corrosivo. 

Como citado anteriormente, este processo possuí custo elevadíssimo pelo 

próprio custo da escavação e a localização remota da maioria das torres, podendo 

inclusive haver desperdícios caso a escavação seja feita e a haste se encontre em 

estado baixo de corrosão e não necessite manutenção imediata. Devido a isso, é 
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interessante a busca por meios alternativos de diagnóstico do estado de corrosão de 

hastes enterradas no solo sem executar escavação no solo. 

 

TABELA 2– ELEMENTOS DE CUSTO DA CORROSÃO 

Custos de capital Custo de controle 

 Substituição de equipamentos e instalações  Manutenção e reparo 

 Excesso de capacidade  Controle da corrosão 

 Equipamentos redundantes 
 

 

Custos de projeto Custos associados 

 Materiais de construção  Perdas de produtos 

 Fator de segurança devido à corrosão  Armazenagem de sobressalentes 

 Fabricação especial  Seguros 

 Suporte técnico 
  

FONTE: ADAPTADO DE SERRA (2014) 

 

1.3 OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um comitê de máquinas com 

Redes Neurais Artificiais (RNA) para classificar quanto ao grau de corrosão as torres 

considerando a avaliação dos quatro tirantes instalados. O trabalho será 

desenvolvido avaliando dados coletados na linha de transmissão de Açu-Lagoa 

Nova, situada no nordeste brasileiro entre as cidades de Lagoa Nova e Açu, no Rio 

Grande do Norte. Por fim, este comitê tem por objetivo gerar um modelo matemático 

para a administradora dos ativos priorizar e organizar a intervenção de manutenção 

nas torres da linha de transmissão estudada.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

I. Estudar os aspectos físicos e químicos dos processos que 

influenciam na corrosão, mapeando as variáveis envolvidas no 

processo; 

II. Propor simplificação da dimensionalidade do problema por análise de 

componentes principais da base de dados coletados em campo; 

III. Estudar possíveis modelos de RNA para o problema em questão 

utilizando o software MATLAB, variando parâmetros de treinamento 

para redes neurais e testando distintas topologias;  

IV. Organizar as melhores redes em comitê de máquinas para propor um 

modelo de classificação; 
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V. Validar modelo comparando com resultados de ensaio RIMT e taxa 

de corrosão; 

VI. Avaliar os resultados e propor uma ferramenta numérica prática para 

estimar a condição de corrosão de um determinado tirante ou torre a 

partir de dados coletados em campo. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Na primeira seção do trabalho foi a apresentação do tema de estudo através 

da introdução do tema corrosão em hastes de ancoragem de torres estaiadas, junto 

com as justificativas de relevância do estudo do tema e a apresentação dos 

objetivos deste trabalho. 

Na segunda seção foi a fundamentação teórica para o estudo da corrosão e 

o modelo matemático de RNA. Sobre a revisão de aspectos da corrosão, o foco do 

trabalho foi dado nas variáveis que podem influenciar a corrosão no solo para apoiar 

a análise das variáveis que podem ser inclusas na rede neural e a compreensão de 

modelos existentes para diagnostico de grau de corrosão. Nesta seção também foi 

revisado o conceito e modelo matemático de RNA e como realizar seu treinamento, 

assim como revisados artigos onde foram aplicados RNAs em estudos de corrosão 

no solo. 

 Na terceira seção do trabalho foram apresentados os materiais utilizados no 

trabalho e os métodos para desenvolver a ferramenta proposta para avaliação da 

condição dos tirantes e torres da linha de transmissão estudada e sua validação 

para a aplicação. 

 Na quarta seção foi aplicada a metodologia proposta e mostrado os 

resultados obtidos. Nesta seção também foi apresentada a proposta de comitê com 

redes neurais para a classificação das torres da linha de transmissão estudada em 

termos de grau de corrosão. 

 O trabalho finaliza com as conclusões sobre os resultados obtidos, as 

limitações do trabalho e propostas para desenvolvimento futuro do tema. 
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 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2.

 

 

 Em maior ou menor grau, os materiais experimentam algum tipo de 

interação com o ambiente que o envolve, seja a atmosfera, o solo ou outros 

materiais. Na maioria dos casos, esta interação causa deterioração das 

propriedades mecânicas e aparentes do material, comprometendo sua utilização 

para determinadas aplicações.  

 Nos metais, existe perda efetiva de material, seja por dissolução – corrosão 

– ou por formação de película de material não-metálico – oxidação. Esta interação é 

natural e é o reflexo do metal em busca de um estado de menor energia, assim 

como é encontrado naturalmente. 

 

2.1 CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE METAIS 

 

Segundo Callister (2002) o processo de corrosão é um processo 

eletroquímico onde existe transferência de elétrons de um elemento para outro. As 

reações onde há perda de elétrons pelo metal são chamadas de oxidação e pode 

ser descrita genericamente para um metal M como: 

 

  enMM n
 Eq. 1 

 

Onde M se torna um íon positivamente carregado n+, perdendo n elétrons 

de valência e e- é usado para simbolizar a carga de um elétron. O local onde ocorre 

a oxidação é chamado de anodo e a reação é chamada de reação anódica. Os 

elétrons gerados pela reação de oxidação devem ser transferidos para outro 

componente químico, tornando-se parte integrante dele, no que é chamada de 

reação de redução.  

 A troca de elétrons pode também acontecer entre dois metais conectados 

eletricamente em um meio eletrólito. Surgirá um potencial elétrico entre os dois 

metais e circulará uma corrente elétrica no circuito. Um dos metais será o anodo e o 

outro o catodo desta reação. Este tipo de ligação entre dois metais é chamado de 

par galvânico e esquematizado na FIGURA 8. 

 



22 

FIGURA 8 – EXEMPLO DE PAR GALVÂNICO 

 

FONTE: ADAPTADO DE CALLISTER (2002) 

 

Para determinar qual metal será o anodo em relação a outro metal 

conectado é usada a série de Potenciais de Eletrodo padrão mostrado para alguns 

dos principais metais na TABELA 3. Esta série foi criada a partir da medição da 

tendência de oxidação de um eletrodo de metal puro imerso a uma solução de 1 mol 

de seus íons a uma temperatura de 25oC.   

 

TABELA 3– PARTE DA SÉRIE DE POTENCIAIS DE ELETRODO PADRÃO 

 Reação do eletrodo Potencial de eletrodo 
padrão V

0
 (V) 

˄ 
Progressivamente mais catódico 

 
Progressivamente mais anódico 

˅ 

Fe
3+

 + e
-
 Fe

2+ 

Cu
2+

 + 2e
-
 Cu 

Fe
2+

 + 2e
-
 Fe 

Zn
2+

 + 2e
-
 Zn 

Al
3+

 + 3e
-
 Al 

+0,771 
+0,340 
-0,440 
-0,763 
-1,662 

FONTE: ADAPTADO DE CALLISTER (2002) 

 

Para que a reação ocorra de forma espontânea, basta ter diferença de 

potencial positivo entre os metais conectados e quanto maior a diferença de 

potencial entre dois metais, maior será a tendência de troca de elétrons entre eles. A 

alteração da temperatura T, da concentração da solução M1
n+ e M2

n+ ou a alteração 

da composição do material dos eletrodos tem influência no potencial criado pelo par 

galvânico, conforme descrito pela equação de Nernst: 
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n

n

M

M

Fn

TR
VVV

2

10

1

0

2 ln)(  
Eq. 2 

 

Sendo R a constante universal dos gases, n o número de elétrons que 

participa em cada uma das reações e F a constante de Faraday. 

Apesar da série de potenciais ser útil para determinar o sentido das reações, 

esta não fornece nenhuma informação sobre a taxa de corrosão. Uma vez que 

existe corrente elétrica associada com as reações químicas, podemos expressar a 

taxa de corrosão r em termos da corrente elétrica i0 que circula no circuito, conforme 

descrito pela segunda lei da eletrólise de Faraday: 

 

Fn

i
r


 0  

Eq. 3 

 

A corrosão é classificada conforme a maneira que se manifesta. Pode-se 

classificar como generalizadas ou localizadas. A corrosão localizada pode ser 

subdividida em sete padrões, sendo cinco deles manifestações macroscópicas e 

dois microscópicos. As macroscópicas podem ser do tipo galvânica, em frestas, por 

pites, por lixívia seletiva ou erosão. As microscópicas podem ser ou intergranular ou 

corrosão sob tensão (FIGURA 9). 

 

FIGURA 9 – PRINCIPAIS FORMAS DE CORROSÃO 

 

FONTE: O AUTOR, ADAPTADO DE CALLISTER (2002) E PANNONI (2015) 
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A corrosão uniforme é aquela que ocorre com a mesma intensidade ao longo 

de toda a superfície exposta, deixando para trás uma incrustação ou um depósito. É 

a forma mais comum de corrosão e pode ser facilmente prevista e estimada. 

A corrosão galvânica ocorre quando dois metais ou ligas que possuem 

composições diferentes são ligados eletricamente e ao mesmo tempo expostos a um 

meio eletrolítico. Esta situação é relativamente comum para o caso de torres de 

transmissão de energia elétrica devido ao fato do sistema de aterramento ser 

geralmente construídos com uma haste de cobre (SERRA, 2014). 

Os demais mecanismos de corrosão raramente se manifestam para o 

problema em questão e, portanto, a discussão não será aprofundada.  

 

2.2 VARIÁVEIS NA CORROSÃO NO SOLO 

 

Segundo Gentil (2011) o solo como ambiente corrosivo é importante devido 

à variedade de aplicações de engenharia que envolve metais enterrados, como 

exemplos podemos citar tubulações de petróleo enterradas, gasodutos, tanques de 

combustível, hastes de ancoragem de torres estaiadas de transmissão de energia 

entre outros. 

Na prática, a velocidade da corrosão é pouca influenciada pela variação na 

composição ou estrutura do material, mas sim pela natureza do solo. Esta natureza 

é influenciada pelas seguintes variáveis apresentadas na FIGURA 10. 

Existe dificuldade na determinação das condições do solo e suas 

propriedades, devido principalmente sua heterogeneidade natural ao longo de sua 

profundidade ou extensão de área, método de retirada da amostra, o próprio clima e 

época de retirada da amostra, afetando as leituras de pH, umidade, potencial redox, 

presença de microorganismos e aeração.  

As propriedades físico-químicas do solo não são totalmente independentes 

entre si, havendo combinação das mesmas. Por exemplo, a presença de água e sais 

solúveis irá influenciar na resistividade do solo, que será menor à medida que 

aumenta o teor de água e sais solúveis. Considerando a corrosão no solo um 

processo eletroquímico, portanto, é possível concluir que a redução da resistividade 

favorece os processos corrosivos.        
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FIGURA 10 – VARIÁVEIS RELATIVAS À NATUREZA DO SOLO 

 

FONTE: ADAPTADO DE GENTIL (2011) 

 

Entre os vários fatores que influenciam o grau e a taxa de corrosão citados 

por Gentil (2011), para estudos envolvendo hastes de ancoragem de torres 

estaiadas, podem-se citar que foram consideradas a composição química do solo, o 

pH, o teor de umidade, atividade microbiológica, resistividade do solo, contato 

elétrico entre metais dissimilares e correntes elétricas geradas por fontes externas, 

as também denominadas correntes de fuga ou parasitas (DE ALMEIDA, PAGOTTO 

JR., et al., 2006). O autor estudou a variação da taxa de corrosão em relação a 

profundidade nas quais corpos de prova foram enterrados e estas variáveis 

envolvidas, concluindo que a taxa de corrosão apresenta tendência decrescente a 

medida que se aumenta a profundidade. Segundo Gentil (2011), em pequenas 

profundidades, de 2 a 3 metros, a corrosão é controlada pela resistividade do solo e 

em grandes profundidades, acima de 10 metros, a corrosão é controlada pela 

difusão de oxigênio ou por bactérias anaeróbicas. Adicionalmente a temperatura foi 
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também considerada em um estudo sobre a influência da profundidade na taxa de 

corrosão, mas não obtendo correlação direta com a temperatura (LI, HAN, et al., 

2001), apesar de Nerst descrever a temperatura como variável que influência na 

corrosão de metais. 

Outro fator que influência na corrosão é a aeração diferencial. Devido a 

porosidade do solo, pode haver diferentes teores de oxigênio nos mesmos. Esta 

diferença de aeração cria uma pilha de aeração diferencial onde a parte anódica, 

que é corroída, é a menos aerada. Esta corrosão pode ocorrer quando um metal é 

enterrado no solo ao longo de grandes extensões onde atravessa diferentes solos, 

quando parte é enterrada em um tipo de solo e parte em outro tipo de solo ou por 

fim, quando existe metal enterrado parcialmente onde a parte menos aerada é 

aquela a poucos centímetros da superfície. 

O contato entre metais diferentes na presença de um eletrólito possibilita a 

formação de pilha galvânica, favorecendo a corrosão como estudado na literatura 

clássica (CALLISTER, 2002) e (GENTIL, 2011). Para o caso de torres de linha de 

transmissão elétrica, tanto as estaiadas quanto as autoportantes, estas situações 

são comuns devida ao sistema de aterramento elétrico executado tipicamente com 

uma haste de cobre (SERRA, 2014). 

 As condições operacionais anteriormente apresentadas envolvem processos 

eletroquímicos espontâneos. No entanto, existem correntes que surgem de 

potenciais externos que podem acelerar a corrosão de metais enterrados. Estas 

correntes são chamadas de correntes de fuga ou parasitas, e são correntes que 

deixam seu circuito original de alguma forma para fluir pelo solo encontrando assim, 

estruturas metálicas enterradas. Quando atingem metais enterrados, podem causar 

severos danos de corrosão no ponto onde deixam o metal para retornarem para o 

solo e seu circuito original (GENTIL, 2011). Juchniewicz (1961) conduziu os 

primeiros experimentos sobre a influência de correntes parasitas em anodos de 

platina ou de titânio, demonstrando que a sobreposição de corrente alternada a 

corrente contínua aumenta consideravelmente o consumo dos anodos. Serra (2014) 

conduziu experimentos com alumínio e cobre na corrosão no solo e demonstrou que 

o processo de corrosão depende da amplitude e frequência da corrente parasita 

aplicada e ocorria devido a destruição localizada da camada passiva tanto nos ciclos 

anódicos e catódicos. Abud Filho (2015) infere em concordância com os autores 

anteriormente citados, que a corrosão em dutos metálicos enterrados em regiões 
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próximas a linhas de transmissão de energia elétrica é decorrente a oscilação do 

potencial da interface metal – solo, que dependendo do pH do solo, leva o sistema 

alternadamente ao domínio da corrosão e da imunidade ou alternadamente da 

formação de óxidos (com ou sem passivação) e da imunidade. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA AGRESSIVIDADE DO SOLO 

 

A maneira precisa de se acompanhar um processo de corrosão é pela 

medida de perda de massa e medição do avanço de profundidade do pite ao longo 

do tempo. Na prática, são utilizados cupons com dimensões controladas e peso 

inicial medido. Os cupons são expostos ao ambiente corrosivo e retirados após 

algum tempo e realizando nova medição de massa do cupom. A taxa de corrosão r 

por fim, é calculada em termos da massa inicial do cupom mi, massa final mf, a área 

A exposta do cupom e o tempo exposto hexposição, conforme a Eq. 4. 

 

 




















osição

anofi

h

h

A

mm
r

exp
 

Eq. 4 

 

 Onde μ é a densidade do material do cupom e hano é o tempo total disponível 

em um ano de exposição. A curva de perda ΔM de massa ao longo do tempo t é do 

tipo tekM   e a taxa de corrosão é interpretada como sendo a tangente a esta 

curva conforme esquematizado na FIGURA 11. 

 

FIGURA 11 – CURVA TÍPICA DE PERDA DE MASSA PELO TEMPO 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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A taxa de corrosão no solo para metais enterrados pode ser interpretada 

quanto a sua agressividade qualitativamente considerando o critério proposto na DIN 

50949-3 disposta na TABELA 4. Esta norma dispõe faixas de taxa de corrosão e a 

respectiva classificação do solo tanto para corrosão generalizada ou geral, quanto 

para ataque localizado. 

Devido a problemas como acesso ao local da corrosão, especialmente para 

o caso dos metais enterrados, este tipo de acompanhamento através da medição de 

perda de massa ao longo do tempo se torna incompatível e inviável na prática, além 

do longo período de tempo e recursos necessários para este acompanhamento. 

 

TABELA 4 – INTERPRETAÇÃO TAXAS DE CORROSÃO SEGUNDO DIN 50949-3 

Agressividade Corrosão geral (mm/ano) Ataque localizado (mm/ano) 

Virtualmente não agressivo 0,005 

de 0,0025 até 0,01 

0,03 

de 0,0025 até 0,06 

Fracamente agressivo 0,01 

de 0,005 até 0,02 

0,05 

de 0,025 até 0,1 

Agressivo 0,02 

de 0,01 até 0,04 

0,2 

de 0,1 até 0,4 

Muito agressivo 0,06 

de 0,03 até 0,12 

0,4 

de 0,2 até 0,8 

FONTE: Adaptado pelo AUTOR (2018) da DIN 50949-3. Parte 3 referente a metais enterrados e 

submersos em água. 

 

Para contornar este problema, foram desenvolvidas técnicas para avaliação 

da agressividade dos solos com base em medições de variáveis envolvidas no 

processo de corrosão no solo. Estas técnicas podem ser divididas em dois grupos, 

esquematicamente mostrado na FIGURA 12.  

O primeiro grupo são as técnicas desenvolvidas a partir de medições de 

propriedades físico-químicas do solo e o segundo grupo são as técnicas 

eletroquímicas, que se concentram em obter ou estimar a corrente de corrosão do 

circuito eletroquímico. 

 Os critérios que se baseiam nas propriedades do solo consideram a 

resistividade do solo, presença de sais, potencial redox, pH, acidez, presença de 

cloretos, sulfatos, sais solúveis de forma geral e teor de umidade. As variáveis que 

aparecem nos métodos com maior frequência são resistividade e potencial redox. 
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FIGURA 12 – PROPOSTAS PARA AVALIAÇÃO DA AGRESSIVIDADE DO SOLO 

 

FONTE: O AUTOR, ADAPTADO DE SERRA (2014) 

 

 Os autores, considerando a avaliação de variáveis medidas no solo, 

propõem a classificação da agressividade do solo seja de dois graus, virtualmente 

não agressivo ou agressivo, até 5 graus incluindo classificações intermediarias entre 

extremamente agressivo até virtualmente não agressivo. Segundo Gentil (2011), é 

possível ter uma referência sobre o grau de corrosão do solo com base apenas em 

sua resistividade, classificando-o em 6 graus. Trabanelli et al. (1972) propôs um 

método mais completo para avaliação da agressividade dos solos, atribuindo índices 

parciais para 6 variáveis e classificando o solo em 4 graus. Stratfull (1961) produziu 

um ábaco correlacionando as variáveis resistividade e pH do solo, com o avanço em 

profundidade de pite e perda de peso por ano, ao invés de classificar a 

agressividade do solo em graus. Apesar do diagrama de Stratful ser útil para 

obtenção direta de uma taxa de corrosão anual, de Almeida et al. (2006) estudaram 

a agressividade de solos ao longo de uma LT de 500kV Tucuruí – Vila do Conde no 

Pará, Brasil. O trabalho consistiu em enterrar hastes metálicas ao longo da LT e 

remove-las 14 meses depois, medir no local os valores de resistividade do solo, pH 

e potencial redox e comparar com a perda real de massa das hastes enterradas e o 
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previsto conforme diagrama de Stratful. O resultado foi que sistematicamente a taxa 

de corrosão nas hastes foram inferiores ao previsto pelo diagrama.  

 Na TABELA 5 é possível encontrar a revisão bibliográfica feita dos métodos 

propostos pelos autores, organizando e comparando quais variáveis são 

consideradas por eles e em quantos graus é proposto ou como é gerada a 

classificação com o método proposto. 

 

TABELA 5 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS A PARTIR DE SUAS PROPRIEDADES 

Autor 

Variáveis consideradas 

Graus de 
classificação 

T
o

ta
l 

R
e
s
is

ti
v
id

a
d

e
 

P
o
te

n
c
ia

l 
R

e
d
o
x
 

p
H

 

U
m

id
a
d

e
 

C
lo

re
to

s
 

S
u
lf
a
to

s
 

A
c
id

e
z
 t

o
ta

l 

S
a
is

 s
o

lú
v
e

is
 

Gotlieb e Vieira (1970) 4 X X         X X 3 

Booth et al.(1967) 3 X X   X         2 

Girard (1970) 3 X     X     X   3 

Stratfull (1961) 2 X   X           Abaco 

National Bureau of Standards  2 X X             4 

Trabanelli et al. (1972) 6 X X X X X X     4 

Gentil (2011) 1 X        6 

FONTE: O AUTOR (2019) 

 

 Com base nos critérios de classificação de agressividade do solo por suas 

propriedades é possível estimar o tempo de vida útil de estruturas enterradas, como 

feito por SHINYA et al. (2006), estimando a vida útil das torres de transmissão da 

linha de 220kV de Acaray-Oviedo no Paraguai a partir do estudo das regiões de 

afloramento da corrosão nos pés das torres, medindo o pH do solo, sua resistividade 

mínima, capacidade de retenção de água do solo, acidez total, determinação de 

cloretos e bicarbonatos. 

 As técnicas eletroquímicas focam na obtenção da corrente de corrosão 

representando o processo corrosivo como um circuito elétrico resistivo. Estas 

técnicas se diferenciam em método, mas de forma geral consistem na aplicação de 

uma tensão e medição da corrente gerada, obtendo-se assim a resistência de 

polarização do circuito eletroquímico e, por fim, a corrente de corrosão. Estes 

métodos envolvem cálculo computacional de parâmetros como as constantes de 

Tafel para obtenção da corrente de corrosão. A técnica da impedância eletroquímica 
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completa a interpretação do processo de corrosão como circuito elétrico 

descrevendo o processo como um circuito Resistor-Indutor-Capacitor (RLC), 

aplicando tensão e freqüências variáveis obtendo maiores informações da cinética 

da reação pela medição da resposta em corrente e avaliação da impedância do 

circuito. As técnicas eletroquímicas são excelentes métodos para aplicação em 

laboratório, obtendo boas previsões de corrosão de pelo cálculo da taxa de corrosão 

a partir da corrente gerada no circuito, mas por outro lado, são de difícil aplicação 

em condições de campo (SERRA, 2014).  

Especificamente para tirantes ancorados no concreto e cabos protendidos foi 

desenvolvido na década de 90 na Europa um ensaio não destrutivo denominado 

Método RIMT® (Reflectometric Impulse Measurement Techinique). O método 

consiste na aplicação de um sinal em uma extremidade do cabo que é refletido de 

volta ao emissor por um fio de referência denominado “antena” e pela a análise do 

sinal refletido é possível detectar anomalias nos tirantes ou cabos (FIGURA 13).  

 

FIGURA 13 – ENSAIO RIMT 

 

FONTE: Adaptado pelo AUTOR (2018), a partir do critério RIMT 

 

Dentre as anomalias possíveis de se detectar, uma delas é a corrosão. Este 

método também é aplicado em hastes metálicas de torres estaiadas para 

diagnóstico da corrosão nos tirantes. O método classifica de forma qualitativa, de 

grau 1 (Anomalia irrelevante) até grau 6 (redução total da sessão útil do cabo) ao 

longo do comprimento do tirante. As classificações conforme ensaio RIMT são as 
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dispostas na TABELA 6 e com a respectiva sugestão de intervenção proposta pelo 

método. 

 

TABELA 6 – CLASSIFICAÇÕES CONFORME ENSAIO RIMT 

Atribuições ao cabo ou tirante 

testado 

Graduação qualitativa Possíveis 

intervenções 

Perda da superfície protetora, 

com presença de oxidação 

superficial 

Grau 1 

Anomalia irrelevante, sem 

nenhuma redução de secção útil 

Nenhuma 

Leve oxidação localizada, com 

formação de pequenos pontos de 

corrosão em zonas esparsas. 

Grau 2 

Anomalia leve, com formação de 

camada de óxido superficial 

Verificar evolução no 

intervalo de 1 a 2 anos  

Presença de pontos de oxidação 

mais relevantes (em 

profundidade ou em extensão). 

Grau 3 

Anomalia média, com uma discreta 

redução da secção do cabo 

Verificar evolução com 

exames periódicos de 6 

a 12 meses 

Corrosão difusa, com presença 

de crosta superficial. 

Grau 4 

Redução relevante da secção útil 

do cabo 

Monitorar mensalmente 

Forte corrosão, com presença de 

crosta de notável relevância. 

Grau 5 

Redução da secção útil do cabo de 

modo a comprometer sua 

funcionalidade 

Abertura de janela de 

inspeção 

Rompimento do cabo por 

corrosão ou dano mecânico. 

Grau 6 

Redução total da secção útil 

Substituir ou reforço 

FONTE: Adaptado pelo AUTOR (2018), a partir do critério RIMT 

 

2.4 MODELO MATEMÁTICO PARA REDES NEURAIS 

 

RNA é um algoritmo primeiramente proposto por McCulloch e Pitts (1943) e 

é uma das técnicas de inteligência artificial aplicada em problemas envolvendo 

identificação de padrões com aprendizado a partir de exemplos (RUSSELL e 

PETER, 2010). RNA é uma ferramenta poderosa para descrever problemas 

completos e não-lineares por sua natureza onde não se conhece exatamente a 

correlação direta entre as variáveis de entrada e saída, no qual pode ser 

exemplificado o problema de estudo desta dissertação. 

Uma Rede Neural Artificial (RNA) é definida como sendo uma estrutura de 

processamento em rede inspirada no sistema neural biológico humano, composta 
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por um número de unidades interconectadas denominadas neurônios artificiais 

(FIGURA 14), sendo que cada unidade apresenta um comportamento específico de 

entrada/saída com computação local, determinado pela sua respectiva função de 

transferência, pelas interconexões com outras unidades, dentro de um raio de 

vizinhança e, possivelmente, pelas entradas externas (DE CASTRO e VON ZUBEN, 

2003).  

 

FIGURA 14 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE UMA UNIDADE DE RNA 

 

FONTE: Adaptado pelo AUTOR (2018) DE CASTRO e VON ZUBEN (2003). 

  

 Um conjunto de neurônios artificiais podem ser combinados em l camadas, 

com k neurônios na primeira camada, j na segunda, h na terceira e g na l-ésima 

camada como ilustrado na FIGURA 15.  

 

FIGURA 15 – ARQUITETURAS DE REDES NEURAIS 

 

FONTE: Adaptado pelo AUTOR (2018) de (HAYKIN, 1999). 

 

Esta estrutura também pode ser apresentada de forma simplificada com o 

vetor contendo o número de neurônios em cada camada. Para este mesmo exemplo 

seria [ k j h ... h ], sendo cada posição do vetor indicando a qual camada se refere 

respectivamente a quantidade de neurônios indicada.  
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 Sendo l

ka  a ativação do k-ésimo neurônio da l-ésima camada da rede, l

kjw ,  o 

peso que liga o k-ésimo neurônio da l-ésima camada com o j-ésimo neurônio da 

camada l-ésima – 1 (camada anterior), l

kb  a k-ésima bia da l-ésima camada, define-

se: 

 

 







  

j
l

k

l

j

l

kj

l

k bawfa
1

1

,  
Eq. 5 

 

 Se adotarmos para simplificação    
j

l

k

l

j

l

kj bawz
1

1

,
, a equação acima pode 

ser reescrita: 

 

 ll

k zfa   Eq. 6 

 

Onde: 

f – é uma função de transferência a ser considerada; 

 

As funções de transferência amplamente utilizadas são a Sigmoidal (Eq. 7) e 

a reLU (Eq. 8), também chamada de retificadora linear. O objetivo da função de 

transferência é transformar a ativação a de cada neurônio para um número entre 0 e 

1. Em alguns casos, como o de problemas de classificação, é também utilizada para 

a última camada a função de transferência Softmax (distribuição probabilística, Eq. 

9), pois ela além de ajustar os valores da camada para um valor entre 0 e 1, também 

cria a representação de probabilidade de ativação de cada neurônio na última 

camada.  
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Eq. 7 
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Eq. 9 

 

As Eq. 5 e Eq. 6 acima podem ser reescritas também em forma matricial 

conforme abaixo descrito: 

 

          lllll zfbawfa  1
 Eq. 10 

 

Onde: 

al– é a matriz de ativação da l-ésima camada; 

al-1– é a matriz de ativação da l-ésima - 1 camada (camada anterior); 

wl – é a matriz de pesos da l-ésima camada; 

bl – é a matriz de ativação da l-ésima camada; 

 

 A rede se inicia com os valores de ativação da camada l = 0 (camada de 

entrada) iguais aos dados normalizados de entrada xj, representando as variáveis de 

entrada da rede. A l-ésima + 1 camada é também chamada de camada de saída e 

representa as saídas da rede, ou seja, aqueles que devem se aproximar dos valores 

objetivos yj imposta a rede durante seu treinamento. 

 Para verificar o quão próximo a saída da rede é do valor objetivo, é definido 

uma função erro, ou também chamada de função custo. As duas funções de custo 

mais utilizadas são a Cross Entropy e a MSE (Média quadrática do erro). A função 

MSE é amplamente utilizada para cálculo de erro em medidas e por sua vez, na 

prática, a função Cross Entropy é aplicada para cálculo de erro em problemas de 

escolha, quando por exemplo em uma rede neural a saída deve ser 0 ou 1, sendo a 

ativação do neurônio na camada de saída representando uma escolha (PLUNKETT 

e ELMAN, 1997).  
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Sendo yx o objetivo da rede neural para determinada entrada x, a o valor de 

ativação do neurônio da última camada da rede para n dados de entrada, as funções 

custo por MSE e Cross Entropy são descritas respectivamente abaixo. 

 

  
x

xMSE ay
n

C
1

21
 

Eq. 11 

 

  
x

xxentropyCross ayay
n

C
1

_ )1ln()1()ln(
1

 
Eq. 12 

 

 Onde n é o número de dados disponíveis para treinamento. Definido a 

função custo para a rede neural em questão, o objetivo computacional é encontrar 

os valores de pesos e bias de tal forma que minimize a função custo, pois, quanto 

menor o valor desta função significa que a saída da rede neural se aproxima dos 

valores objetivos do problema. 

 O algoritmo utilizado para determinar os valores de pesos e bias que 

minimize a função custo é chamado de retro propagação do erro proposto 

inicialmente por Rumelhart et al. (1986). Basicamente consiste no cálculo 

computacional da sensibilidade da função custo em relação aos pesos e bias e de 

forma iterativa, corrigir os pesos e bias iniciais da rede a uma taxa  , denominada 

taxa de aprendizado, em direção a minimização da função custo, a partir da retro 

propagação do erro da última camada da RNA para a primeira. 

 Sendo C uma determinada função custo da rede que representa o quão 

divergente a ativação dos neurônios da camada de saída em relação aos valores 

objetivos que a rede deveria assumir para um determinado conjunto de dados de 

treinamento para determinados pesos e bias w e b, o algoritmo de retro propagação 

inicia-se com o cálculo do erro na última
1l  camada da rede, sendo o símbolo   

adotado para representar a multiplicação termo a termo entre o gradiente da função 

custo Ca  em relação a ativação a e 
'f  a derivada da função de transferência 

utilizada avaliada em 1lz . 

 

 1'1   l

a

l zfC   Eq. 13 
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 Para as demais camadas da rede, o erro é retropropagado pela a seguinte 

equação. 

 

    llTll zfw '11     Eq. 14 

 

Onde: 

 Tlw 1  - é a matriz transposta de pesos da camada l+1; 

 

 Com as matrizes de erro 
l  calculadas para todas as camadas é calculada a 

derivada parcial da função custo em relação aos pesos e bias da rede. 
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l
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Eq. 15 

 

Eq. 16 

 

 As Eq. 13 até Eq. 16 são as também chamadas “4 equações fundamentais” 

do algoritmo de retro propagação do erro. Com este equacionamento é calculado o 

gradiente da função custo em relação aos pesos e bias. Este gradiente calculado é o 

vetor cuja direção é o crescente da função custo. A nossa rede será tão boa quanto 

menor o custo que ela tem, ou seja, nosso objetivo deve ser minimizar a função 

custo em função dos pesos e bias da rede. Para tanto, para cada época, ou iteração, 

de treinamento rodado do programa para n dados de entrada e saída, os pesos e 

bias atribuídos para a rede serão corrigidos no sentido Ca  a uma taxa de 

aprendizado  , conforme as equações a seguir. 

 

w

C
ww




 '  

b

C
bb




 '  

Eq. 17 

 

Eq. 18 

 

 

Onde: 
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'w  - pesos corrigidos para iniciar a próxima época de treinamento; 

'b  - bias corrigidas para iniciar a próxima época de treinamento; 

 

 Uma época de treinamento é definida como a aplicação das Eq. 5 até Eq. 18 

uma vez para todo o conjunto de dados disponível para treinamento. A rede é 

treinada com o objetivo de minimizar uma função custo a qual representa o quão a 

classificação da rede está errada em relação ao objetivo. Este processo iterativo é 

repetido até que alguma condição de parada do programa seja satisfeita. 

 Após a fase de treinamento da RNA, generalização é a capacidade da RNA 

responder coerentemente a novos dados de entrada. Segundo Teixeira (2001), a 

capacidade de generalização não é propriedade inerente das RNAs, sendo esta 

influenciada pelo tamanho do conjunto de dados e sua representatividade 

estatística, arquitetura da RNA e a complexidade física do problema abordado. O 

grande desafio é a escolha da arquitetura da RNA. Quando a complexidade do 

modelo é maior que a necessária para descrever o problema, a rede tende a ter um 

super-ajuste aos dados de treinamento, tendendo a produzir erro para dados novos, 

não possuindo, portanto, capacidade de generalização. Por outro lado, caso o 

modelo escolhido seja muito simples para a complexidade do fenômeno, a rede 

tende a ter um sub-ajuste, neste caso também não capaz de descrever novos 

dados. Algumas técnicas foram descritas para contornar este problema, como a 

dropout (BALDI e SADOWSKI, 2014) e (SRIVASTAVA, HINTON, et al., 2014), 

regularização da função custo (GOODFELLOW, BENGIO e COURVILLE, 2016) e o 

método de inicialização dos pesos. 

 

TÓPICOS SOBRE INICIALIZAÇÃO DOS PESOS 

 

 Para iniciar o algoritmo de redes neurais e o treinamento por retro 

propagação do erro, é necessário estimar os valores iniciais de pesos e bias.  

Uma das técnicas heurísticas de inicialização dos pesos e bias consiste em 

criar uma distribuição normal com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1 para a 

matriz de pesos de cada camada da rede neural. Outra técnica também heurística 

de inicialização consiste em criar uma distribuição normal com média igual a 0 e 
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desvio padrão 
1

1
lnn

 onde nnl-1 é o número de neurônios da camada 

imediatamente anterior.  

 

TÓPICOS SOBRE REGULARIZAÇÃO DA FUNÇÃO CUSTO 

 

 Regularização é definida como qualquer modificação realizada na função de 

custo. A mais simples entre as modificações é a chamada L2 ou também weight 

decay que consiste em adicionar um termo de regularização   na função de custo, 

com o objetivo de reduzir problemas com sobre-ajuste do modelo da RNA 

(GOODFELLOW, BENGIO e COURVILLE, 2016). Esta modificação, de forma 

aplicada pode ser descrita pela a equação Creg, sendo C0 a equação de custo 

original: 

 




 2

0
2
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CCreg


 

Eq. 19 

 

 Onde n é o número de dados disponíveis para treinamento e w são os pesos 

da rede. 

 Uma vez que a função custo é modificada pela regularização, a Eq. 17 

também deve ser reescrita, assumindo a seguinte forma: 
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Eq. 20 

 

 A Eq. 18 permanece inalterada, uma vez que 
b

C

b

Creg









0 . 

 

TÓPICOS SOBRE DROP OUT 

 

 A técnica dropout consiste em aleatoriamente desativar metade dos 

neurônios escondidos imediatamente antes de iniciar uma época de treinamento. A 
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desativação é feita através de um vetor binário 0/1 com número de posições igual ao 

número de neurônios da camada em questão, cujas posições onde o valor 0 é 

assumido, é aleatoriamente gerado para 50% das posições do vetor. Esta técnica 

tem se demostrado como estado da arte para contornar problemas de sobre-ajuste 

(BALDI e SADOWSKI, 2014) e (SRIVASTAVA, HINTON, et al., 2014).  

 Este vetor de desativação 
lm  gerado multiplica os valores de ativação de 

cada neurônio na rotina no início da época de treinamento, gerando por fim, uma 

distribuição aleatória de 50% neurônios ativos para cada camada. Esta rotina é 

criada modificando ligeiramente a Eq. 10, adicionando o vetor desativação 
lm : 

 

          lllllll zfmbawfma  1
 Eq. 21 

 

 A rotina de dropout é apenas aplicada às camadas escondidas da rede 

neural, ou seja, para a camada de entrada e saída esta rotina não se aplica. 

 

TÓPICOS SOBRE ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

A ACP (Análise de Componentes Principais) é uma ferramenta matemática 

que utiliza a transformação ortogonal de vetores para converter um conjunto de 

variáveis (x1, x2, ... xn) de M amostras em um conjunto de valores de variáveis 

linearmente não correlacionados, também chamados de componentes principais. 

Esta transformação é definida de tal forma que o CP1 (Componente Principal 1) 

tenha a maior variância nos dados possível e cada componente seguinte, por sua 

vez também tenha a máxima variância sob a condição de ser ortogonal aos 

componentes anteriores. A ACP foi desenvolvida inicialmente por Karl Pearson em 

1901 e deforma prática é utilizada para redução de dimensionalidade de problemas. 

 Os passos para se calcular as componentes principais são: 

 

a. Obter os dados ou M amostras de vetores de dimensão n; 

b. Calcular a média, ou vetor médio destes dados; 

c. Subtrair a média de todos os dados; 
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d. Calcular a matriz de covariância usando todas as subtrações. Ela é o 

resultado da média do produto de cada subtração por ela mesma e terá 

dimensão nxn;  

e. Calcular os autovalores e autovetores da matriz de covariância; 

f. Arranjá-los na Matriz da transformada de Hotelling, que é a matriz cujas 

linhas são formadas a partir dos autovetores da matriz de covariância 

arranjados de modo que a primeira linha, o elemento (0,0) seja o 

autovetor correspondente ao maior autovalor, e assim sucessivamente 

até que a última linha corresponda ao menor autovalor. 

 

TÓPICOS SOBRE COMITÊ DE MÁQUINAS 

 

A proposta de comitê de máquinas foi inicialmente proposta por Haylin 

(1999) com base no conceito “dividir para conquistar”. A técnica consiste na 

aplicação de várias RNAs individualmente treinadas trabalhando em conjunto para 

emitir uma classificação ou resultado final. Nesta estrutura, cada RNA gera um 

resultado parcial yn para o resultado do problema. Cada classificação yn então é 

submetida a um combinador para gerar o resultado final youtput. 

 Um combinador pode ser, por exemplo, a média aritmética dos resultados. 

Esquematicamente, a estrutura do comitê de máquinas pode ser representada 

conforme a FIGURA 16. 

 

FIGURA 16 – ESQUEMA COMITÊ DE MÁQUINAS 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

Considerando que o comitê será formado por n máquinas, o combinador por 

média aritmética, portanto pode ser descrito da seguinte forma: 
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Eq. 22 

 

 A utilização do comitê de máquinas traz os seguintes benefícios (HAYKIN, 

1999): a redução da variância do modelo final, melhoria na tolerância a ruído nos 

dados e melhoria na capacidade de generalização. 

 

2.5 APLICAÇÕES DE RNA NO ESTUDO DA CORROSÃO 

  

 No estudo de problemas de corrosão, RNA foi usada por ZareNezhad e 

Aminian (2010) para prever a temperatura de orvalho ácido dos gases SO3, SO4, 

NO2, HCl e HBr provenientes da combustão em plantas de produção de geração de 

energia a partir da concentração de cada gás e sua respectiva pressão parcial. 

Gases ácidos condensados em H2SO4, H2SO3, HNO3, HCl e HBr são extremamente 

corrosivos às tubulações de aço e o conhecimento do potencial corrosivo através da 

temperatura de orvalho é de relevância econômica para a manutenção de plantas de 

geração de energia. A RNA desenvolvida no trabalho obteve coeficiente de 

correlação de R2 = 0,99 em relação a medições experimentais.  

 Pintos et al. (1998) comparou a performance do método de regressão linear 

com a RNA desenvolvida no contexto do Mapa Ibero Americano de Corrosão 

Atmosférica (MICAT) para avaliação da taxa de corrosão atmosférica no aço 

carbono a partir de variáveis como temperatura, umidade relativa, tempo de 

umidade, taxa de deposição de cloretos Cl-, taxa de deposição de sulfatos SO2 e 

precipitação. Os resultados da RNA foram melhores em relação ao método de 

regressão linear em termos de média quadrática do erro.  

 Cai, Cottis e Lyon (1999) expandiram o estudo de casos de corrosão 

atmosférica considerando corrosão em zinco, além do aço carbono ampliando 

também a base de dados para países em outras regiões, como Europa, América do 

Norte, Ásia e Oceania, reforçando os resultados já obtidos por Pintos et al. 

 Por sua vez, Kenny et al. (2009) aplicaram RNA no estudo de corrosão 

atmosférica em clima equatorial para três metais diferentes utilizados em instalações 
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e componentes de linhas de transmissão de energia: Aço baixo carbono, cobre e 

alumínio. Os dados de entrada da RNA adicionados em relação ao trabalho de Pinto 

et al. foram velocidade do vento, radiação solar e materiais particulados. Os dados 

foram coletados na região de São Luis no estado do Maranhão. Apesar dos bons 

resultados da RNA em relação aos dados experimentais, os autores sugerem em 

seu artigo que sejam coletados mais dados para melhorar a confiabilidade do 

modelo. 

 Khadom (2016) aplicou RNAs e modelos analítico matemático linear, 

quadrático, polinomial e logaritmo para o estudo de corrosão em altas temperaturas 

em função do tempo, temperatura e concentração de inibidores de corrosão além 

das taxas de perda de massa da literatura para cada conjunto de dado. Após o 

treinamento, a RNA ótima encontrada obteve coeficiente de correlação de R2=0,81. 

 Khalaj et al. (2015) aplicam RNA para correlacionar a composição química 

de aços de baixa liga e alta resistência mecânica, carbono equivalente, a micro 

estrutura e características de célula de corrosão com a densidade da corrente de 

passivação e potencial de passivação. A previsão da RNA criada comparado aos 

dados experimentais demonstrou suficiente capacidade de determinação dos 

parâmetros de estudo. 

 Jafari et al. (2011) utilizaram RNA para correlacionar parâmetros durante o 

tratamento superficial de aços inoxidáveis AISI 316L, tais como temperatura, tempo 

do tratamento, concentração de ácido fluorídrico HF e concentração de ácido nítrico 

HNO3 com a resistência a corrosão por pitting representada pela curva de 

polarização medida antes e depois do tratamento superficial. Além da RNA 

apresentar resultados em concordância com resultados experimentais, ela se 

mostrou uma ferramenta simples para analisar o caso de estudo. 

 El-Abbasy et al. (2014) desenvolveram uma RNA para prever a condição de 

linhas offshore de gás e petróleo, a partir de 11 variáveis de entrada e dados 

históricos de condições de linhas, separadas por diâmetro externo. Os autores 

enfatizam que os principais modelos atuais consideram apenas aspectos relativos à 

corrosão, ao passo que a RNA desenvolvida por ele abrange aspectos além das de 

corrosão, como também outros aspectos que influenciam na manutenção das linhas. 

As variáveis de entrada consideradas pelos autores são: diâmetro da linha, idade, 

condições de emenda, vãos livres, condição de apoio, pressão de operação, 

proteção catódica, emendas, condição de pintura, perda de massa e perda anódica. 
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Com o modelo, os autores classificaram as linhas em uma escala de 5 diferentes 

condições, de crítico até excelente estado, sugerindo um tipo de ação para cada 

condição. Com a análise dos pesos entre as ligações da RNA treinada, os autores 

geraram um ranking dos fatores com maior contribuição à condição das linhas, 

sendo ressaltado a proteção catódica, perda de material e condição de pintura os 3 

maiores influenciadores respectivamente. 

 Castellanos et al. (2011) desenvolveram um sistema especialista de análise 

de falhas baseada em RNA para tubulações onshore de óleo e gás para identificar 

falhas entre as mais frequentes, respectivamente corrosão externa, corrosão interna, 

por terceira parte, erosão, falha de material e vandalismo com base em 62 variáveis 

de entrada. Após o treinamento da RNA com 683 casos, esta foi comparada com 

diagnósticos de especialistas, obtendo erro de 0,2%. Foi desenvolvido interface 

amigável para usuário para aquisição de novos dados e também retornar 

informações sobre falhas na parte II do artigo publicada também por Castellanos et 

al. (2011).  

 Para metais enterrados, RNA foi aplicada por Cao et al. (2011) para prever 

corrente de fuga em tubulação enterrada no solo. As variáveis de entrada foram 

consideradas a resistividade do solo (Ω.m), a profundidade da tubulação (cm) e a 

diferença de potencial entre a tubulação e o solo (mV). Uma série de 15 amostras 

foram utilizadas para treinar a rede e outras 5 para validação. O erro máximo da 

RNA na previsão da corrente de fuga em relação às medições efetuadas foi de 

7,57%, o que foi considerado como resultado satisfatório. 

 Nos artigos revisados para estudo de casos de corrosão, as RNAs propostas 

pelos autores de forma geral, obtiveram bom coeficiente de correlação com os 

dados e melhores resultados quando comparadas com regressão linear ou 

polinomial. Houve autores que propuseram sistemas de análise de falha com redes 

neurais especialistas para problemas em tubulações de óleo e gás que em conceito 

é similar a proposta deste trabalho, apesar do contexto mais amplo de diagnóstico 

de falha e não somente restrito ao tema corrosão. Na área de corrosão em torres de 

transmissão de energia elétrica, este trabalho expande estudos já existentes sobre 

corrosão atmosférica pela a proposta de análise de corrosão da parte enterrada da 

torre que é exposta a um meio eletrolítico distinto da atmosfera.  

 



45 

 MATERIAIS E MÉTODOS 3.

  

 

3.1  MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados nesta dissertação foram basicamente dois. O 

primeiro foi um computador com 4GB de RAM e processador U2700@1.3 GHz 

equipado com o software MATLAB® R2014a 8.3.0.532 e o segundo foi uma planilha 

de dados coletados em laboratório e em campo. 

O segundo material utilizado foram os dados coletadas em campo ao longo 

da linha de transmissão de energia elétrica Açu-Lagoa Nova 230kV localizada na 

unidade federativa brasileira de Rio Grande do Norte entre as cidades de Lagoa 

Nova e Açu (FIGURA 17).  

 

FIGURA 17 – TRAÇADO DA LINHA DE TRANSMISSÃO ESTUDADA 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

 A linha de transmissão estudada é composta por 269 torres numeradas de 1 

até 269. Parte dos dados foi coletado diretamente em campo e outra parte a partir 

de amostras coletadas em campo e avaliadas em laboratório por técnicos do 

Instituto De Tecnologia Para o Desenvolvimento (LACTEC) e compilados pelo Autor. 
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 As normas utilizadas para a coleta de dados e ensaios de laboratórios pelo 

LACTEC são dispostas na TABELA 7 assim como os limites numéricos das variáveis 

em questão. 

 

TABELA 7 – NORMAS E ENSAIOS UTILIZADOS PARA COLETA DE DADOS 

Variável rede neural Norma e/ou ensaio aplicado Limites numéricos 

Análise granulométrica Conforme ABNT NBR 7181:2016 e 

ABNT 6502/1995. 

0 até 100% 

Material passante Conforme ABNT NBR 7181:2016 e 

ABNT 6502/1995. 

0 até 100% 

pH Conforme ASTM G51:1995, pH em 

extrato aquoso. 

5,1 até 8,8 

Massa específica dos 

grãos 

Conforme ABNT NBR 6508:1984, 

considerando média de pelo menos 

duas determinações 

2,6 até 2,7 

Índice de vazios Os índices de vazios máximos e 

mínimos foram determinados conforme 

ABNT NBR 12004:1990 e ABNT NBR 

12051:1991 respectivamente 

0,5 até 1,3 

Limite de liquidez ABNT NBR 6459:2016, 15 a 25 

Limite de plasticidade ABNT NBR 7180:2016 11 a 17 

Índice de plasticidade Calculado pela diferença entre Limite de 

Liquidez e Limite de plasticidade.  

4,0 a 8,6 

Concentração de 

cloretos 

ASTM D 4327-2011 

e 

ASTM C1580-13 

5 até 675,2 

Concentração de 

sulfatos 

5 até 558,4 

Concentração de 

nitratos 

5 até 246,8 

Teor de umidade Conforme ABNT NBR 6457:2016, 

considerando média de três 

determinações 

0,4 até 5,4 

Correntes de fuga 

alternadas e contínuas 

Medição direta por alicate amperímetro 4,0 até 1184,0 para Corrente 

alternada 

-392,0 até 87,0 para corrente 

contínua 

Resistência nos tirantes Medição direta por alicate terrômetro 1,0 até 182,0 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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 Os dados compilados na TABELA 7 acima foram utilizados como dados de 

entrada para o treinamento da RNA sendo um total de 33 variáveis, considerando as 

seis subclassificações referente a análise granulométrica, material passante são 

quatro subclassificações e índice de vazios são duas subclassificações. 

 Em seguida, para criar os objetivos para treinamento da rede, foram 

desenterrados tirantes das linhas de transmissão, inspecionados visualmente um a 

um e classificando o grau de corrosão de 1 até 4 conforme critério disposto na 

primeira coluna das TABELA 8 e TABELA 9. Para cada classificação gerada, foi 

atribuído um fator ponderador conforme a ultima coluna das  TABELA 8 e TABELA 

9. Com a soma dos fatores ponderadores dos quatro tirantes de uma determinada 

torre, foi criada a TABELA 10 para classificação quanto ao grau de corrosão para 

uma torre e sua respectiva interpretação. Os tirantes retirados estavam há certa de 7 

a 9 anos enterrados. 

 

TABELA 8 – CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA DAS AMOSTRAS DE TIRANTES 

Classifi-

cação 

Descrição  

do critério 

Foto referência Fator  

ponderador 

1 Sem corrosão ou 

corrosão superficial 

leve 

 

1 

2 Corrosão pontual sem 

perda de seção 

 

2 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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 Para os dados de entrada e objetivos coletados conforme TABELA 7 e 

TABELA 8 e TABELA 9 foram coletados um total de 38 amostras que foram 

utilizados para o treinamento da RNA. 

 

TABELA 9 – CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA DAS AMOSTRAS DE TIRANTES CONTINUAÇÃO 

Classifi-

cação 

Descrição  

do critério 

Foto referência Fator  

ponderador 

3 Corrosão generalizada 

com leve perda de 

seção 

 

3 

4 Corrosão generalizada 

com perda de secção 

e/ou rompida 

 

8 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

TABELA 10 – CLASSIFICAÇÃO GRAU DE CORROSÃO DE UMA TORRE 

Soma fatores ponderadores Interpretação 

Menor que 8 Corrosão leve nos tirantes da torre. Sem necessidade de 

intervenção imediata. 

Maior ou igual que 8 e menor 

que 11 

Corrosão moderada nos tirantes da torre. Sugerido 

monitoramento por outros métodos. 

Maior ou igual que 11 Corrosão crítica nos tirantes da torre. Sugerido 

monitoramento por outros métodos e ação imediata de 

manutenção 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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O valor mínimo de soma dos fatores ponderadores é 4, para o caso de os 4 

tirantes estarem classificados como grau 1 e o valor máximo de 32, para o caso de 

todos os tirantes estarem classificados como grau 2 (TABELA 8 e TABELA 9).  

 Adicionalmente, foi executado o ensaio RIMT® em 10 torres cujos dados de 

entrada referente a TABELA 7 também foram coletados. As torres neste conjunto de 

10 dados são as torres 5, 15, 22, 51, 177, 198, 225, 231, 247 e 253.      

Por fim, foi também instalado cupons para calculo da taxa de corrosão em 4 

torres da linha de transmissão. Um par de cupons por haste foi instalado enterrado 

próximo aos tirantes A e C das torres 5, 22, 51 e 167. Os cupons das torres 5, 22 e 

51 foram retirados do campo com 175 dias de exposição ao solo e o da torre 167 foi 

retirado com 280 dias de exposição. Os cupons tinham área determinada, 

características de material conhecidas e foram pesados antes da instalação e depois 

da retirada. O cálculo da taxa de corrosão foi realizado conforme Eq. 4 da seção 2.3 

deste trabalho.  A taxa de corrosão final considerada foi a média aritmética das 

medições. Para estas quatro torres, também foram medidas as variáveis de entrada 

conforme TABELA 7. 

 

3.2  MÉTODO 

 

 A seção método desta dissertação foi dividida em seis passos para a 

construção da proposta de rede neural conforme esquematizada na FIGURA 18.  

 No passo 1 foram compilados os dados coletados ao longo da linha de 

transmissão referente a TABELA 7 disponível na seção de materiais organizados em 

uma matriz com 33 linhas e 38 colunas. Nesta matriz, cada linha representa uma 

variável de entrada e as colunas representam uma determinada torre ao longo da 

linha de transmissão. Os objetivos a serem utilizados para treinamento são vetores 

binários possuindo apenas um valor 1 e com as demais posições assumindo o valor 

0. O valor 1 representa um resultado de soma dos fatores ponderadores conforme 

TABELA 10 disponível na seção materiais. A posição 1 do vetor objetivo ativada 

representa soma dos fatores ponderadores igual a 4, a posição 2 é soma igual a 5 e 

assim por diante, até a posição 8 representando soma igual ou maior que 11. Desta 

forma, a matriz de objetivos foi organizada com 8 linhas e 38 colunas. 
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FIGURA 18 – FLUXOGRAMA METODOLOGIA APLICADA 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

 O segundo passo consiste na aplicação do conceito de expansão artificial de 

dados para criar a tabela final de entradas e objetivos para treinamento, pois, devida 

a extensão da linha de transmissão, nem todas as torres tiveram dados coletados 

em sua integridade para a entrada da RNA. Para as torres que tiveram tirantes 

retirados e classificados conforme TABELA 8 e TABELA 9, para obter os dados de 

entrada caso não tenha sido coletados, foi aplicada esta técnica. Considerando a 

continuidade dos dados coletados e que não existem mudanças abruptas nas 

características coletadas na TABELA 7 ao longo da linha de transmissão, a 

expansão da base de dados foi realizada com interpolação linear entre dois pontos 

da linha de transmissão onde foram coletados dados, ou seja, sendo xp a p-ésima 

torre onde temos um yp dado coletado e xp-1 é uma outra torre com yp-1 dado 

coletado, o dado y da torre número x entre as torres xp e xp-1, é dada por 

interpolação linear. 

 Uma ressalva sobre a aplicação desta técnica neste trabalho é que, por um 

lado auxilia a rede ter maior quantidade de dados para treinamento, mas por outro, 

não existe garantia que os dados artificialmente criados de fato representem as 

medições nas respectivas torres. 
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 No terceiro passo foi aplicada a ACP para redução da dimensionalidade do 

problema, com o objetivo de simplificar e gerar um método prático para aplicação da 

administradora da linha de transmissão, uma vez que este trabalho parte da análise 

de 33 variáveis. Para tal análise, foi utilizado a função PCA (Principal Component 

Analysis) no MATLAB® R2014a 8.3.0.532 e os resultados interpretados a partir das 

matrizes geradas. O resultado da função PCA no MATLAB são duas matrizes 

principais: 

 

a) Matriz de coeficientes: matriz quadrada nxn com os CP (Componentes 

Principais), onde a primeira coluna é o CP1, a segunda o CP2 e assim por 

diante. As variáveis cujos valores são mais expressivos no CP1 são as mais 

importantes para gerar o CP1, e assim sucessivamente.  

b) O vetor explained é o vetor que descreve a variância que cada CP representa 

em relação aos dados analisados, do primeiro até o ultimo CP. 

 

 Foram consideradas as variáveis de maior representatividade conforme 

matriz de coeficientes em n CPs de tal forma que a soma do vetor explained seja no 

mínimo 95%. Desta forma, foram tomadas as principais variáveis de entrada que 

representam no mínimo 95% da variância do fenômeno para treinamento da RNA.  

 O quarto passo foi treinamento da RNA. Neste trabalho, o Autor programou 

em MatLab o algoritmo de treinamento de rede neural a partir das 4 equações 

fundamentais da retropropagação do erro proposto por Rumelhart et al. (1986). 

Nesta etapa, foram conduzidas simulações de treinamento variando a função custo 

utilizada (MSE ou Cross Entropy), número de camadas escondidas (1 até 3), função 

de transferência utilizada nas camadas escondidas (reLU ou Sigmoidal), rotina 

dropout ativada ou não, método de inicialização dos pesos e distintos valores de 

regularização para a função custo conforme metodologia L2 (λ igual a 0, λ igual a 

10% ou 20% da taxa de aprendizado). As simulações foram conduzidas para 

diversos valores de taxa de aprendizado η de 0,008 até 0,5. A função de 

transferência softmax na última camada da rede foi considerada para todos os 

treinamentos. A primeira camada da rede, a camada de entrada, foi construída com 

n neurônios, sendo cada neurônio representando uma das principais variáveis 

selecionadas por ACP. A última camada possui 8 neurônios, cada um representando 

um valor de soma ponderada (TABELA 10), sendo o primeiro neurônio 
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representando soma ponderada igual a 4, o segundo soma igual a 5 e assim por 

diante, até o oitavo neurônio representando soma ponderada igual ou maior que 11, 

conforme esquematizado na FIGURA 19.  

 

FIGURA 19 – ESTRUTURA BÁSICA RNAS TREINADAS 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

 No inicio do algoritmo de treinamento das redes neurais programado em 

Matlab, foi inserido uma rotina para normalização dos dados de entrada segundo a 

amplitude, aplicando-se uma transformação de tal forma que os dados normalizados 

tenham valores entre 0 até 1. Ou seja, sendo x o dado de entrada coletado, o seu 

valor normalizado x’ é dado pela a Eq. 23, considerando-se o valor mínimo da 

variável em questão entre os dados coletados xmin e o seu respectivo valor máximo 

xmáx:  

 

mínmáx

mín

xx

xx
x




'   

Eq. 23 

 

 Considerando estas variações, foram rodadas duas seções de treinamento. 

A primeira rodada se propõe a definir a topologia básica para treinamento da rede 

final considerando variar o treinamento com os seguintes parâmetros: número de 

camadas escondidas (1 ou 2), função custo (MSE ou Cross entropy), função de 

transferência (reLU ou Sigmoidal), rotina dropout ativa ou não e iniciando os pesos 
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por 2 distintos métodos heurísticos. Considerando estas possibilidades, foram 

definidas cinco topologias básicas para treinamento, sendo elas expostas na 

TABELA 11. 

 

TABELA 11 – TOPOLOGIAS RODADA 1 

Topologia Função de custo 
Função de transferência 
camada escondida 

Rotina  
Drop-out 

Método de iniciar 
pesos e bias 

1 Cross Entropy Sigmoidal Ativo 2 

2 MSE Sigmoidal Ativo 2 

3 Cross Entropy reLU Ativo 2 

4 Cross Entropy Sigmoidal Ativo 1 

5 Cross Entropy Sigmoidal Desativada 2 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 As redes nesta etapa foram treinadas para 5 valores distintos de taxa de 

aprendizado η (0.50, 0.25, 0.10, 0.08 e 0.04) e para uma ou duas camadas 

escondidas gerando um total de 50 redes treinadas. A segunda rodada se propõe a 

refinar os valores de taxa de aprendizado treinando as redes para 10 valores de η 

(0.500, 0.400, 0.300, 0.200, 0.100, 0.080, 0.060, 0.040, 0.020 e 0.008), considerar 1, 

2 ou 3 camadas escondidas e a utilização de 3 valores distintos de fator de 

regularização λ para a função custo ( 0%*η, 10%*η e 20%*η). Na segunda rodada, 

as redes serão treinadas com a função de transferência, função de custo, rotina 

dropout e método de inicialização dos pesos e bias que obtiveram os melhores 

desempenhos na rodada 1, gerando novamente outro montante de 50 redes 

treinadas. As topologias desta rodada são resumidas na TABELA 12 

 

TABELA 12 – TOPOLOGIAS RODADA 2 

Topologia Número de camadas 

escondidas 

Regularização 

λ 

1 1 Desativado 

2 2 Desativado 

3 3 Desativado 

4 1 Ativado λ = 0,1*η 

5 1 Ativado λ = 0,2*η 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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 Durante o treinamento de cada topologia de rede neural simulada foi plotado 

em gráfico a avaliação da função custo e precisão (%) para cada época de 

treinamento. Para cálculo da precisão de classificação da rede foi utilizado o 

conjunto chamado de validação composto por 15% do número total de dados 

disponíveis. A precisão é a razão entre o número de classificações certas da rede 

pelo número total de amostras no conjunto de validação. Este conjunto não foi 

utilizado durante o treinamento. Ao fim do treinamento, foi calculada também a taxa 

de acerto (%) da rede que é a razão entre as classificações corretas feitas pela rede 

já treinada pelo número total de amostras.  

 O quinto passo foi a combinação com a técnica de comitê de máquinas das 

melhores redes treinadas no passo quatro. As redes selecionadas foram aquelas 

que obtiveram os melhores resultados de precisão ou taxa de acerto. As melhores 

em precisão foram consideradas generalistas e as com melhores taxa de acerto 

foram consideradas especialistas. Considerando que todas as redes foram criadas 

com a função de transferência softmax na última camada, a qual representa 

distribuição de probabilidade de ativação dos neurônios, o combinador adotado foi 

uma média aritmética de cada neurônio da camada de saída de cada RNA. 

Considerando que o comitê foi formado por n máquinas, o vetor de ativação aoutput 

após a aplicação do combinador pode ser descrito da seguinte forma: 

 

 
 

n

a

a

n

n

output


 1  

Eq. 24 

 

 A classificação do comitê de máquinas formado será avaliada em termos de 

taxa de acerto, submetendo o comitê a classificar novamente as 38 amostras 

coletadas. 

 Por fim, o sexto e último passo desta metodologia foi comparar a 

classificação gerada pelo comitê de máquina considerando o proposto nas TABELA 

8, TABELA 9 e TABELA 10 com o ensaio RIMT (TABELA 6) avaliado em dez torres 

e as taxas de corrosão avaliadas quatro torres. Com base nas medidas de taxas de 

corrosão foram geradas classificações de grau de corrosividade do solo conforme 

DIN 50949-3 (TABELA 4). Foi criada uma equivalência entre interpretações de 

tabelas para o ensaio RIMT, taxa de corrosão e classificação do comitê de máquinas 
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pelo o Autor exposta a seguir na TABELA 13. A comparação entre o comitê e RIMT, 

assim como o comitê e a taxa de corrosão foi feita plotando a matriz de confusão 

entre as classificações dos três métodos avaliados (TABELA 13). 

 

TABELA 13 – EQUIVALÊNCIA ENTRE CLASSIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÃO 

RMIT 

TABELA 6 

Taxa de corrosão 

Ataque localizado  

(mm/ano) 

TABELA 4 

Classificação 

do tirante 

TABELA 8 e 

TABELA 9 

Classificação 

Torre 

TABELA 10 

Interpretação 

1 Range de 0,0025 

até 0,06 

1 < 8 Corrosão leve nos tirantes 

2 Range de 0,025 até 

0,1 

2 Maior ou igual 

a 8 e menor 

que 11 

Corrosão pontual sem perda 

de seção 

3 Range de 0,1 até 

0,4 

3 Corrosão generalizada com 

perda discreta de seção 

4 Range de 0,2 até 

0,8 

4 ≥ 11 Corrosão crítica nos tirantes, 

com perda de seção 

relevante 

5 

6 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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 TESTES E ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 4.

 

 

4.1  ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

 A análise de componentes principais foi realizada na base de dados 

referente as 38 amostras coletadas para as 33 variáveis do problema antes do 

treinamento da RNA. 

 O resultado obtido foi que os 5 primeiros componentes principais 

representam 96,7% da variância dos dados, sendo as variáveis com os maiores 

coeficientes para estes cinco primeiro eixos as quatro correntes alternadas nos 

tirantes, a concentração de cloreto e a concentração de sulfato. 

 No primeiro componente principal CP1 destaca-se as quatro correntes 

alternadas nos tirantes com os maiores coeficientes, representando 66.6% da 

variância do conjunto de dados. No segundo eixo CP2 novamente aparecem as 

quatro correntes alternadas representando 12,5% da variância. As concentrações de 

sulfato e cloreto aparecem com os maiores coeficientes no CP3, representando 

8,7% da variância dos dados. Nos CP4 e 5 novamente as correntes alternadas e 

concentração de sulfato aparecem com maior peso representando somados 9,0% da 

variância do fenômeno. 

 A importância das correntes alternadas no processo de corrosão indicado 

pela a análise de componentes principais corrobora com o trabalho desenvolvido por 

Abud Filho (2015). Neste trabalho, o autor infere que a corrosão em dutos metálicos 

enterrados em regiões próximas a linhas de transmissão de energia elétrica é 

decorrente a oscilação do potencial da interface metal – solo, que dependendo do 

pH do solo, leva o sistema alternadamente ao domínio da corrosão e da imunidade 

ou alternadamente da formação de óxidos (com ou sem passivação) e da 

imunidade. Outros pesquisadores como Juchniewicz (1961) e Serra (2014) também 

conduziram experimentos e comprovaram que as correntes parasitas alternadas em 

metais enterrados aumentam consideravelmente o consumo de anodos.  

 Segundo Gentil (2011), considerando a corrosão um processo eletroquímico, 

a concentração de cloretos e sulfatos no solo tende a reduzir a resistividade do solo 

e, portanto, favorecendo o processo de corrosão. Este autor também propõe que a 

agressividade do solo poderia ser prevista com a medição da resistividade do solo 
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para profundidades de até 3 metros. Outros pesquisadores que propuseram 

métodos de avaliação do grau de corrosividade no solo a partir da medição das 

propriedades do solo têm em comum considerar a medição da resistividade do solo 

para a classificação do grau de agressividade do solo (TABELA 5). 

 As variáveis coletadas referente à análise granulométrica, material passante, 

massa especifica dos grãos, índices de vazios, índice de plasticidade, limites de 

liquidez e plasticidade podem ser associadas a heterogeneidade do solo e aeração 

citadas na FIGURA 10 (GENTIL, 2011). Os métodos revisados que classificam o 

grau de agressividade do solo a partir de suas propriedades não consideram estas 

variáveis de forma geral e a corrosão por aeração diferencial normalmente é 

atribuída a regiões intermediárias entre meios, como por exemplo, ar – solo, solo – 

água ou água – ar, que não é o caso das hastes consideradas neste trabalho. 

 Teor de umidade é um parâmetro considerado por 3 dos 7 métodos 

revisados na TABELA 5 mas que não figura nos primeiros eixos da ACP para este 

trabalho. Os autores revisados propõem que, considerando apenas o teor de 

umidade, solos valores menores que 20% podem ser considerados de baixa 

agressividade. As amostras coletadas em campo do solo mostram um valor mínimo 

de 0,4% e máximo de 5,4% para o teor de umidade, podendo-se concluir que o teor 

de umidade não tem influencia no fenômeno estudado.  

 O pH é um fator que influencia na agressividade do solo apesar que poucos 

métodos baseados na medição das propriedades do solo levam em conta o pH 

somente. No caso estudado o resultado da ACP não trouxe esta variável nos 

primeiros eixos de maior importância e isso pode ser explicado devido ao fato que as 

hastes ao ser instaladas no solo são cobertas por uma pasta de cimento e 

normalmente não são expostas diretamente ao solo, a não ser por falha no método 

de instalação. Desta forma, portanto, a medição do pH do solo como foi conduzida 

neste trabalho pode não representar diretamente o pH no qual o metal foi exposto ao 

longo do tempo. 

 Por fim, com esta análise é possível propor a redução da dimensionalidade 

do problema, considerando as variáveis de maior importância nos 5 primeiros 

componentes principais, reduzindo portanto o problema de 33 variáveis de entrada 

para apenas 6 variáveis. Estas variáveis propostas estão relacionadas ao processo 

de corrosão no solo de forma geral como é o caso da concentração de Cloretos e 

Sulfatos e também para o caso de metais enterrados próximos a linhas de 
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transmissão via correntes alternadas de fuga. Esta proposta traz o benefício de 

simplificar a aplicação em campo do método proposto neste trabalho, pois se propõe 

um menor número de ensaios e medições de variáveis sem grande redução da 

representatividade da variância do fenômeno da corrosão no solo para tirantes de 

torres de transmissão de energia. 

 Desta forma foi possível iniciar os treinos das RNAs considerando apenas as 

principais 6 variáveis que descrevem 96,7% da variância do fenômeno. 

 

4.2  TREINAMENTO DA REDE NEURAL 

 

RODADA 1 – SELEÇÃO TOPOLOGIA BÁSICA RNA 

 

 As condições testadas para a rodada 1 se propuseram a definir a topologia 

básica para treinamento final da rede em termos de qual função de transferência 

para as camadas escondidas utilizar (reLU ou sigmoidal), qual função de custo (MSE 

ou Cross Entropy), se considera ativada a rotina dropout ou não e por fim, qual 

método heurístico de inicialização dos pesos será utilizado. Esta rodada gerou 50 

redes treinadas. Cada topologia testada acima gerou 10 redes treinadas, para duas 

condições de número de camadas escondidas e 5 condições de taxa de 

aprendizado. Nas FIGURA 21 e FIGURA 22 estão plotados os resultados de 

precisão e taxa de acerto das redes para o tirante A, com legenda conforme 

FIGURA 20. 

 

FIGURA 20 – LEGENDA GRÁFICO FIGURA 21 E FIGURA 22 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Analisando os resultados foi possível concluir que a quinta tipologia (marrom 

nos gráficos) apresentou melhores resultados. Das 10 variações de número de 

camada escondida e taxa de aprendizado, 7 delas obtiveram os melhores resultados 

com esta tipologia, quando considerado todos os tirantes da torre. 
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FIGURA 21 – RESULTADOS RODADA 1 TIRANTE A COM UMA CAMADA ESCONDIDA  

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

FIGURA 22 – RESULTADOS RODADA 1 TIRANTE A COM DUAS CAMADAS ESCONDIDAS 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Em termos de função de custo, os resultados confirmam a revisão 

bibliográfica (PLUNKETT e ELMAN, 1997) que afirmam que a função de custo Cross 

Entropy tem melhor desempenho para avaliação de erros em problemas de escolha, 

como é o caso deste trabalho. Combinado com a função de transferência sigmoidal, 

a função de custo cross entropy, a rede agrega uma propriedade de favorecer o 

aprendizado na mesma proporção do tamanho do erro (NIELSON, 2015), ou seja, 
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quanto maior o erro, maior é a velocidade com que a rede aprende. Em outras 

palavras, a rede gerando classificações ruins nas primeiras épocas de treinamento, 

como é de se esperar, irá ter uma velocidade grande de aprendizado nas primeiras 

épocas de treinamento e em poucas épocas, já estará treinada para novas 

classificações de forma satisfatória. 

 As redes com a técnica dropout ativada não apresentaram os melhores 

resultados, apesar de a expectativa teórica ser que redes treinadas com esta técnica 

apresentarem melhores resultados para precisão, ou seja, capacidade de 

generalização por evitar problemas de sobre-ajuste. Considerando que as redes 

simuladas treinamento nesta etapa eram ou com uma camada escondida com 10 

neurônios ou com duas camadas escondidas com 8 neurônios cada, o fato da 

técnica dropout não ter obtido os melhores resultados pode ser atribuído a 

potencialmente um sub-ajuste ao fenômeno. A rotina dropout cancela 50% dos 

neurônios durante o treinamento para cada época, treinando redes com 5 ou 4 

neurônios para cada camada escondida para descrever um fenômeno com 6 

entradas e 8 saídas no trabalho proposto.  

Foram duas as técnicas heurísticas de inicialização dos pesos testadas 

nesta rodada. A primeira consistiu na inicialização aleatória dos pesos com uma 

distribuição normal com média 0 e desvio padrão igual a 1 e a segunda foi também 

inicialização aleatória com distribuição normal com média 0 mas desvio padrão igual 

a 
1

1
lnn

 onde nnl-1 é o número de neurônios da camada imediatamente anterior. A 

técnica que apresentou melhores resultados para o modelo em questão foi a 

segunda. Os métodos testados são heurísticos e não bem compreendidos pela 

comunidade científica até o presente momento.    

 

RODADA 2 – REFINAMENTO TREINAMENTO RNAS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS 

TORRES 

 

 As condições treinadas na segunda rodada de testes propõem refinar o 

treinamento para diversos valores de taxa de aprendizado η verificando se aumentar 

o número de camadas escondidas ou variar o fator de regularização melhora o 

desempenho das redes. Os resultados obtidos para o treinamento das redes 

comparando o aumento do número de camadas escondidas para todos os η 
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considerados são mostrados abaixo na FIGURA 24 com legenda conforme FIGURA 

23. 

 

FIGURA 23 – LEGENDA GRAFICO FIGURA 24 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

FIGURA 24 – RESULTADOS PARA λ = 0 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 É possível concluir pela a análise da figura acima que as redes se tornam 

mais especialista a partir de uma determinada taxa de aprendizado η, ou seja, até η 

= 0,2 há melhora na taxa de acerto, independente se a rede possui 1, 2 ou 3 

camadas escondidas. Isso acontece, pois as redes foram treinadas com o mesmo 

número de épocas e, portanto, as redes com maiores η corrigem os pesos e bias a 

cada época em uma maior taxa que as com menores η, e devido a isso, é de se 

esperar que para o mesmo número de épocas, as redes com maiores η teriam maior 



62 

taxa de acertos, pois estariam melhores ajustadas as dados de treinamento. É 

possível notar também que o aumento do número de camadas escondidas não 

resultou em melhoria da taxa de acerto das redes. O melhor resultado para a taxa de 

acerto foi para a rede com duas camadas escondidas para η = 0,08. 

 Por outro lado, na medida em que aumentamos os valores da taxa de 

aprendizado η, as redes tendem a ter pior desempenho de generalização, mas é 

possível também notar que existe oscilação em melhora e piora do desempenho ao 

longo que variamos a taxa de aprendizado, não podendo diretamente afirmar que 

quanto maior η, pior será a precisão da rede. Para redes treinadas com baixo valor 

de taxa de aprendizado (η<0,2) os melhores desempenhos de generalização foram 

obtidos pelas redes com duas camadas escondidas e para maiores taxas de 

aprendizado (η≥0,2), os melhores desempenhos foram das redes com apenas uma 

camada escondida. A condição ótima de resultado entre as diversas condições 

treinadas foi para a rede com duas camadas escondidas em η = 0,04. 

 Considerando a análise dos resultados de precisão e taxa de acerto, é 

possível concluir que para valores maiores de taxa de aprendizado, as redes tendem 

a ser mais especialistas e para menores valores de taxa de aprendizado as redes 

mostraram melhores resultados de generalização.  

 Para os testes com a variação do termo de regularização, mantendo 

constante a estrutura de camadas da rede em uma camada escondida com 10 

neurônios, os resultados obtidos para o treinamento estão compilados na FIGURA 

26 com legenda conforme FIGURA 25. 

 

FIGURA 25 – LEGENDA GRAFICO FIGURA 26 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Em termos de taxa de acerto, as redes treinadas obtiveram um 

comportamento similar ao das redes treinadas variando o número de camadas 

escondidas e mantendo o termo de regularização λ = 0, que é a melhora da taxa de 

acerto na medida em que crescemos a taxa de aprendizado η. 
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FIGURA 26 – RESULTADOS PARA λ variável 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 A partir de η ≥ 0,1, é possível verificar que, na medida em que λ cresce, há 

um sensível decréscimo, praticamente estagnando a melhora na taxa de acerto da 

rede, isso sendo atribuído ao fato que quanto maior o η, maior será o λ, pois foi 

adotada a relação do tipo λ = k*η, onde k = 0, 0,1 e 0,2, e na medida em que a rede 

é treinada e os gradientes (Eq. 15 e Eq. 16) de atualização dos pesos e bias vão se 

estabilizando, o primeiro termo da equação de atualização dos pesos e bias com o 

fator de regularização (Eq. 20) torna-se maior que o segundo termo, priorizando a 

atualização dos pesos por um fator constante e não mais ponderado pela derivada 

parcial dos pesos 
w

C


  (Eq. 15). 

 Por fim, nos gráficos acima é possível notar que a precisão oscila em um 

valor intermediário de desempenho da rede na medida em que foi variada a taxa de 

aprendizado η para as diferentes redes treinadas com valores distintos de λ. As 

melhores condições de precisão foram atingidas pelas redes treinadas considerando 

algum valor de regularização, seja 10% ou 20% de η, exceto para η = 0,4 que a 

melhor condição de precisão foi atingida por uma rede treinada sem regularização. A 
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melhor condição de precisão foi atingida para η = 0,3 e λ = 20%*η. A proposta 

teórica de considerar termo de regularização na função custo é reduzir problemas de 

sobre-ajuste para redes neurais, assim como o resultado pratico desta simulação 

demonstrou verdadeiro. 

 Conclui-se comparando as redes treinadas com fator de regularização que o 

termo λ contribui para aumentar a capacidade de generalização da rede e reduzir 

problemas de sobre-ajuste.  

 Para todas as redes treinadas, os valores de precisão atingidos não foram 

superiores a 67% demonstrando assim que as redes treinadas possuem capacidade 

limitada de generalização. Isso pode ser devido ao fato de ter sido utilizado um 

número limitado e reduzido de amostras coletadas em campo e para atingir um bom 

nível de generalização, é sugerida pela revisão bibliográfica uma vasta quantidade 

de dados para treinamento. Em termos de taxa de acerto, as redes obtiveram 

resultados elevados para determinadas faixas de taxa de aprendizado, o que pode 

ser considerado que as redes treinadas nestas faixas são especialistas.   

 Por fim, considerando ambos cenários testados nesta rodada, mostrou-se 

que considerar termo de regularização para as redes colabora em reduzir problemas 

de sobre-ajuste e também o aumento do número de camadas escondidas não 

necessariamente melhora o desempenho da rede em termos de generalização ou 

em descrever os dados de treinamento depois de treinada. 

 

4.3 COMITÊ DE MÁQUINAS PARA CLASSIFICAR AS TORRES 

 

 A proposta final para classificação dos tirantes da linha de transmissão em 

questão foi um comitê de máquinas a partir dos resultados da seção 4.2. O comitê 

de máquinas será formado com as redes que obtiveram melhores resultados em 

termos de taxa de acerto ou precisão.  

 A topologia das redes escolhidas está resumido na TABELA 14. Está 

marcado com “X” o motivo da decisão de incluir a rede no comitê e o valor obtido 

respectivamente durante o treinamento. Para gerar o classificador final por comitê de 

máquinas foram selecionadas 4 RNAs treinadas na seção 4.2. Duas delas foram 

selecionadas por ter obtidos as melhores taxas de acerto, consideradas ambas 

como redes especialistas e as outras duas foram selecionadas por apresentarem os 

dois melhores valores de precisão, consideradas redes generalistas.  
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TABELA 14 – REDES COMITÊ DE MÁQUINAS COM 4 RNAS 

C
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n
d

iç
ã
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Número de 
neurônios 

camadas [1 2 
... l] 
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a
 d

e
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Número de 
neurônios 
camadas 1 

até n 

T
a
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e
 

a
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e
rt

o
 

P
re

c
is

ã
o

 

V
a
lo
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2 [6 12 8] X 
 

92% 
 

18 [6 12 12 8] X X 67% 

16 [6 12 12 8] X 
 

92% 
 

43 [6 12 8] X X 68% 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 A rede treinada na condição 2 foi uma rede com uma camada escondida, 

η=0,4 e λ=0. A rede treinada na condição 16 foi uma rede com duas camadas 

escondidas, η=0,08 e λ=0. A rede na condição 18 também tinha duas camadas 

escondidas, η=0,04 e λ=0. A última rede selecionada referente a condição 43 foi 

treinada com uma camada escondida, η=0,30 e λ=20%*η.  

 Para as RNAs escolhidas TABELA 14, a taxa de acerto do comitê de 

máquinas obtida foi de 97,4%. O resultado do comitê para a classificação torre 

mostra uma taxa de acerto elevada, ou seja, com uma elevada capacidade de 

descrever os dados utilizados no treinamento e juntamente com a ponderação de 

outras duas redes generalistas. O resultado de taxa de acerto do comitê é superior a 

qualquer um dos resultados individuais de cada rede, concluindo-se então que a 

aplicação de comitê de máquinas melhora os resultados de classificação do que 

considerando apenas uma rede neural individualmente, por ponderar diversas redes 

treinadas em condições distintas. 

 

4.4 COMPARAÇÃO COMITÊ DE MÁQUINAS COM RESULTADOS RIMT 

 

 Foi utilizado o comitê proposto na seção 4.3 para classificar dez torres 

quanto ao grau de corrosão, as quais também foram avaliação pelo ensaio RIMT. As 

torres com medição RIMT são as torres 5, 15, 22, 51, 177, 198, 225, 231, 247 e 253. 

Os resultados de classificação pelo comitê e pelo ensaio RIMT, ponderado pela a 

equivalência estabelecida na TABELA 13 para criar uma soma de fatores 

ponderadores também com base no ensaio RIMT estão expostas na TABELA 15, 

juntamente com os valores das 6 variáveis utilizadas para classificação pelo comitê, 

sendo elas a concentração de cloretos Cl- e sulfatos SO4
-2

 em ppm e os quatro 

valores de corrente alternada em mA medidas nos 4 tirantes. 
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TABELA 15 – COMPARAÇÃO COMITÊ E RIMT 

Número 
torre 

PPM Corrente (mA) nos 

tirantes 
Comitê  
Soma 
fatores 

Classificação RIMT nos tirantes 

 
Cl

-
 

 
SO4

-2
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D A B C D 

Soma 
fatores 

5 
23 104 210 725 412 522 

4 1 1 2 1 5 

15 
12 84 422 445 291 380 

6 2 1 1 1 5 

22 
23 93 620 470 338 575 

6 1 1 1 1 4 

51 
18 80 617 603 510 147 

4 1 1 1 1 4 

177 
50,5 95,2 565 558 472 240 

4 2 3 2 1 8 

198 
115,4 67,8 585 692 570 505 

4 2 2 3 2 9 

225 
33,8 73,8 539 25 380 369 

4 1 1 1 2 5 

231 
30,3 75,6 624 472 613 533 

4 1 1 1 1 4 

247 
54,4 98,3 535 454 467 330 

4 1 2 2 1 6 

253 
46,7 148,5 793 283 457 398 

4 1 1 1 1 4 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 A pior classificação por RIMT foi para o tirante B da torre 177 e tirante C da 

torre 198, ambos com o grau 3. Pela TABELA 6, a interpretação do grau 3 é 

anomalia média com discreta redução da secção do cabo e a intervenção sugerida é 

monitoramento no intervalo de 6 ou 12 meses, ao passo que o comitê classificou 

como grau 1 com a interpretação sendo corrosão leve nos tirantes das torres, 

conforme TABELA 10. Para estas duas torres, a classificação entre o ensaio RIMT e 

o comitê divergiram, considerando a interpretação da soma de fatores ponderadores 

menor que 8 como corrosão leve, igual a 8 e menor que 11 como corrosão 

moderada e soma igual ou maior que 11 como corrosão crítica (TABELA 10). A 

interpretação para as torres considerando o comitê é de corrosão leve nos tirantes e 

a interpretação por RIMT seria que pelo menos 1 tirante está com corrosão 

generalizada e com perda discreta de seção, sendo interpretada como corrosão 

moderada, o que já seria um sinal de alerta para a administradora do ativo de 

monitoramento com maior freqüência da torre pois já pode haver perda de seção da 

haste e comprometimento de sua aplicação. 

 Trabanelli et al. (1972) sugere em seu método de classificação de 

agressividade de solos que solos com concentração de cloretos menor que 100 ppm 

tendem a ser solos não agressivos e concentrações até 1000 ppm tendem a ser 
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medianamente agressivos e concentrações de até 200 ppm de sulfatos tendem a ser 

solos não agressivos. O método de Trabanelli et al. (1972) atribui índices parciais 

para resistividade, potencial redox, pH, concentração de cloretos, sulfatos e sulfatos, 

sendo a agressividade do solo classificada a partir da soma destes índices parciais. 

Analisando apenas a concentração de cloretos e sulfatos medidos nas torres 

avaliadas na TABELA 15 é possível concluir que o solo possui baixa concentração 

destes íons exceto para a torre 198 que foi medida concentração de cloretos um 

pouco superior a faixa que o autor classifica como não agressivo. Serra (2014) 

sugeriu em sua tese de doutorado que correntes alternadas de até 60mA não 

modificam significativamente a taxa de corrosão de aço carbono no solo e é 

necessário uma corrente na ordem de ampères para gerar alteração. A torre 177 e a 

torre 247 possuem valores de concentração de cloretos e sulfatos e medições de 

corrente alternada muito similares entre si, apesar de terem sido classificadas 

diferentemente com base no ensaio RIMT. Este fato sugere que a anomalia 

detectada no ensaio RIMT nas hastes da torre 177 pode ser conseqüência de outros 

fatores que não são somente a concentração de cloretos, sulfatos ou a ação da 

corrente alternada. Para a torre 198, nota-se que a concentração de cloretos é o 

mais elevado para as amostras avaliadas sugerindo que o solo possui maior 

agressividade comparada com as demais torres avaliadas. 

 Os resultados do ensaio RIMT para as 10 torres foram agrupadas conforme 

a interpretação proposta na metodologia deste trabalho (TABELA 13), criando 

grupos de classificação similares ao proposto pelo comitê, conforme interpretação 

proposta: soma dos fatores ponderadores menor que 8 é interpretado como 

corrosão leve sem perda de secção, soma dos fatores igual a 8 mas menor que 11 é 

interpretada como corrosão moderada podendo ter início ou já haver perda de seção  

e pro fim, soma ponderada igual a 11 ou maior sendo interpretada como corrosão 

crítica pois indicaria perda de seção significativa em pelo menos 1 ou perda 

moderada em pelo menos 3 hastes. Considerando estes grupos de classificação, os 

resultados de confusão e correlação obtidos pela classificação realizada pelo comitê 

proposto e o ensaio RIMT respectivamente foram 20% e 80%, conforme mostrado 

na matriz de confusão plotada na FIGURA 27. É possível interpretar estes 

resultados de classificação do comitê compilados na TABELA 15 e plotados na 

matriz de confusão da FIGURA 27 como coerentes com o ensaio RIMT por terem 

atingido 80% de correlação. 
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FIGURA 27 – MATRIZ DE CONFUSÃO ENTRE COMITÊ E RIMT 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

  

 Nas linhas verticais, a matriz de confusão mostra as classificações das 

torres pelo ensaio RIMT e nas linhas horizontais as classificações do comitê de 

máquinas proposto. A leitura da tabela da esquerda para direita e de baixo para 

cima indica, no quadro em azul o resultado final de correlação entre as 

classificações, ou seja, 80% de concordância e 20% de discordância. As regiões em 

cinza na lateral direita e na última linha da tabela indicam os resultados parciais de 

concordância ou discordância para cada classe de classificação existente na 

respectiva linha ou coluna. A diagonal da matriz destacada em verde mostra 

classificações concordantes entre os dois métodos. As regiões em vermelho 

mostram posições discordantes entre as classificações dos métodos, ou seja, dados 

contidos nesta região mostram que nestes houve divergência na classificação, como 

é, por exemplo, para duas torres nas quais o comitê as classificariam como 

“corrosão leve” ao passo que o ensaio RIMT classificaria como “corrosão moderada”.  

 O comitê proposto neste trabalho, portanto, pode ser aplicado para 

diagnosticar as torres da linha de transmissão estudada quanto ao grau de corrosão, 

substituindo o ensaio RIMT pela medição da concentração de cloretos, sulfatos e as 
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4 correntes alternadas parasitas nos tirantes criando uma alternativa de diagnóstico, 

com correlação de 80%.  

 Para nenhuma das 10 torres comparadas desta maneira houve classificação 

de grau de corrosão crítica tanto pelo ensaio RIMT quando pelo comitê de 

máquinas, apesar de ter sido considerado amostras de torres classificadas como 

críticas durante o treinamento das redes neurais. 

 

4.5 COMPARAÇÃO COMITÊ DE MÁQUINAS COM TAXA DE CORROSÃO 

MEDIDAS 

 

 Para quatro torres foram instalados cupons para avaliação da taxa de 

corrosão no solo imediatamente próximo a haste. Dois cupons foram instalados em 

cada haste nas posições A e C das torres 5, 22, 51 e 167 e a taxa de corrosão 

avaliada considerando a perda de massa e o período de exposição do cupom no 

solo, conforme Eq. 4. Para a torre 167 os cupons foram retirados após 280 dias de 

sua preparação. Para as torres 5, 22 e 51, os cupons foram retirados após 175 dias 

de sua preparação. O valor de taxa de corrosão para o solo da torre considerado 

neste trabalho foi a média aritmética das medições nos tirantes. A média da taxa de 

corrosão por torre foi comparado com os resultados de classificação qualitativa do 

comitê conforme interpretação estipulada na TABELA 13 da seção materiais e 

métodos. 

 Os resultados obtidos das comparações estão resumidos na TABELA 16.  

 

TABELA 16 – COMPARAÇÃO CLASSIFICAÇÃO COMITÊ E TAXA DE CORROSÃO MEDIDA 

Número 
torre 

PPM Corrente (mA) nos 

tirantes 
Comitê 
Soma 
fatores 

Taxa de 
corrosão 

média 
(mm/ano)  

Cl
-
 

 
SO4

-2
 A B C D 

5 23 104 210 725 412 522 4 0,065 

22 23 93 620 470 338 575 6 0,047 

51 18 80 617 603 510 147 4 0,126 

167 37 552 220 220 230 260 > 11 0,103 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Considerando ataque localizado e interpretando os resultados a partir da 

TABELA 4 e a equivalência exposta na TABELA 13, o solo na torre 5 e 22 podem 
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ser classificados como fracamente agressivos, o solo da torre 51 como agressivo e 

para o tirante A da torre 167 como fracamente agressivo e o tirante C como 

agressivo, equivalente a interpretação pelo comitê de grau de corrosão moderada, 

ou soma dos fatores ponderadores igual a oito e menor que onze. 

 Avaliando o grau de agressividade do solo pela medição da taxa de corrosão 

mostrada na TABELA 16, os solos das torres 5 e 22 estariam inclusos no range de 

taxa de corrosão entre 0,025 a 0,100 mm/ano que classificaria estas torres como 

expostas a um solo fracamente agressivo conforme DIN 50949-3. A taxa de 

corrosão medida nas torres 51 e 167 estaria no range de 0,100 a 0,400 mm/ano que 

classificaria estas a expostas a um solo agressivo. Desta forma, a interpretação 

equivalente conforme TABELA 13, tanto para solos classificados como fracamente 

agressivos ou agressivos conforme DIN 50949-3 considerando a soma dos fatores 

ponderador e sutilizados como objetivos para a criação das redes neurais que 

compuseram o comitê de máquinas seria corrosão moderada nas 4 torres avaliadas. 

 O comitê proposto, por sua vez, classificou as torres 5, 22 e 51 como 

corrosão leve, devido a soma dos fatores ponderadores ser menor que 8 e para a 

torre 167 foi classificada pelo comitê como corrosão crítica, indicando soma dos 

fatores ponderadores igual ou maior que 11.  

 Na FIGURA 28 foi plotado a matriz de confusão de classificação 

considerando a agressividade do solo a partir da medição da taxa da corrosão com a 

interpretação proposta pela 50949-3 e a classificação proposta pelo comitê nos seus 

três graus propostos: corrosão leve, moderada ou crítica na torre. A correlação entre 

as classificações foi 0%. Para 3 medições, as torres 5, 22 e 51, a classificação do 

comitê foi mais branda em relação a taxa de corrosão ao passo que para 1 medição, 

a torre 167, a classificação com base na taxa de corrosão foi mais branda. 

Concluindo-se então que a classificação do grau de corrosão nas torres avaliadas 

com base na medição da taxa de corrosão foi superior majoritariamente em 

comparação com a classificação gerada pelo comitê. 

 Esta divergência pode ser devido ao fato dos cupons terem sido expostos ao 

meio corrosivo por um período muito curto, de 175 a 280 dias, em relação ao tempo 

que as hastes das torres que estão expostas ao meio corrosivo de 7 a 9 anos. 

Considerando o comportamento típico da perda de massa ao longo do tempo para o 

fenômeno corrosão como sendo tekM   e que a taxa de corrosão pode ser 

interpretada como sendo a tangente, ou a derivada neste ponto, a curva em 
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determinado ponto (
t

M


 ), é possível concluir diretamente por uma análise gráfica 

que a inclinação da derivada 
dt

dM  para amostras retiradas em períodos mais 

curtos de tempo vai ser maior do que para amostras expostas ao meio corrosivo a 

um período maior de tempo, ou seja, a taxa de corrosão é maior nos estágios iniciais 

e tende a reduzir a medida que se passa o tempo. Desta forma, é de se esperar que 

as classificações com base na taxa de corrosão apenas sejam mais agressivas pelo 

curto período de exposição, ao passo que as geradas pelo comitê sejam mais 

brandas por terem considerado hastes expostas a longos períodos de tempo como 

objetivo durante o treinamento das redes neurais que a compõe, como aconteceu 

para 3 das 4 torres comparadas. 

 

FIGURA 28 – MATRIZ DE CONFUSÃO COMITÊ E TAXA DE CORROSÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Para a torre 167, a classificação pela taxa de corrosão foi mais branda que 

pelo comitê, sendo a única exceção ao exposto anteriormente. Nesta torre a 

concentração de sulfato SO4
-2

 está no limite numérico superior utilizado no 

treinamento das redes neurais. No Apêndice A deste trabalho é plotado a 
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probabilidade de acionamento dos neurônios na última camada e apesar do maior 

valor numérico (37%) seja do oitavo neurônio que corresponde classificação de grau 

de corrosão crítica, é possível também verificar que este valor não é muito superior 

ao valor de acionamento do neurônio dois (31%), por exemplo, que corresponde ao 

grau de corrosão leve. Ao somar a probabilidade de acionamento dos neurônios 1 

até 4 que correspondem a classificação de corrosão leve, obtemos probabilidade de 

obter corrosão leve como resultado final do comitê de 63%. Desta forma, é possível 

interpretar a classificação final do comitê como indicativo de grau de corrosão crítica, 

mas ao mesmo tempo em que o comitê tem também alta probabilidade de classificar 

a torre 167 como corrosão leve. Desta forma, as diferenças dos resultados entre 

taxa de corrosão e a classificação pelo comitê para esta torre seriam análogas as 

outras 3 torres avaliadas desta maneira. 

 A avaliação da taxa de corrosão em um momento no tempo apenas mostra 

não ser confiável, podendo gerar uma super estimativa de classificação de 

agressividade para metais expostos a um longo período de tempo. Uma sugestão 

para melhorar a precisão da classificação com base na taxa de corrosão do solo 

seria realizar mais medições ao longo do tempo para construir a curva de perda de 

massa em função do tempo e a partir dela, estimar a taxa de corrosão média para o 

período total de exposição das hastes para ser utilizada como referência para 

comparação de classificações. A expectativa com esta medida seria obter valores 

médios de taxa de corrosão menores do que os medidos nos cupons expostos 175 e 

280 dias no solo e, portanto, gerar classificações mais brandas como foram as 

obtidas pelo comitê.  

 Uma importante ressalva sobre a comparação com a taxa de corrosão 

medida é que a informação obtida pelos cupons em campo é de uma taxa de 

corrosão generalizada ou uniformemente distribuída na superfície do cupom, ao 

passo que as hastes metálicas das torres estaiadas são avaliadas quanto a perda de 

seção e, portanto um ataque localizado seria mais grave do que um ataque 

generalizado.  



73 

 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 5.

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho teve por objetivo principal criar um comitê de máquinas com 

redes neurais para propor uma ferramenta de diagnóstico qualitativo de classificação 

em termos de grau de corrosão das torres da linha de transmissão Açu-Lagoa Nova 

localizada no Rio Grande do Norte. 

 As conclusões obtidas neste trabalho são as apresentadas a seguir:  

 Foi possível a redução da dimensionalidade do problema por análise de 

componentes principais. Neste trabalho foi simplificado de 33 para 6 

variáveis descrevendo 96,7% da variância do fenômeno, sendo elas 

concentração de cloretos, concentração de sulfatos e a medição das 

correntes alternadas nos quatro tirantes. Isso traz uma vantagem para a 

empresa admistradora das torres por simplificar o processo de avaliação 

de corrosão com a redução a uma quantidade menor de variáveis a 

serem coletadas. 

 Entre as tipologias testadas para as redes, aquelas treinadas com a 

função de custo cross entropy e função de transferência sigmoidal 

obtiveram redes com melhores resultados em termos de generalização e 

redes especialistas, como esperado para problemas de classificação em 

redes neurais. A técnica dropout não mostrou melhorias no treinamento 

como previsto pela teoria. Este fato aconteceu neste trabalho e foi 

associado ao sub-ajuste da RNA ao problema, quando aplicado o 

dropout. 

 A combinação de RNAs com boa capacidade de generalização com 

redes especialistas em comitê de máquinas melhorou os resultados de 

classificação quando comparado com qualquer uma das redes 

individuais.  

 Com o modelo final de classificação por comitê de máquinas, a 

correlação obtida com o ensaio RIMT realizado em 10 torres da linha de 

transmissão foi de 80%, podendo concluir que o comitê de máquinas 

pode replicar os resultados do ensaio RIMT com alta correlação. 
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 A correlação entre as classificações propostas pelo comitê com a taxa de 

corrosão medida em 4 torres foi de 0%. Para 3 das 4 torres o comitê de 

máquinas classifica as torres de forma mais branda, o que foi associado 

ao fato das hastes estarem enterradas há 7 ou 9 anos, ao passo que os 

cupons para medição da taxa de corrosão foram expostos a um período 

inferior a um ano ao solo, o que superestima a taxa de corrosão pois esta 

taxa tende a ser menor a medida que o tempo de exposição aumenta.. 

  

 As RNAs propostas neste trabalho são limitadas ao estudo de caso da linha 

onde os dados foram coletados, mas podendo a metodologia proposta ser aplicada 

a outras linhas de transmissão como alternativa ao ensaio RIMT, com uma 

simplificação significativa ao número de variáveis a ser coletadas para descrever um 

fenômeno tão complexo como a de corrosão no solo.  

 

SUGESTÕES TRABALHOS FUTUROS  

 

 Como sugestão para trabalhos futuros: 

 Realizar medições de resistividade do solo e potencial redox, incluindo 

ambas variáveis como entradas para o ACP. A maioria dos autores que 

propõem classificar a agressividade do solo do ponto de vista de 

corrosão utiliza como principal parâmetro a resistividade do solo e 

potencial redox. A resistividade pode representar as variáveis de 

concentração de cloretos e sulfatos no solo e desta forma, existe a 

possibilidade de redução ainda maior do número de variáveis de entrada 

por análise de componentes principais.  

 Realizar extensiva coleta de taxas de corrosão em vários momentos do 

tempo, reproduzindo a curva de perda de massa pelo tempo para 

diversas torres da linha de transmissão e utilizar estas medições como 

objetivos para treinamento da rede neural após análise de ACP. Desta 

forma seria possível com base em algumas variáveis de entrada estimar 

a taxa de corrosão por redes neurais e comitê de máquinas para outras 

torres da linha de transmissão e projetar no tempo a perda de seção da 

haste. 
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 Aumentar o número de amostras ou exemplos coletados ao longo da 

linha de transmissão: neste trabalho foram consideradas 38 amostras 

coletadas ao longo da linha de transmissão para treinamento da rede 

neural.  

 Do ponto de vista de algoritmo de redes neurais programado, sugere-se 

criar uma rotina de variação de 1 até n o número de neurônios na 

camada escondida, fixando em uma camada escondida apenas de modo 

a encontrar o valor ótimo de número de neurônios para o problema em 

questão. 

 Criar um aplicativo para smartphone que esteja equipado com o comitê 

de maquinas proposto neste trabalho com interface para usuário inserir 

os valores de concentração de sulfatos, cloretos e as 4 medições de 

correntes alternadas parasitas e que a saída seja o diagnóstico de grau 

de corrosão na haste para apoiar técnicos de manutenção em serviço de 

campo. 
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APÊNDICE A 

 

 Na TABELA 17 está compilado a probabilidade de acionamento de cada 

neurônio na ultima camada para o comitê proposto neste trabalho. Para as torres 

utilizadas para validação do comitê por comparação com RIMT ou taxa de corrosão, 

a tabela mostra a probabilidade de acionamento de cada neurônio na última 

camada. Foi tomado o neurônio com a maior probabilidade de acionamento para 

gerar a classificação pelo comitê para as torres avaliadas.  

 

Exemplo: Torre 5, possui maior probabilidade de acionamento no neurônio #1 com o 

valor de 57%, portanto a classificação do comitê para a torre 5 é soma dos fatores 

ponderadores igual a 4 (revisar estrutura básica da RNA treinada na secção 

Materiais e Métodos na FIGURA 19).  

 

TABELA 17 – PROBABILIDADE DE ACIONAMENTO POR NEURÔNIO COMITÊ 

Número 
da torre 

Probabilidade de acionamento por neurônio 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 

5 57% 7% 4% 5% 1% 0% 2% 23% 

15 26% 6% 32% 3% 4% 0% 1% 29% 

22 22% 21% 39% 2% 4% 0% 0% 12% 

51 80% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 15% 

167 24% 31% 8% 1% 0% 0% 0% 37% 

177 49% 6% 8% 2% 2% 0% 0% 33% 

198 63% 2% 21% 2% 4% 0% 1% 6% 

225 43% 10% 19% 4% 1% 0% 1% 23% 

231 46% 21% 5% 3% 6% 0% 1% 18% 

247 34% 10% 15% 3% 6% 0% 0% 32% 

253 56% 28% 1% 0% 2% 2% 0% 11% 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Na FIGURA 29 foi plotado com base na TABELA 17 a probabilidade de 

acionamento de cada neurônio para as torres avaliadas. Os tons de azul são 

referente ao acionamento dos neurônios #1, #2, #3 e #4 são relativos à classificação 

de corrosão leve na torre (soma ponderada menor que 8 – ver TABELA 10), os tons 

de amarelo é referete aos neurônios #5, #6 e 7# relativos a classificação de corrosão 

moderada na torre (soma ponderada igual a 8 e menor que 11) e por fim, a cor 
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vermelha é referente ao acionamento do neurônio #8 que classifica a torre como 

corrosão crítica (soma dos fatores ponderadores igual ou maior que 11). 

 

FIGURA 29 – DISTRIBUIÇÃO DA PROBABILIDADE DE ACIONAMENTO POR NEURÔNIO COMITÊ 

 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 


