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Abstract--This paper presents the study of the current 

harmonics content as a feature for load disaggregation and 

classification. The setup developed for data acquisition was based 

on Arduino, in order to be simple and inexpensive, that way it can 

be easily reproduced and improved. The system consists of a 

current transformer (CT), a voltage transformer (VT), a signal 

conditioning circuit, and the Arduino UNO R3 as the analog-to- 

digital converter and communication hub with the computer. Data 

were obtained from a set of three different pairs of lamps: 

incandescent, compact fluorescent and LEDs. A script created in 

Matlab was in charge of storing the data obtained and input it in 

a fast Fourier transform (FFT) algorithm in order to extract the 

harmonics content. It was observed that the first five odd 

harmonics (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) were quite distinct among the loads. 

From this data set, the use of harmonics as a way for load 

classification was investigated by employing the Neural Network 

Pattern Recognition tool on Matlab, a classification neural 

network. The results obtained were excellent, with a precision 

around 90%, showing that indeed the current harmonics are a 

source of reliable data that can be used to identify different types 

of loads. 

 
Palavras-chave — desagregação de cargas, harmônicos, redes 

neurais artificiais. 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACEE  American Council for an Energy-Efficient 

Economy 

ADC   Analog to Digital Converter 

FFT   Fast Fourier Transform 

HMM  Hidden Markov Models 

IDE   Integrated Development Environment 

NILM   Non-Intrusive Load Monitoring 

RNA   Rede Neural Artificial 

SVM  Support Vector Machines 

TC    Transformador de Corrente 

TT    Transformador de Tensão. 

 

 

 

 

                                                           
C. A Gomes de Souza da Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da 

Grande Dourados, Dourados, MS 79804-970 Brasil (e-mail: 
cesar.augusto.gomes.souza@gmail.com). E. Biasotto da Faculdade de 

 

I.  INTRODUÇÃO 

O período de 1995 a 2010, o American Council for an 

Energy-Efficient Economy – ACEEE realizou uma 

pesquisa em vários países que constatou que a energia 

economizada através da mudança de comportamento dos  

consumidores é proporcional à qualidade de informação que 

eles recebem acerca do consumo. Dar ao consumidor uma 

maior compreensão de onde (em quais aparelhos) e quando (em 

quais períodos do dia) ele vem consumindo energia leva tanto a 

redução do consumo quanto a mudança dos períodos de ponta 

para os fora de ponta [1]. Os resultados da pesquisa são 

mostrados na Fig. 1, onde é possível perceber que a 

disponibilização de informação em tempo real com 

discriminação de consumo por aparelho (Real-Time Plus 

Feedback) é a que resulta em uma maior economia média. 

Posteriores análises, entretanto, mostram que economias da 

ordem de até 19,5%, com média de 3,8% podem ser atingidas 

[2]. 

Entregar esse tipo de informação aos usuários leva ao 

conceito de smart metering ou medição inteligente, que 

compreende um conjunto de tecnologias que possibilita ao 

consumidor acompanhar o próprio uso de energia em detalhes, 

dando-lhe conhecimento de como a vem utilizando, onde se 

encontram ineficiências e possibilidades de melhoria no uso [3]. 

Embora já existam no mercado equipamentos medidores do 

tipo, estes ainda não abrangem toda a gama de funcionalidades 

desejadas sendo, portanto, fonte de pesquisa e desenvolvimento 

na área tanto por parte de empresas, quanto universidades e até 

mesmo desenvolvedores independentes. 
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Fig. 1.  Economia média anual de energia elétrica em unidades residenciais, 

baseado em 36 estudos realizados entre 1995 e 2010 [1]. 

 

O princípio por trás do funcionamento destes sistemas é o 

conceito de assinatura de cargas, que é o conjunto de 

características elétricas únicas que cada aparelho possui, que 

podem ser medidas e usadas para desagregação. 

Diversas características podem ser empregadas para se 

identificar a assinatura das cargas.  

 A corrente de partida, que é diferente entre equipamentos, 

mesmo que seus estados de funcionamento sejam similares. A 

forma de onda da corrente, visto que é influenciada por 

parâmetros como amplitude, duração e constantes de tempo, 

portanto os algoritmos devem ser capazes de lidar e se adaptar 

a essas variações. O perfil do transiente, que tende geralmente 

a se manter, fazendo com que muitas cargas possuam perfis 

repetitivos ou pelo menos seções que se repetem, tornando a 

implementação mais simples, visto que não é preciso analisar o 

perfil como um todo, o que é muito mais complexo e exige mais 

recursos[4]. 

 As harmônicas da corrente também podem ser empregadas 

na determinação da assinatura dos equipamentos, como 

mostrado em [5]. Ao se analisar a amplitude e os valores das 

harmônicas, correspondências podem ser observadas entre o 

tipo de equipamento e estas. É possível dessa forma identificar 

equipamentos que consomem a mesma potência, mas cujas 

harmônicas presentes no sinal são completamente diferentes. 

 A forma de onda da corrente, da admitância instantânea, 

da potência instantânea, autovalores, todos são dados que 

também podem ser utilizados como entrada em algoritmos de 

desagregação de carga. 

Partindo destas ideias, o presente trabalho tem por objetivo 

apresentar um sistema de aquisição e processamento de sinal 

simplificado, baseado em Arduino, para que se possa analisar a 

capacidade de uso do conteúdo harmônico da corrente para 

identificação de cargas via Neural Network Pattern 

Recognition, uma rede neural de classificação, existente na 

ferramenta computacional Matlab. 

II.  DESAGREGAÇÃO DE CARGAS 

Cada equipamento ou eletrodoméstico em uma residência 

possui um padrão de uso da eletricidade. A identificação destes 

padrões leva a desagregação de todo o consumo de energia, que 

ao ser apresentado ao usuário oferece um melhor entendimento 

de como a energia vem sendo utilizada. Também é possível ao 

consumidor identificar possibilidades para reduzir o consumo e 

o valor de sua conta, visto o crescente aumento das tarifas 

energéticas a cada dia que passa [6]. 

 Em [7] define-se NILM (Non-Intrusive Load Monitoring), 

como uma técnica empregada para a compreensão da forma 

com que os equipamentos operam em relação ao consumo 

energético, a partir de medições realizadas em apenas um ponto, 

como o quadro geral. Tal tecnologia é parte integrante do 

sistema de medição em uma casa inteligente (smart home), 

onde informações acerca de cada equipamento são de extremo 

interesse, mas monitorar cada equipamento individualmente é 

inviável. Assim dispositivos de baixo custo para 

monitoramento do consumo de energia residencial são um 

passo na integração dos lares na futura rede smart grid. Eles 

funcionam com base nas informações dos equipamentos 

envolvidos e nos cenários de consumo existentes, os algoritmos 

de desagregação então identificam os atributos dentre os dados 

e emitem conclusões acerca do uso da energia. 

 Diversas características podem ser empregadas para se 

identificar a assinatura das cargas, como descrito anteriormente.  

 Dadas as particularidades de cada consumidor o método a 

ser implementado varia e muitas vezes a combinação de vários 

algoritmos pode ser utilizada. 

Existem duas formas de se trabalhar a questão da 

desagregação, com medidas supervisionadas e não 

supervisionadas. Nas do primeiro tipo, dados identificados 

formam um conjunto de treinamento para um classificador ou 

algoritmos otimizados e/ou de reconhecimento de padrão. Nos 

otimizados o perfil de consumo e potência dos equipamentos é 

fornecido. Ao se comparar o perfil de consumo com os que 

compõem o banco de dados, aquele que mais se aproximar é 

escolhido. Já em sistemas de reconhecimento de padrão os 

dados podem ser classificados em forma de clusters, redes 

neurais, e algoritmos baseados em Support Vector Machines 

(SVM). A principal desvantagem desse tipo de solução é a 

necessidade prévia de informação. Este é o caso do presente 

trabalho [7]. 

 Com relação aos algoritmos não supervisionados, que 

compõem o grupo de maior interesse para pesquisa atualmente, 

a necessidade de dados para treinamento, ou seja, de 

informações prévias do sistema, deixa de existir. Neste grupo 

se encontram algoritmos de dynamic time warping, clustering 

com separação de fonte aleatória, Hidden Markov Models 

(HMMs), fatorial de HMMs, além de outras variações, temporal 

motif mining e separação aleatória de fonte. Para todos estes, a 

distinção entre os equipamentos é não supervisionada, enquanto 

que a identificação de um equipamento não é feita 

automaticamente. Embora haja soluções que o façam baseadas 

em inferência Bayesiana e classificação semisupervisionada. 

III.  REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAS) 

Conceitualmente, em [8] define-se uma rede neural artificial 

(RNA) como um processador maciço paralelamente 

distribuído, constituído de unidades de processamento simples, 

que têm propensão natural para armazenar conhecimento 
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experimental e torná-lo disponível para uso. Dentre as 

principais características que o autor destaca estão a 

possibilidade de considerar o comportamento não linear dos 

fenômenos físicos; a necessidade de pouco conhecimento 

estatístico sobre o ambiente onde a rede está inserida; a 

capacidade de aprendizagem, obtida através de exemplos 

entrada/saída que sejam representativos do ambiente; 

habilidade de aproximar qualquer mapeamento entrada/saída de 

natureza contínua; sua adaptabilidade, generalização e 

tolerância a falhas; informação contextual e capacidade de 

armazenar o conhecimento adquirido, através das forças de 

conexão entre neurônios, os chamados pesos sinápticos.  

O neurônio artificial (Fig. 2) é a unidade básica constituinte 

da RNA e pode ser descrito por meio dos seguintes passos: 

1. Um conjunto de valores (sinais) é apresentado na 

entrada dos neurônios (Xn); 

2. Cada entrada do neurônio é multiplicada pelo seu 

respectivo peso sináptico (Wn); 

3. A soma ponderada dos sinais de entrada é calculada 

para obter o potencial de ativação; 

4. A saída do neurônio é limitada por meio da aplicação 

de uma função de ativação (θ); 

5. Por fim, a saída do neurônio é compilada a partir da 

função de ativação aplicada em relação ao seu 

potencial de ativação (y). 

 

Matematicamente, 

 
𝑢 =∑𝑊𝑖. 𝑋𝑖 − 𝜃

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

 𝑦 = 𝑔(𝑢) (2) 

 
 

 

onde 𝑛 é o número de entradas, 𝑊𝑖 é o ganho (peso) associado 

à entrada 𝑖, 𝜃 é o limiar de ativação, 𝑋𝑖 é a entrada e 𝑔(. ) é a 

função de ativação do neurônio artificial. 

 

 
Fig. 2.  Representação do neurônio artificial modelado por McCulloch e Pitts 

comparado a um neurônio biológico [9]. 

 

A arquitetura de uma RNA está intimamente ligada ao 

problema a ser tratado pela rede, além de estar relacionada ao 

algoritmo de aprendizagem usado para treinamento. A forma 

com que os neurônios estão dispostos são o que a definem.  

Dentro de uma mesma arquitetura é possível existirem 

diferentes topologias, que refletem as diferentes composições 

estruturais [10]. 

 Em termos de arquitetura, a estrutura básica de uma RNA 

é: 

 Camada de entrada; 

 Camada(s) intermediária(s); 

 Camada de saída. 

Dessa forma, quanto ao número de camadas a RNA pode ser 

de camada única ou múltiplas camadas, e dentro destas os 

neurônios podem estar totalmente ou parcialmente conectados. 

O número destes não segue uma regra, sendo determinados de 

forma experimental. 

 Quanto à topologia, dividem-se em feedforward e 

feedback.  

Toda RNA possui ainda um elemento conhecido como 

função de ativação, cujo objetivo é limitar a amplitude da saída 

dentro de um intervalo finito de valores, compatíveis com a 

resposta do neurônio. Existem vários tipos de funções de 

ativação disponíveis para as mais diversas aplicações [10]. 

 O processo de aprendizagem (ou treinamento) de uma 

RNA visa estabelecer qual a intensidade das conexões entre os 

neurônios desta. Este processo se dá em passos ordenados, de 

forma a sintonizar os pesos sinápticos e limiares de seus 

neurônios. Este conjunto de procedimentos é denominado 

algoritmo de aprendizagem [11]. 

O treinamento pode ser do tipo supervisionado ou não 

supervisionado. 
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IV.  AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

A) Hardware 

O sistema empregado para aquisição do sinal de corrente e 

tensão se encontra apresentado na Fig. 3, e conta com uma 

frequência de amostragem para cada entrada analógica de 

15660 Hz. 

Os dados foram coletados do painel didático desenvolvido 

em um projeto de ensino mostrado na Fig. 4, onde foram 

realizadas 10 medições de tensão e corrente para cada par dos 

diferentes tipos de lâmpadas, com 5000 pontos coletados para 

cada sensor. O transformador de potencial (TP) foi conectado a 

tomada superior e o transformador de corrente (TC) aos dois 

fios vermelhos de alimentação das cargas (visíveis na imagem) 

no painel dos disjuntores. Os interruptores permitiram o 

acionamento individual de cada lâmpada, sendo que estas foram 

analisadas sempre aos pares. 

As lâmpadas utilizadas foram duas incandescentes, a 

superior com 42 watts e a inferior de 70 watts. Duas 

fluorescentes compactas de 11 watts e 20 watts, 

respectivamente. E por fim duas LED de 7 watts e 13 watts. 

 

 
Fig. 3.  Sistema desenvolvido para aquisição de sinal. 

 

 O sistema construído compõe-se de um TC, YHDC 

produzido pela companhia Beijing YaoHuaDechang 

Electronics Ltda, modelo SCT-013- 000, sensor de corrente 

alternada não invasivo (núcleo dividido) capaz de realizar 

medições até 100 A. O TC desenvolve tensão suficiente para 

utilizar de maneira total a resolução da entrada analógica do 

Arduino e a distorção na forma de onda devido a saturação do 

secundário é ínfima. Tais características aliadas ao seu baixo 

custo o tornaram adequado para o projeto.  

O TP foi empregado por ser uma das soluções mais usuais 

para o sensoriamento da tensão, sendo capaz de reduzir a tensão 

proveniente da rede para a faixa de valores de operação do 

microcontrolador.  

Por fim, o Arduino Uno R3 (2016) é o elemento central do 

sistema, constituindo o conversor analógico-digital do sinal e 

meio de comunicação com o computador. A natureza aberta, 

integrada aos componentes mínimos necessários para o 

funcionamento do microcontrolador, a facilidade para 

integração de novos elementos, sua vasta documentação e 

bibliotecas de suporte à sensores e dispositivos variados, além 

do preço acessível tornaram a plataforma a mais interessante 

para o desenvolvimento do projeto. 

 

 
Fig. 4.  Painel utilizado para aquisição dos dados de tensão e corrente dos 

diferentes tipos de lâmpadas. 

 

B) Software 

O código de aquisição do sinal (Fig. 5) possui duas partes, 

são elas o setup e o loop. A primeira é executada apenas uma 

vez e é onde se encontram as instruções gerais que preparam o 

sistema para o loop principal. No caso do código empregado é 

onde se estabelece a velocidade da porta serial (baud rate), 

número de bits de dados, tipo de paridade (par ou ímpar) e 

número de stop bits (1 ou 2). Ainda nessa parte estão todas as 

configurações realizadas nos registradores do ADC, necessárias 

para o funcionamento do sistema de aquisição. 

A segunda parte é a principal, sendo executada 

continuamente enquanto o Arduino estiver ligado. Aqui ela é 

responsável pelo envio dos dados na forma binária através da 

porta USB-serial para o computador.  

O algoritmo envia os dados em forma binária e um outro 

código, desenvolvido em software Matlab, dado o suporte 

existente a plataforma e de forma a facilitar o posterior 

processamento dos dados, recebe e interpreta os dados (Fig. 6). 

Os sinais coletados de tensão e corrente para cada par de 

lâmpadas foram armazenados em matrizes individuais 5000x1, 

10 medições para o sinal de corrente e 10 para o sinal de tensão 

para cada tipo de lâmpada e para o cenário com todas 

desligadas, totalizando 80 matrizes. 

Primeiramente foram obtidas as harmônicas presentes em 

cada sinal de corrente para as 10 amostras de cada par de 

lâmpadas, além do sistema com todas desligadas, via FFT. Os 

dados das harmônicas de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem, além da 

fundamental, foram utilizados para compor o vetor de entrada 

da RNA, uma vez que são as que mais apresentaram variação. 

Por fim, foi empregada a RNA existente na Neural Network 

Pattern Recognition Tool do software Matlab para classificação 

dos dados.  

Os dados de entrada da rede foram organizados na forma de 

uma matriz 40x5, onde cada linha representava o conjunto das 
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cinco primeiras harmônicas ímpares (colunas) para cada 

medição, e cada conjunto de 10 linhas correspondia a um tipo 

de lâmpada, exceto as 10 primeiras que eram o conjunto de 

dados em que todas estavam desligadas. O target, ou seja, as 

classes em que se desejava que os dados fossem classificados 

era uma matriz 40x4, onde cada coluna referenciava uma das 

classes: lâmpadas desligadas, lâmpadas incandescentes ligadas, 

lâmpadas fluorescentes ligadas e lâmpadas LED ligadas. Nessa 

matriz todas as células foram zeradas, exceto às que 

representavam a classe para a qual o conjunto de dados 

pertencia, estas receberam o valor 1. A classe 1 correspondia às 

lâmpadas LED, a 2 às fluorescentes, a 3 às incandescentes e por 

fim a classe 4, as lâmpadas desligadas. 

 

 
 

Fig. 5.  Código de aquisição de sinal no Arduino. 

 
 

Fig. 6.  Script de recebimento dos dados no software Matlab. 

 

V.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os dados aquisitados foi possível obter a forma de onda 

da tensão reamostrada no tempo (Fig. 7). As 5000 amostras 

tornaram possível reconstruir 0,32s do sinal, com 

aproximadamente 261 amostras por ciclo, mais do que o dobro 

do mínimo necessário para a digitalização (120 amostras), 

mostrando que de fato é possível empregar o Arduino como um 

sistema de aquisição de dados. 

Esse resultado também pode ser conferido para as formas de 

onda da corrente de cada uma das lâmpadas utilizadas nos 

testes. O que essas curvas mostram é que mesmo com uma 

resolução limitada do ADC, de 8 bits, a característica de forma 

da onda não foi comprometida, sendo condizente com o que é 

esperado de cada carga (Fig. 8). 

Por outro lado, ao se observar um ciclo individualmente fica 

claro o efeito do número reduzido de bits. Quanto menos níveis 

de quantização se tem, mais em forma de escada a curva se 

torna, visto que pequenas variações não são detectadas e 

acabam classificadas dentro do mesmo nível.  

É interessante notar ainda os erros de precisão presentes ao 

se operar o ADC em uma frequência elevada, que se 

assemelham a spikes no sinal. 
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Fig. 7.  Forma de onda característica da tensão.

 

Os dados obtidos foram submetidos ao algoritmo de FFT e 

os resultados plotados na Fig. 9 e 10. 

 

 
 

 
 

 
Fig. 8.  Formas de onda da corrente de uma lâmpada incandescente, 

fluorescente compacta e LED, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fig. 9.  Harmônicas presentes no sinal de corrente das lâmpadas 

incandescentes, fluorescentes compactas e LEDs, respectivamente. 
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Fig. 10.  Comparativo das harmônicas presentes em cada tipo de lâmpada.

 

Como é possível observar o conteúdo harmônico presente 

nos diferentes tipos de lâmpadas é bastante distinto entre si com 

relação às cinco primeiras harmônicas, razão pela qual esta 

assinatura de carga foi escolhida como dado de entrada da 

RNA. Nas incandescentes há apenas a componente 

fundamental, dada sua natureza resistiva e nas fluorescentes 

compactas e LED há ainda harmônicas de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem, 

já que possuem componentes eletrônicos. 

 O comparativo entre elas torna mais visível ainda essa 

diferença, sendo possível observar como diferem não só com 

relação a quais harmônicas estão presentes, mas também em 

relação a magnitude, corroborando o seu uso para 

caracterização da carga e consequentemente possibilitando a 

classificação destas. 

A RNA empregada neste trabalho faz parte da Neural 

Network Pattern Recognition Tool no software Matlab, como 

exposto anteriormente. Para testar a capacidade desta em 

classificar as harmônicas das diferentes lâmpadas, 

considerando o conjunto limitado de dados, apenas 40 

amostras, 10 por classe, testou-se a rede com 10 neurônios em 

sua camada escondida e variação nas porcentagens das 

amostras de treinamento, validação e teste. Os cenários 

avaliados foram: 60 % das amostras para treinamento, 20 % 

para validação e 20 % para teste; 70 % das amostras para 

treinamento, 15 % para validação e 15 % para testes e 80 % das 

amostras para treinamento, 10 % para validação e 10 % para 

teste. As redes foram treinadas apenas uma vez para cada 

conjunto de dados, logo a que obteve a melhor generalização 

foi considerada ótima. 

A Fig. 11 apresenta a performance dos cenários testados, que 

corresponde ao gráfico dos erros para cada um dos grupos 

(treinamento, validação e teste) e o comportamento se mostrou 

dentro do esperado. Com o tempo o erro diminuiu, 

consequentemente a curva do treinamento é descendente em 

todos os casos e o erro final é pequeno. Entretanto, apenas o 

terceiro cenário apresenta um comportamento geral ótimo: 

treinamento descendente com o passar do tempo (erro 

diminuindo), e curva de validação e teste bastante próximas, o 

que indica uma boa capacidade da rede em generalizar os dados. 

Para o primeiro cenário, o perfil da curva de teste indica que 

pode estar havendo overfitting, o que pode ser comprovado pelo 

valor pequeno do erro de treinamento, enquanto o valor para o 

grupo de testes é muito alto em comparação. A solução para 

este caso seria reduzir a quantidade de neurônios, buscando um 

valor ótimo, de forma a não haver margem para overfitting [12]. 

Infelizmente, não há como saber de antemão o tamanho da rede 

para uma determinada aplicação, a determinação é com base 

experimental. 

Para uma RNA de classificação, como a empregada, mais 

importante até do que apenas a minimização do erro é o 

resultado da classificação apresentado pela matriz de confusão 

(Fig. 12). Aqui, os valores da diagonal (em verde) mostram o 

número de casos que foram corretamente classificados, fora da 

diagonal (em vermelho) os que foram classificados de maneira 

errônea. A célula em azul no canto inferior direito, a 

porcentagem total de acertos e erros. 

De forma geral houveram bons resultados no 

reconhecimento dos padrões de harmônicos para cada tipo de 

lâmpada, com porcentagens totais de acertos maiores ou iguais 

a 90 %. Tal resultado, deixando de lado características da rede, 

mostra que as harmônicas escolhidas de fato são capazes de 

serem empregadas para classificação, dada a magnitude 

bastante distinta delas, como já mostrado anteriormente, e quais 

ordens estão presentes ou não, conforme a natureza da carga. 
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Fig. 11.  Performance das RNAs. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 12.  Matriz confusão das RNAs. 
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VI.  CONCLUSÕES 

Este trabalho foi realizado em duas etapas: primeiramente o 

desenvolvimento de um sistema para aquisição de dados 

baseado no Arduino Uno R3. Em seguida, com a assinatura 

harmônica da corrente para os diferentes tipos de lâmpadas, 

obtida dos sinais aquisitados, o potencial para classificação de 

cargas destes dados foi testado através da ferramenta Neural 

Network Pattern Recognition do software Matlab. 

O sistema de aquisição desenvolvido se mostrou limitado 

para a coleta dos dados, mas considerando sua simplicidade o 

resultado obtido pode ser considerado adequado para a 

aplicação. Foi possível coletar uma quantidade de dados 

suficiente para a aplicação da transformada rápida de Fourier e 

para a caracterização do sinal, com uma elevada taxa de 

amostragem. Entretanto, dada a limitação da resolução do ADC 

(8 bits) imposta pela alta frequência de operação deste, a 

quantização resultou em curvas com formato de escada, em 

especial para a corrente, dado o pequeno valor desta. E embora 

não houve comprometimento da forma de onda da corrente, sua 

magnitude não ficou representada de maneira correta. 

Verificou-se pela transformada rápida de Fourier que para as 

cargas analisadas, 6 lâmpadas: 2 incandescentes, 2 

fluorescentes compactas e 2 LED, as cinco primeiras 

harmônicas ímpares (fundamental, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) representam a 

maior parte da informação útil para a identificação de cargas. 

Essa constatação foi muito importante pois reduziu os atributos 

de entrada da RNA para 5, garantindo um menor esforço 

computacional. 

Os resultados experimentais obtidos com o conjunto de 

dados supracitado se mostraram excelentes, na casa dos 90 %, 

provando que há um grande potencial no uso de RNAs para 

identificação de cargas e que as harmônicas da corrente são, de 

fato, fonte de informação confiável para classificação de 

equipamentos. 
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