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RESUMO: O conhecimento prévio do comportamento do consumo de energia é de grande 
importância para uma distribuidora de energia. Com base nesta informação, é possível 
definir estratégias para operação e planejamento de seu sistema elétrico, além de 
possibilitar o acompanhamento da relação entre contratos e consumo de energia, evitando 
com isso a ocorrência de penalidades. O consumo de energia é influenciado por diversas 
variáveis. Notadamente, em horizontes de curto prazo o consumo de energia é influenciado 
por variáveis climáticas, como temperatura e precipitação. Este trabalho apresenta modelos 
que utilizam a temperatura como variável de entrada para solucionar o problema de 
previsão de carga diária no horizonte de curto prazo, realizada em 7 e 14 dias para um 
conjunto de barramentos do sistema de distribuição da CELPE – Companhia Energética de 
Pernambuco. As técnicas aplicadas no desenvolvimento dos modelos de previsão foram: 
Redes Neurais Artificiais com topologia de MLP (Multi Layer Perceptrons) totalmente 
conectadas e treinadas com algoritmo Levenberg-Marquardt; e ANFIS (Adaptive Network-
based Fuzzy Inference System) com o método “subctrative clustering”. Os métodos Média 
Simples e Ensemble foram aplicados para combinação dos resultados dos modelos 
propostos. Os modelos criados foram avaliados para previsão de carga do ano de 2009 e 
comparados entre si. Os resultados encontrados demonstram que os modelos apresentaram 
performances satisfatórias. 
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ABSTRACT: The prior knowledge of power consumption behavior is very important to a 
power distributor. Based on this information, it is possible to define strategies for planning 
and operation of its electrical system, besides it enables the monitoring of the relationship 
between contracts and electricity consumption, avoiding the occurrence of penalties. Power 
consumption is influenced by several variables. Notably, in horizons of short-term power, 
consumption is influenced by climate variables such as temperature and precipitation. This 
work presents models that use the temperature as input variable to solve problems of daily 
forecasting in the short-term horizon, held on 7 and 14 days for a set of a distribution 
system buses CELPE – Companhia Energética de Pernambuco. The techniques applied in 
the development of forecasting models were: artificial neural networks with MLP topology 
(Multi Layer Perceptrons) fully connected and trained with algorithm Levenberg-
Marquardt; and ANFIS (Adaptive Network-based Fuzzy Inference System) with the 
"subtractive clustering". The methods Simple Average and Ensemble were applied to the 
combination of the results of the models offered. The models created have been evaluated 
to charge prediction of the year 2009 and compared among themselves. The results found 
show that the models submitted satisfactory performances. 
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CAPÍTULO 1 

1 Introdução 
 
 Este capítulo apresenta um breve relato do setor elétrico brasileiro, a motivação, os 

objetivos e uma descrição da organização da dissertação.  

1.1 O Setor Elétrico Brasileiro 

Ao longo dos últimos anos o setor elétrico brasileiro passou por mudanças 

estruturais em sua regulamentação, a exemplo do que ocorreu em diversos países de todo o 

mundo. O objetivo foi o estabelecimento de um modelo de máxima eficiência econômica, 

caracterizado pela existência de um ambiente competitivo, que viabilizasse investimentos 

em expansão e garantisse o atendimento ao mercado consumidor, conforme os critérios de 

confiabilidade e qualidade estabelecidos pela ANEEL - Agência Nacional de Energia 

Elétrica.  

O processo de reforma setorial teve início na década de 90, quando foram criados 

os primeiros grupos de trabalho motivados a desenvolver modelos matemáticos e 

econômicos que agregassem valor aos serviços de transporte de energia elétrica. Neste 

período também foi desenvolvido e colocado em prática o plano de desverticalização e 

privatização de algumas concessionárias de energia elétrica. 

O primeiro grupo de trabalho constituído para elaborar possíveis alterações na 

estrutura do setor foi o Grupo de Estudos de Metodologias de Acesso à Transmissão -

GEMAT, coordenado pelas Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRAS. Esta força 

tarefa desenvolveu os primeiros modelos para acomodação de transações bilaterais de 

compra e venda de energia considerando a remuneração pelo uso das redes de transmissão 

envolvidas (pedágio). Tais modelos foram robustecidos e utilizados pelo Sistema Nacional 

de Transmissão de Energia Elétrica - SINTREL, criado em 1994 sob a coordenação da 

ELETROBRAS, para viabilizar as primeiras operações comerciais entre agentes de 

produção e consumo com agregação de valor à atividade de transporte de energia. A 

evolução deste processo culminou com o desenvolvimento do projeto RE-SEB -

Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro, que definiu os novos fundamentos setoriais, 

resultando na criação da ANEEL, do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e do 

Mercado Atacadista de Energia - MAE a partir de 1997. 
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A partir de 12 de agosto de 2004 o MAE foi sucedido pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, conforme Decreto número 5177, publicado 

pela Presidência da República. 

No período compreendido entre os anos de 1998 e 2002 foi implantado o 

arcabouço legal necessário ao suporte dos novos negócios de transmissão e das atividades 

de compra e venda de energia, levando-se em conta as características do ambiente 

competitivo com atuação de agentes privados e estatais. Também neste período, durante o 

ano de 2001, foi necessária a adoção de medidas de racionamento de energia em função do 

esgotamento dos grandes reservatórios plurianuais das regiões sudeste e nordeste, 

consequência de quase duas décadas de ausência de investimentos em geração e 

transmissão. Este evento teve sérias repercussões nos diversos setores da economia do país 

e afetou a estrutura do recém criado modelo setorial. 

No período de 2002 a 2005 foram introduzidas novas e drásticas alterações na 

estrutura regulatória do setor elétrico brasileiro que deram novo formato às atividades de 

compra e venda de energia, bem como às iniciativas de entrada de grandes consumidores 

no mercado livre. Observou-se também uma tendência ao fortalecimento do Governo, no 

que tange às decisões estratégicas do setor, através das ações do MME – Ministério de 

Minas e Energia, e criação da EPE - Empresa de Pesquisa Energética. 

A Figura 1.1 representa o diagrama do Modelo Institucional do Setor Elétrico 

Brasileiro. 

 

 
Figura 1.1 – Representação do Modelo Institucional do Setor Elétrico Brasileiro. 

 

As atribuições gerais de cada órgão são apresentadas a seguir: 
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Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): Entidade que define a política 

energética nacional, cuja responsabilidade é garantir estruturalmente o suprimento; 

Ministério de Minas e Energia (MME): É o órgão do Governo Federal responsável pela 

política energética do País (geologia, recursos minerais e energéticos). Cabe a ele 

planejar, administrar e criar leis dessa natureza, bem como supervisionar e controlar 

a execução dessas políticas com vistas ao desenvolvimento energético nacional; 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Tem por objetivo regular e fiscalizar a 

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil. 

Por isso, cabe a ANEEL expedir contratos de concessão e autorizações para a 

exploração do setor, bem como fiscalizar o serviço prestado, garantindo a qualidade 

do mesmo e o cumprimento dos direitos do consumidor; 

Operador Nacional do Sistema (ONS): É uma associação civil e privada que controla a 

operação das instalações de produção de energia elétrica do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), garantindo a continuidade, qualidade e economicidade do 

suprimento de energia elétrica; 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE): É responsável por projetar a expansão dos 

sistemas de geração e transmissão, tendo como principal subsídio o planejamento 

de mercado, feito pelas distribuidoras; 

Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico (CMSE): Tem a função de acompanhar 

e avaliar, permanentemente, a continuidade e a segurança do suprimento eletro-

energético em todo o território nacional; e 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): É o órgão responsável por 

administrar a comercialização e a contratação de energia, substituindo o MAE - 

Mercado Atacadista de Energia Elétrica. 

 

A Resolução 066, publicada pela ANEEL em 16 de abril de 1999, estabeleceu a 

composição da Rede Básica de Transmissão, suas conexões e as respectivas empresas 

proprietárias das instalações de transmissão. Em síntese, compreende o conjunto dos 

equipamentos de transmissão que operam em níveis de tensão igual ou superior a 230 kV. 

A Resolução 247, publicada pela ANEEL em 13 de agosto de 1999, alterou as 

condições gerais da prestação de serviços de transmissão e contratação de acesso, 

regulamentando os Contratos de Prestação do Serviço de Transmissão (CPST), os 
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Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) e os Contratos de Conexão ao 

Sistema de Transmissão (CCT). 

A partir das Resoluções 066 e 247/99 ficaram, portanto, estabelecidas as regras 

para administração dos serviços de transmissão. As Resoluções 281 e 282 publicadas pela 

ANEEL em 1 de outubro de 1999 estabeleceram, respectivamente, as condições gerais de 

contratação do acesso e as tarifas de uso das instalações de transmissão de energia elétrica, 

componentes da Rede Básica do sistema elétrico interligado nacional. 

A Figura 1.2, publicada pelo ONS, apresenta uma visão esquemática das linhas de 

transmissão pertencentes à Rede Básica, que compõem o Sistema Interligado Nacional 

(SIN), e que conectam os quatro grandes submercados brasileiros: Sul, Sudeste/Centro-

Oeste, Norte e Nordeste. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país 

encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na 

região amazônica. 
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Figura 1.2 – Mapa do Sistema Interligado Nacional. 

A Rede Básica de Transmissão permite a realização de transações bilaterais de 

energia, considerando-se a forte integração elétrica entre os submercados. Os aspectos 

financeiros são definidos pelos Procedimentos de Rede do ONS (transmissão) e pelas 

regras de contabilização e liquidação vigentes no ambiente da CCEE. 

Os usuários da Rede Básica são: 

• Empresas geradoras; 

• Empresas distribuidoras; 

• Empresas transmissoras; 

• Consumidores livres, potencialmente livres e cativos; 

• Produtores independentes e auto-produtores de energia elétrica; 

• Importadores e exportadores de energia; 
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1.2 Motivação 

A energia elétrica é um bem indispensável à existência da sociedade humana 

atual. Ela é um insumo básico - nos meios urbano e rural - para residências, comércios, 

indústrias, bancos, hospitais, empresas, órgãos governamentais e demais entidades de 

nossa sociedade. Presente no dia a dia do homem moderno, ela é utilizada tanto nas 

atividades essenciais como iluminação, aquecimento, refrigeração, conservação de 

alimentos e acionamento de equipamentos hospitalares de suporte à vida, quanto nas não 

essenciais como acionamento de aparelhos de rádio e televisão, outdoors e equipamentos 

de recreação e lazer. 

Largamente consumida, a forte dependência deste tipo de energia e seu complexo 

processo de produção, distribuição e consumo geralmente passam despercebidos. A 

energia elétrica possui características que a diferencia dos demais insumos industriais. Ela 

precisa ser gerada simultaneamente ao seu consumo, não pode ser armazenada pelos seus 

consumidores em grande escala, tampouco transportada pelos meios usuais de transporte e 

sua qualidade depende tanto das empresas, que a produzem, transmitem e distribuem como 

dos seus consumidores. 

Em consequência disto, a previsão de carga constitui-se numa rotina de grande 

relevância no planejamento e na operação dos sistemas elétricos de potência. Em virtude 

da desverticalização do setor elétrico, da regulação do setor e privatização das 

distribuidoras de energia elétrica, surgiram regras destinadas a minimizar os custos dos 

insumos de energia elétrica e prever necessidade de investimentos em geração, transmissão 

e distribuição. 

Todas as concessionárias de energia elétrica devem adquirir lotes de energia em 

leilões. Em Pernambuco, a CELPE – Companhia Energética de Pernambuco é responsável 

por tal tarefa. Esta compra deve ser para longos prazos e há penalidades impostas pelo 

órgão regulador se houver grandes desvios entre a carga contratada e o consumo realizado, 

em determinados patamares. Assim há a necessidade de sempre se aprimorar os métodos 

de previsão de carga. 

Em novembro de 2003 tiveram início as pesquisas na área de previsão de carga no 

Laboratório Digital de Sistemas de Potência – LDSP sediado no Departamento de 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, através do 

financiamento de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, entre a 

CELPE/ANEEL e a UFPE.  
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Estas pesquisas levaram ao desenvolvimento de um software de previsão de carga 

horária em múltiplos horizontes, denominado de PREVER [1]. Este software utiliza redes 

neurais artificiais para extrair o conhecimento que está embutido nos dados históricos de 

consumo de carga horária da CELPE e um conjunto de regras de ajuste heurístico para 

melhorar a previsão final do sistema. No PREVER as previsões dos dias úteis e dos dias 

não úteis são realizadas por uma única rede, não havendo separação. 

Em janeiro de 2009 teve início outro projeto de P&D entre a CELPE/ANEEL e a 

UFPE, com o objetivo de desenvolver um software de previsão de carga diária para 

barramentos do sistema elétrico da CELPE utilizando a variável temperatura. Em paralelo 

com este novo P&D aconteciam os estudos desta dissertação. 

A variedade de técnicas para resolução do problema e a necessidade de resolver 

um problema prático de interesse das empresas do setor elétrico foram as principais 

motivações para a realização deste trabalho. 

 

1.3 Objetivos do Trabalho 

 
A previsão de consumo de energia não é um problema de fácil solução. O consumo 

de energia é influenciado por diversas variáveis, tanto no longo quanto no curto prazo. Em 

horizontes de longo prazo, em geral, o consumo de energia é influenciado por variáveis 

sócio-econômicas, como crescimento populacional e renda. Já no curto prazo, tomam mais 

importância as variáveis climáticas, como temperatura e precipitação.  

O principal objetivo do trabalho é propor modelos que utilizam a temperatura como 

variável de entrada para solucionar o problema de previsão de carga diária no horizonte de 

7 e 14 dias para um conjunto de barramentos do sistema elétrico da CELPE. As técnicas 

aplicadas no desenvolvimento dos modelos de previsão foram: Redes Neurais Artificiais 

(RNA) com topologia de MLP (Perceptrons Multicamadas) totalmente conectadas e 

treinadas com algoritmo Levenberg-Marquardt; e ANFIS (Adaptive Network-based Fuzzy 

Inference System) com o método “subctrative clustering”. Neste trabalho foram criados 

quatro modelos: Modelo Previsor via RNA, Modelo Previsor via ANFIS, Modelo RNATCP 

+ ANFISFATOR, e Modelo ANFISTCP + ANFISFATOR. Os dois primeiros modelos realizam a 

previsão de carga diária do regional elétrico numa única etapa, enquanto os outros dois 

modelos realizam a previsão em três etapas: a primeira etapa realiza a previsão do 

consumo diário total do sistema CELPE; a segunda, a previsão dos fatores da carga diária 
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que representam o regional; e a terceira etapa desagrega a carga prevista na primeira etapa, 

utilizando os fatores previstos na segunda etapa, resultando na previsão da carga diária do 

regional. 

Outro objetivo do trabalho é realizar a combinação dos resultados dos modelos 

propostos para verificar o fato de que há uma tendência de se obter um resultado melhor do 

que aquele obtido individualmente pelo melhor dos previsores. Os métodos Média Simples 

e Ensemble foram aplicados para obter as combinações dos modelos. 

A extensa bibliografia na área cita que o valor da carga futura também possui 

relação, dentre outros, com o valor de cargas passadas, com o ciclo das estações do ano, 

com o nível de atividade econômica e com indicadores de vida social tais como: dia da 

semana, hora do dia e feriados. Assim, a construção de modelos que explicitem esta 

relação enfrenta a dificuldade da modelagem de relacionamentos não lineares. A 

metodologia aqui proposta para desenvolvimento dos modelos de previsão que serão 

combinados apresenta uma abordagem diferenciada de previsão de consumo de energia 

elétrica, fazendo uso de um histórico de dados de consumo e temperatura, estabelecendo a 

relação entre a curva de carga e a temperatura média diária. Baseado no comportamento da 

curva de carga diária pode-se criar dois conjuntos: um composto dos consumos dos dias 

úteis (segundas, terças, quartas, quintas e sextas) e outro dos dias não úteis (sábados, 

domingos e feriados). Por causa desta divisão, todas as análises realizadas foram efetuadas 

para dois problemas de previsão de carga: previsão dos dias úteis e previsão dos dias não 

úteis. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 
Nesta secção iremos apresentar uma breve descrição dos capítulos que compõem 

esta dissertação. 

No capítulo 2 apresentamos as principais características dos regionais elétricos 

estudados. 

No capítulo 3 apresentamos uma descrição do problema de previsão de carga e uma 

breve revisão bibliográfica sobre os sistemas utilizados na previsão de carga. 

O capítulo 4 é um resumo teórico das principais ferramentas (técnicas) utilizadas no 

desenvolvimento dos modelos de previsões propostos. 
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No capítulo 5 apresentamos as etapas de seleção de características, pré-

processamento e transformação dos dados, que compõe a base de dados para os modelos 

propostos. São relatadas também as métricas para avaliação de desempenho das previsões. 

O capítulo 6 é o mais importante da dissertação e nele apresentamos todos os 

modelos de previsões propostos.  

No capítulo 7 apresentamos as análises dos resultados das simulações realizadas. 

No capítulo 8 temos as conclusões do trabalho e as sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 
 

2 Regionais Elétricos  
 

Em um sistema de potência, a energia produzida é transmitida e distribuída 

através da rede elétrica. Esta é composta de nós nos quais se interligam as linhas de 

transmissão e de distribuição, transformadores e consumidores. Estes nós são denominados 

barramentos ou simplesmente barra. Um barramento pode ser enxergado como um nó 

supridor de energia elétrica a um dado conjunto de consumidores.  

O sistema de distribuição da CELPE possui 20 barramentos conectados à Rede 

Básica. Neste estudo, os barramentos foram agrupados resultando 14 conjuntos de 

barramentos. Estes conjuntos de barramentos foram denominados regionais elétricos.  

Os regionais elétricos podem ser classificados de acordo com a participação nas 

classes de consumo: residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação 

pública, serviço público, consumo próprio. O estudo da base de dados permitiu observar 

que, para a maioria dos regionais elétricos, a classe residencial corresponde à maior parcela 

do consumo faturado. Assim, a segunda classe mais representativa  permitiu a classificação 

de cada regional elétrico em um perfil de carga específico.  

Neste trabalho serão desenvolvidos modelos de previsão para os regionais 

elétricos: Angelim, Bongi e Pirapama. O mapa de Pernambuco com destaque para estes 

regionais elétricos é apresentado na Figura 2.1. 

Na Figura 2.2 tem-se a legenda para as figuras 2.3, 2.5 e 2.7. 

 

 
Figura 2.1 – Mapa de Pernambuco. 
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Figura 2.2 – Legenda para as figuras 2.3, 2.5 e 2.7. 

 

2.1 Angelim 

O regional elétrico Angelim é composto por 38 municípios localizados na região 

Agreste de Pernambuco.  

A Figura 2.3 é uma representação geográfica parcial do regional elétrico Angelim. 

Dos municípios que tem suas cargas atendidas por este regional elétrico, Garanhuns é o 

mais importante. 
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Figura 2.3 – Representação geográfica do regional elétrico Angelim. 
 

 

A distribuição do consumo faturado por classe do conjunto de municípios que 

constituem o regional elétrico Angelim é ilustrada na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Participação das classes de consumo no regional elétrico Angelim. 
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Pode-se notar que a classe residencial possui predominância no consumo faturado 

da região, representando 42,3% do total, seguida pela classe rural com 13,6%. Já as classes 

industrial e comercial, representam 7,3% e 10,8%, respectivamente. Essa característica 

evidencia o número inexpressivo de indústrias na região. O comércio é composto 

basicamente por pequenos empreendimentos familiares. Essa região não possui 

estabelecimentos comerciais de grande porte, como shoppings e lojas de departamentos. 

De acordo com a Figura 2.4, a classe rural é a segunda classe mais representativa 

do regional elétrico Angelim, o que permitiu classificá-lo no perfil de carga rural.  

 

2.2 Bongi 

O regional elétrico Bongi caracteriza-se pelo suprimento de grande parte do Recife, 

onde verifica-se uma grande vocação por atividades ligadas aos setores comerciais e de 

serviços. Na posição de um dos mais importantes centros urbanos do país, sua área de 

abrangência compreende o segundo maior Pólo Médico do país, além de suprir quatro 

grandes shoppings (Recife, Boa Vista, Plaza Casa Forte e Paço Alfândega). 

A Figura 2.5 é uma representação geográfica do regional elétrico Bongi, localizado 

na Região Metropolitana do Recife. 

 

 
Figura 2.5 – Representação geográfica do regional elétrico Bongi. 
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A distribuição do consumo faturado por classe de Recife, único município que 

constitui o regional elétrico Bongi, é ilustrada na  Figura 2.6. Pode-se notar que as classes 

residencial e comercial possuem predominância no consumo faturado da região, 

representando 74,5% do total. A classe residencial possui a maior participação no consumo 

faturado da região, sendo responsável por 37,5% do total, seguida pela classe comercial 

com 37% do total, devido a esta região ser predominantemente urbana, ratificado pelo 

consumo quase nulo da classe rural.  

De acordo com a Figura 2.6, a classe comercial é a segunda classe mais 

representativa do regional elétrico Bongi, o que permitiu classificá-lo no perfil de carga 

comercial.  

 

 
Figura 2.6 – Participação das classes de consumo no regional elétrico Bongi. 

 

2.3 Pirapama 

O regional elétrico Pirapama é composto por 5 municípios da Região Metropolitana 

do Recife. 

Caracteriza-se pelo suprimento de energia elétrica de grande parte do litoral sul 

pernambucano, abrangendo principalmente a região portuária de Suape. Outra atividade 

em expansão na área é o turismo onde se destacam o Projeto Costa Dourada e a Praia de 

Porto de Galinhas. 

A Figura 2.7 é uma representação geográfica do regional elétrico Pirapama. 

  

 



15 

 

 
Figura 2.7 - Representação geográfica do regional elétrico Pirapama 

Analisando-se o consumo faturado apresentado na Figura 2.8, a classe industrial é a 

que apresenta a maior participação, sendo responsável por 53,2% do total, superando a 

classe residencial responsável por 22,6%. O setor comercial representa 14,2% do consumo 

faturado, enquanto que a classe rural representa apenas 1,5%. 

 

 
Figura 2.8 - Participação das classes de consumo no regional elétrico Pirapama. 

 

De acordo com a Figura 2.8, a classe industrial é a classe mais representativa do 

regional elétrico Pirapama, o que permitiu classificá-lo no perfil de carga industrial.  
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CAPÍTULO 3 
 

3 Previsão de Carga do Sistema Elétrico e Revisão Bibliográfica 
 

A previsão de carga elétrica é de grande relevância para os agentes do setor 

elétrico. Pesquisas em diversos periódicos da área permitiram definir as técnicas para 

construção dos modelos de previsão propostos.  Neste capítulo apresentaremos os objetivos 

da previsão de carga e um resumo dos mais tradicionais modelos de previsão de carga 

publicados. 

3.1 Previsão de Carga  

A habilidade para prever carga com exatidão é de vital importância para as 

empresas e instituições que compõem o setor elétrico em um ambiente competitivo criado 

pela sua desregulamentação. A previsão de carga tem muitas aplicações incluindo a análise 

de mercado e planejamento de geração de energia, operação, deslocamento de cargas, 

avaliação de contrato e desenvolvimento da infra-estrutura.  

Uma grande quantidade de métodos tem sido desenvolvida para previsão de carga. 

Até o momento, não existe um modelo ou algoritmo único que seja superior para todas as 

empresas. 

A razão é que as áreas de serviço das empresas variam em diversas combinações de 

tipos de consumidores: industrial, comercial e residencial. Estas áreas também variam em 

características geográficas, climáticas, econômicas e sociais. Selecionar o algoritmo mais 

adequado para uma empresa pode ser feito testando o algoritmo com dados reais. Na 

realidade, algumas companhias de energia elétrica usam diversos métodos de previsão de 

carga em paralelo. Até o momento, nada é conhecido em condições a priori que possa 

definir qual o método de previsão mais viável para uma dada área de consumo de carga. 

Uma questão importante é investigar a sensibilidade dos algoritmos e modelos de previsão 

de carga para a quantidade de clientes, características da área, preço da energia, e outros 

fatores.  

Como já mencionado na literatura, a temperatura é um fator importante que 

influencia fortemente a carga. A exatidão do modelo de previsão de carga que utiliza a 

temperatura dependerá não somente da técnica da previsão de carga, mas também do 
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cenário da temperatura prevista. Muitas variáveis meteorológicas poderiam ser 

consideradas na previsão de carga, entretanto as mais usadas são a temperatura e a 

umidade. 

A previsão de carga pode-se classificar em três horizontes. A previsão de curto 

prazo busca estimar a carga que será demandada desde algumas horas até dias à frente. 

Serve para orientar o planejamento da operação, transferência de energia e gerenciamento 

de demanda. Na previsão de médio prazo a preocupação é estimar a demanda de energia 

elétrica nos próximos meses. Ela é importante para o planejamento do suprimento de 

combustível, operação de manutenção e de planejamento de intercâmbio. A previsão de 

longo prazo busca prever a demanda de energia nos próximos anos, podendo chegar a um 

horizonte de 10 anos. É de extrema relevância para o sistema elétrico de potência, já que 

ela serve de referência aos investimentos no setor energético. 

Além da compra de energia em leilões, a previsão de carga subsidia o planejamento 

elétrico, evitando que o sistema seja subdimensionado, o que poderia ocasionar um 

racionamento de energia e por outro lado, pode evitar um sobredimensionamento, o que 

acarretaria custos adicionais ao governo e às concessionárias de energia, que para serem 

devidamente remuneradas teriam que incluir esses custos em suas revisões tarifárias. 

No âmbito da operação do sistema elétrico brasileiro a previsão de carga de curto 

prazo, que é objetivo deste estudo, estabelece as diretrizes eletro-energéticas de modo a 

aperfeiçoar a utilização dos recursos de geração e transmissão do Sistema Interligado 

Nacional – SIN. 

Segundo procedimentos e critérios estabelecidos nos Procedimentos de Rede 

homologados pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, as empresas 

distribuidoras são obrigadas a fornecer o Programa Mensal de Operação – PMO [2] ao 

Operador Nacional do Sistema – ONS, sendo permitida a realização de uma revisão a cada 

sete dias. O PMO é responsável por estabelecer as metas energéticas do mês e através dele 

verifica-se a necessidade de utilização das usinas térmicas, balanceando a utilização dos 

recursos existentes.  
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3.2 Revisão Bibliográfica 

Para definir o modelo de previsão de carga elétrica a ser utilizado foi necessário 

realizar pesquisas em diversos periódicos da área, identificando os mais tradicionais 

modelos de previsão de carga publicados. 

O uso de redes neurais artificiais como técnica de previsão de carga vem ocorrendo 

desde 1990 [3]. Redes neurais artificiais são circuitos essencialmente não-lineares que têm 

demonstrado capacidade para se ajustar a curva não-linear. As saídas de uma rede neural 

artificial são funções matemáticas lineares e não-lineares de suas estradas. As entradas 

podem ser as saídas de outros elementos da rede como também as saídas da própria rede. 

Na prática, os elementos da rede são arrumados em um número relativamente pequeno de 

camadas constituídas por elementos conectados entre as entradas e saídas da rede. 

Caminhos de retroalimentação são algumas vezes usados. A arquitetura de rede neural 

artificial mais popular é a Multi Layer Perceptron (MLP) com algoritimo de aprendizagem 

backpropagation. As redes neurais MLP com algoritimo de aprendizagem 

backpropagation usam continuamente funções de ativação e aprendizado supervisionado. 

Isto é, sobre aprendizado supervisionado, os pesos atuais estabelecidos para os elementos 

de entrada são determinados combinando dados históricos (como hora e tempo 

meteorológico) com as saídas desejadas (tais como as cargas históricas do sistema elétrico) 

em uma sessão de treinamento pré-operacional. Redes neurais artificiais com aprendizado 

não-supervisionado não necessitam de treinamento supervisionado pré-operacional. Em 

AQUINO et al. [4] foi desenvolvido um modelo de RNA para previsão de carga em curto-

prazo para o sistema da CELPE. No desenvolvimento utilizou-se uma RNA Multi Layer 

Perceptron de três camadas e o algoritmo RPROP (resilient backpropagation) para seu 

treinamento. As variáveis de entrada incluíram cargas horárias dos dados históricos e o dia 

da semana. 

KHOTANZAD et al. [5] descreveram um sistema de previsão de carga conhecido 

como ANNSTLF. Este é baseado em múltiplos modelos de RNA que capturam diversas 

tendências nos dados. No desenvolvimento, eles usam a rede MLP treinada com o 

algoritmo backpropagation. ANNSTLF considera os efeitos da temperatura e umidade na 

carga. Ele também faz a previsão da temperatura horária e umidade relativa necessárias 

pelo sistema de previsão de carga. Uma melhoria deste sistema é descrito em [6]. Na nova 

geração, ANNSTLF inclui apenas dois previsores com RNA, um para prever a carga base e 

o outro para prever a variação na carga. A previsão final é calculada por uma combinação 
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adaptativa usando o mínimo quadrado recursivo (RLS- Recursive Least Square) destes 

previsores. Os efeitos da umidade e da velocidade do vento são considerados através de 

uma transformação linear da temperatura. 

Muitas publicações estudadas usam redes neurais artificiais em conjunto com outras 

técnicas de previsão, tais como árvore de regressão [7], séries temporais [8] e lógica fuzzy 

[9]. 

Em [10] temos um sistema que utiliza uma rede neural para fazer uma classificação, 

que agrupa os dias com um mesmo comportamento da curva de carga, depois utiliza um 

previsor baseado em técnicas estatísticas e por fim o sistema fuzzy faz um aprimoramento 

da previsão utilizando como entradas informações de temperatura.  

Em [11] os autores propõem um sistema que gera uma rede neural de inferência 

fuzzy para previsão de carga elétrica no horizonte de um dia. O método é baseado na 

classificação das variáveis de entrada e saída que fornecem a localização inicial das 

funções de pertinência e os valores iniciais dos consequentes das regras, através das redes 

de Kohonen. Depois se calcula sucessivamente a localização e os pesos das funções de 

pertinência bem como os parâmetros dos consequentes através do método do gradiente 

descendente. Quando simulado, utilizando um conjunto ainda não apresentado ao sistema, 

obtém erro médio na faixa de 1,5%. 

Um sistema que utiliza uma rede neural fuzzy para previsão horária de carga em 

curto prazo é apresentado em [12]. Os autores consideram o sistema fuzzy como uma rede 

neural de três camadas. O sistema fuzzy inicial possui apenas uma regra que é gerada a 

partir do primeiro par entrada-saída do conjunto de treinamento. A partir do treinamento da 

rede são geradas novas regras e as funções de pertinência têm seus parâmetros ajustados. O 

treinamento utiliza o método do gradiente descendente. Este modelo obtém um erro médio 

anual de 2,90%. Ao ser comparado com um modelo que só utiliza rede neural, os autores 

verificaram erros próximos de modo que a vantagem do sistema está em sua simplicidade e 

na velocidade do treinamento. 

Um outro modelo de previsão são os sistemas paralelos, ou seja, sistemas que 

utilizam mais de uma técnica para realizar a previsão. Pode-se encontrar esse tipo de 

modelo em [13], onde foi desenvolvido e implementado um sistema híbrido utilizando rede 

neural e lógica fuzzy que prevê as 24 horas do próximo dia. A aproximação envolve três 

estágios: no primeiro estágio, a carga histórica foi atualizada em relação à demanda atual 

da carga, para isso se estudou a tendência do crescimento, a partir destas análises realizou-
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se a compensação necessária; o segundo estágio tenta traçar o perfil da carga dos dias 

diferentes por meio de uma rede de Kohonen; e no terceiro estágio a previsão da carga para 

o dia atual é obtida usando a memória auto-associativa da rede neural. Um processador 

paralelo fuzzy faz exame de variáveis tais como o tipo do dia, o tempo e o feriado.  

Alguns modelos híbridos utilizam o sistema que integram as características das 

redes neurais com as dos sistemas fuzzy. Em [14] a previsão é realizada através de duas 

etapas: na primeira a rede neural é treinada, e após o treinamento realiza a previsão da 

carga horária; em uma segunda etapa o sistema fuzzy modifica esta previsão considerando 

a variação devido à temperatura e o comportamento dos dias feriados, obtendo erros em 

torno de 1,3%. O sistema fuzzy é gerado a partir de análises das variações de consumo em 

relação à temperatura. 

Outros autores [15] utilizam os sistemas neuro-fuzzy para realizar a previsão de 

dias anômalos (feriados e fins de semana). Como a lógica fuzzy pode inserir o 

conhecimento do especialista, criam-se variáveis de entrada que exprimem este 

conhecimento e desta forma o sistema terá mais uma informação para realizar a previsão. 

Nos últimos vinte anos, a teoria do caos tem sido aperfeiçoada e frequentemente 

utilizada para previsão de carga. Em [16] os autores realizam a previsão de carga usando 

teoria do caos e support vector machine (SVM). De acordo com os parâmetros de séries 

temporais caóticas, o modelo de support vector machine baseado em exponentes Lyapunov 

é estabelecido para fazer a previsão de carga horária. O uso da teoria do caos em conjunto 

com rede neural RBF (radial basis function) é encontrada em [17], onde os autores 

utilizam séries de carga e de temperatura para previsão de carga horária de um dia e 

também uma semana a frente. 

Em [18] os autores utilizam reservoir computing (RC) para previsão da velocidade 

do vento. RC oferece uma metodologia que utiliza o poder de processamento temporal de 

redes neurais recorrentes sem o inconveniente de treiná-las. 

Em geral, um ensemble de redes neurais é construído em duas etapas. Na primeira, 

um determinado número de redes neurais é treinado e, na segunda etapa, os resultados das 

redes são combinados de alguma maneira.  

Para o treinamento das redes neurais individualmente, existem diversas técnicas. Os 

métodos mais conhecidos são Bagging e Boosting [19].  

Na segunda etapa, para combinar os resultados da população de regressores, há 

várias abordagens diferentes. As mais comuns são votação múltipla ou votação majoritária 
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para problemas de classificação de padrões [20] e média aritmética [21] ou média 

ponderada para problemas de regressão. Ainda existem várias outras abordagens para 

combinar múltiplos previsores. UEDA [22] explora a ponderação dos pesos das redes 

utilizando otimização linear para calculá-los. JIMENEZ [23] emprega pesos dinâmicos 

determinados em função da exatidão de cada uma das redes.  
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CAPÍTULO 4 
 

4 Inteligência Artificial 
 

Neste capítulo apresentaremos uma breve explicação sobre as técnicas de 

inteligência artificial utilizadas na construção dos modelos previsores. 

4.1 Redes Neurais Artificiais 

As redes neurais artificiais são sistemas paralelos distribuídos compostos por 

unidade de processamento, chamados de neurônios artificiais, que calculam determinadas 

funções matemáticas, lineares ou não lineares. O funcionamento dessas redes é inspirado 

em uma simplificação do sistema neural biológico, com capacidade de aprendizado, 

generalização, associação e abstração. 

O neurônio biológico apresentado na Figura 4.1 é, de forma simplista, a unidade 

básica da estrutura do cérebro. 

 

 
Figura 4.1 – Neurônio biológico. 

 

O neurônio biológico é uma célula que, estimulada por uma ou mais entradas, gera 

uma saída que é enviada a outros neurônios. Esta saída depende da força de cada uma das 

entradas e da magnitude da conexão associada a cada entrada (sinapse). Uma sinapse pode 

excitar um neurônio, aumentando sua saída, ou inibi-lo, diminuindo sua saída. 
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4.1.1 Neurônio Artificial 

Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts [24] publicaram um trabalho pioneiro 

no qual introduziram a idéia de redes neurais como máquinas computacionais. O neurônio 

de McCulloch e Pitts foi proposto com pesos fixos, isto é, não-ajustáveis, e só conseguem 

implementar funções linearmente separáveis, limitando sua utilização. 

Após várias pesquisas, chega-se a uma rede neural artificial constituída de vários 

neurônios artificiais que estão altamente conectados [25,26]. O neurônio artificial 

apresentado na Figura 4.2 é composto por dois módulos de processamento. O primeiro 

módulo, denominado regra de propagação, executa uma soma ponderada das entradas xi 

multiplicadas pelos pesos sinápticos associados a cada entrada wi. O segundo módulo de 

processamento, denominado função de ativação, aplica uma função ao resultado da regra 

de propagação. O resultado da função de ativação é a saída y do neurônio artificial. 

 

 
Figura 4.2 – Neurônio artificial. 

 

As funções de ativação normalmente são funções não-lineares, o que transforma as 

redes neurais em um sistema computacional não-linear, capaz de representar problemas 

mais complexos. A Figura 4.3 apresenta as funções de ativação mais utilizadas. 

 



24 

 

 
Figura 4.3 – Funções de ativação. 

4.1.2 Tipos de Redes Neurais 

Existem diversos modelos de redes neurais artificiais sendo utilizadas nas mais 

variadas aplicações. Dentre os modelos de redes neurais mais conhecidos, destacam-se: 

• Perceptron Multicamadas (MLP – Multi Layer Perceptron); 

• Rede Neural ADALINE; 

• SOM (Self Organizing Map) de Kohonen; 

• Rede de Hopfield; 

• Rede RBFN (Radial Basis Function Network). 

 

Neste trabalho são utilizadas as redes neurais Perceptron Multicamadas. Este tipo 

de rede é constituído de uma camada de entrada, uma ou mais camadas escondidas e uma 

camada de saída, conforme apresenta a Figura 4.4. 

 
Figura 4.4 – Rede Neural Perceptron Múltiplas Camadas - MLP. 



25 

 

4.1.3 Treinamento das Redes Neurais 

A utilização de uma RNA na solução de uma tarefa passa inicialmente por uma fase 

de aprendizagem. Segundo [27]: “Aprendizagem é o processo pelo qual os parâmetros de 

uma rede neural são ajustados através de uma forma continuada de estímulo pelo 

ambiente no qual a rede está operando”. 

O objetivo principal do processo de aprendizado é conceder a RNA a capacidade de 

generalizar os resultados do treinamento. Esta capacidade da RNA é conhecida como 

processo de generalização. 

O processo de aprendizagem das RNA é realizado basicamente a partir de dois 

grandes paradigmas: aprendizado supervisionado, também conhecido como aprendizado 

com um professor, e aprendizado não supervisionado.  

O algoritmo de aprendizado supervisionado com retropropagação de erro (error 

backpropagation) [25,26] é utilizado para realizar o treinamento das redes neurais MLP. O 

algoritmo de retropropagação de erro possui duas fases distintas: 

 Para frente ou propagação (em inglês forward). As características de uma amostra 

são introduzidas na camada de entrada, propaga-se para frente (neurônio por 

neurônio) através da rede e emerge na camada de saída da rede; 

 Para trás ou retropropagação (em inglês backward). Os erros que se originam nos 

neurônios da camada de saída se propagam para trás (camada por camada) por 

meio da rede, atualizando os seus pesos. 

Existem vários métodos de atualização dos pesos, dentre os quais destacam-se: o 

método Gradiente Descendente (GD), Resilient Propagation (Rprop) e o Levenberg-

Marquardt (LM). A seguir detalha-se o método LM, que foi utilizado nesta dissertação. 

 

Algoritmo Levenberg-Marquardt 

Esse algoritmo é considerado como o método mais rápido para treinamento de 

redes feedforward backpropagation, desde que a rede possua uma quantidade moderada de 

pesos sinápticos a fim de tornar o problema exequível. Para acelerar o treinamento da rede 

este algoritmo baseia-se na determinação das derivadas de segunda ordem do erro 

quadrático em relação aos pesos, diferindo do algoritmo backpropagation tradicional que 

considera as derivadas de primeira ordem. 

O algoritmo de Levenberg - Marquardt [28, 29, 30] se baseia no método de 

otimização de Newton, que faz uso da matriz Hessiana [ H ]. A diferença consiste na 
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aproximação para a matriz Hessiana, mostrada em (4.1), determinada em função da matriz 

Jacobiana [ J ], que contém as primeiras derivadas dos pesos em função dos pesos 

sinápticos, expressa em (4.2). 
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)(nε é definido conforme a expressão (4.3). 
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em que m é o número de neurônios da camada de saída da rede e ek é o erro do neurônio k, 

na iteração n. 

A determinação da matriz Jacobiana é muito mais simples que a determinação da 

matriz Hessiana. Como, para uma rede neural, a performance de treinamento é expressa em 

função da soma dos erros quadráticos, a matriz Hessiana pode ser expressa por (4.4). 

)()( ωω JJH T ⋅=                                                 (4.4). 

O método de Newton atualiza os pesos da forma: 

kkk qH )(1
1 ωωω −
+ −=                                               (4.5), 

em que kq  pode ser escrito como: 

)()(2 ωω eJq T
k ⋅⋅=                                             (4.6). 

O algoritmo procede à atualização dos pesos baseado na mesma expressão do 

método de Newton, realizando as modificações para a determinação da matriz Hessiana, 

mostrada em (4.7). 
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k
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+                (4.7), 

em que, I é a matriz identidade e μk é o fator de Marquardt. 

O parâmetro μk funciona como um fator de estabilização do treinamento, ajustando 

a velocidade de convergência para ser rápida como o método de Newton quando possível e 

evitar passos muito grandes que possam levar o método a não convergir. 
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Esse método apresenta convergência em menos iterações quando comparado com o 

algoritmo do gradiente descendente com momento e com o Rprop, mas requer mais 

cálculos por iteração devido ao cálculo da matriz Hessiana. Apesar do grande esforço 

computacional, ele segue sendo o algoritmo de treinamento mais rápido para redes neurais, 

em que o número de parâmetros é moderado.  

4.2 Lógica Fuzzy 

A Lógica Fuzzy pode ser definida como uma técnica inteligente que tem como 

objetivo modelar o modo aproximado de raciocínio, imitando a habilidade humana de 

tomar decisões em um ambiente de incerteza e imprecisão [31]. Permite que os sistemas 

inteligentes de controle e suporte a decisão lidem com informações imprecisas ou 

nebulosas. Ou seja, capturar informações imprecisas, descritas em linguagem natural, e 

convertê-las para um formato numérico. 

A Teoria de Conjuntos Fuzzy e os Conceitos de Lógica Fuzzy podem ser utilizados 

para traduzir em termos matemáticos a informação imprecisa expressa por um conjunto de 

regras linguísticas. Se um operador humano for capaz de articular sua estratégia de ação 

como um conjunto de regras da forma SE ENTÃO, um algoritmo passível de ser 

implementado em computador pode ser construído, conforme demonstrado já nos anos 70.  

O resultado é um sistema de inferência baseado em regras, no qual a Teoria de 

Conjuntos Fuzzy fornece o ferramental matemático para se lidar com as tais regras 

linguísticas. É importante notar que, nesse tipo de sistema, não é necessário conhecer o 

modelo matemático do processo, o que se constitui em uma vantagem sobre outros 

procedimentos em que é fundamental a descrição matemática do sistema [32]. 

A lógica Fuzzy é uma generalização da lógica de Boole e os valores de saída são 

expressos dentro do intervalo [0;1]. 

Genericamente um sistema fuzzy é composto de quatro componentes conforme 

especificado na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Organização genérica de um sistema fuzzy. 

Podemos dizer que o sistema fuzzy é formado pelos seguintes componentes: 

1. Fuzzificador: A principal função de um fuzzificador é converter os valores reais de 

entrada (escalar ou vetorial) em um grau de pertinência a conjuntos fuzzy para que 

sejam tratados pela máquina de inferência. O valor de entrada será fuzzificado, ou 

seja, aplica-se à função de pertinência um valor de entrada (valor real) e a saída 

será um valor entre 0 e 1. Cada função de pertinência para uma dada variável de 

entrada é conhecida como uma variável linguística. 

2. Base de Regras Fuzzy: A base de regras consiste de um conjunto de regras “SE-

ENTÃO”, sendo considerada o “coração” de um sistema fuzzy, uma vez que todos 

os outros componentes são usados para implementar as regras de modo eficiente e 

razoável. Um conjunto de regras do tipo SE-ENTÃO é criado pelos especialistas ou 

extraído de dados numéricos, sendo escrito como: 

Se < antecedente> então <consequente> 

3. Máquina de Inferência Fuzzy: é um sistema que mapeia conjuntos fuzzy de 

entradas em conjuntos fuzzy de saída e determina como as regras são ativadas e 

combinadas. Os modelos de inferência mais conhecidos são: Modelo de Mamdani 

[32] e Modelo de Takagi-Sugeno [32].  

4. Defuzzificador: é definido como um mapeamento de conjunto fuzzy, produzido 

pela máquina de inferência, em um valor real. 

 

4.2.1 Sistema de Inferência Mamdani 

O modelo de inferência Mamdani foi um dos primeiros sistemas constituído 

utilizando a teoria de conjuntos fuzzy, sendo proposto em 1975 por Ebrahim Mandani [33]. 
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A regra de semântica tradicionalmente utilizada para o processamento de 

inferências com o modelo de Mamdani é chamada de inferência Máx-Mín, utilizando as 

operações de união e de interseção entre conjuntos da mesma forma de Zadeh [31]. 

As regras de produção em um modelo de Mamdani possuem relações fuzzy tanto em seus 

antecedentes como em seus consequentes.  

Seja um sistema fuzzy composto de n regras, com uma das regras representada 

abaixo:  

Se  x1= A1 e x2= A2 e ...e xp= Aj então y1=Bi, 

em que, xi são as entradas do sistema, A1...Aj são variáveis lingüísticas definidas pelas 

funções de pertinência de entrada, y1 é a saída e Bi  são as variáveis linguísticas definidas 

pelas funções de pertinência de saída. 

O processo de inferência pode ser dividido em cinco etapas: 

1ª etapa: Fuzzificação das Entradas 

Nesta etapa toma-se o valor de cada variável de entrada e determina-se o seu grau de 

pertinência para cada uma das regras, ou seja:  
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j
μμμ L                                        (4.8), 

em que k = 1,...,n. 

2ª etapa: Aplicação do Operador fuzzy 

 Com as entradas fuzzificadas sabe-se qual o grau que cada parte do antecedente 

satisfaz cada regra. Precisa-se gerar o coeficiente de disparo de cada regra D(k), para isso 

aplica-se o operador fuzzy presente no antecedente. 

 Para aplicar o operador, o sistema de Mamdani utiliza a função min, conforme 

equação abaixo: 

)](,),(),(min[)](,),(),([ 2121
)(

2121 j
k
A

k
A

k
Aj

k
A

k
A

k
A

k xxxxxxTD
jj

μμμμμμ LL ==  (4.9). 

3ª etapa: Aplicação do método de implicação 

 O método de implicação é definido como a modelagem do consequente com base 

no coeficiente de disparo. A implicação se dá em todas as regras. O modelo de Mamdani 

utiliza a função mín que trunca a saída do conjunto fuzzy. 

)](,min[)](,[)( yDyDTS
ii B

k
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kk μμ ==                         (4.10). 

4ª etapa: Agregação das Saídas 

 Ao realizar o processo de implicação, cada regra gera uma função de pertinência 

truncada para a saída da regra. Como o sistema possui n regras devem-se ter n funções de 
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pertinências truncadas que irão gerar a função de saída. Para isso agregam-se todos os 

gráficos de cada uma das funções e no modelo Mamdani utiliza-se a função máx. 
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μμμ ==                  (4.11). 

5ª etapa: Defuzzificação 

 Nesta etapa é realizada a conversão fuzzy-escalar, ou seja, transformam-se 

informações qualitativas em uma informação quantitativa. 

 Os métodos mais utilizados para realizar esta conversão são os métodos do centro 

de massa e o método da média dos máximos. 

 

4.2.2 Sistema de Inferência Takagi-Sugeno 

Na década de 80 um novo modelo de inferência baseado na teoria dos conjuntos 

fuzzy foi proposto. Denominado de modelo Sugeno, modelo de inferência fuzzy 

paramétrico ou simplesmente modelo TSK. As pesquisas mostraram que este modelo 

conseguia respostas satisfatórias para problemas que fossem representados 

satisfatoriamente apenas pelas suas relações entrada e saída. 

Diferente do modelo de Mamdani o modelo de inferência do tipo TSK não utilizam 

funções de pertinência no conseqüente, as relações de saída são compostas de equações 

paramétricas que relacionam as entradas e saída do processo. 

Seja um sistema fuzzy composto de n regras para o modelo TSK uma das regras seria 

representada conforme abaixo: 

Se  x1= A1 e x2= A2 e ...e xp= Aj então y1=φ( x1, x2,..., xp) 

O processo de inferência do modelo TSK é similar ao modelo Mamdani, porém 

com algumas alterações. Na 2ª etapa do processo quando se calcula o valor do grau de 

disparo a função do operador normalmente não é a função mín. Além de não existir etapa 

de defuzzificação. 

A saída do modelo TSK é calculada como a média ponderada das saídas de cada 

uma das regras que compõem o sistema, tendo os pesos como os coeficientes de disparo. 

Seja o coeficiente de disparo de cada regra dado por:  
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em que k = 1,...,n. 

A saída do sistema TSK será dada por: 
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 A eficiência do modelo de TSK está diretamente ligada a escolha dos parâmetros da 

função de saída. Normalmente os índices desta função são estimados seguindo algum 

índice de desempenho definido pelo usuário. A minimização do erro quadrático entre a 

saída do modelo de Sugeno e os dados de saída disponíveis é normalmente utilizada como 

medida de desempenho. 

 

4.3 Sistema Neuro-Fuzzy - ANFIS 

Os sistemas Neuro-Fuzzy estão entre os sistemas híbridos mais pesquisados na 

atualidade por associarem vantagens de duas técnicas bastante conhecidas: as Redes 

Neurais Artificiais (RNA) e a Lógica Fuzzy. Esses sistemas combinam a capacidade de 

aprendizado das RNA com o poder de interpretação linguístico dos Sistemas de Inferência 

Fuzzy (SIF).  

O interesse por esse sistema deve-se principalmente à confluência dos seguintes 

fatores:  

 Aplicabilidade dos algoritmos de aprendizado desenvolvidos para redes neurais;  

 Possibilidade de promover a integração de conhecimentos (implícito e explícito);  

 Possibilidade de extração de conhecimento, sob o formato de regras fuzzy, a partir 

de um conjunto de dados.  

O sistema Neuro-Fuzzy ANFIS (Adaptive Network-based Fuzzy Inference System) 

foi proposto por Jang em 1993 [34, 35] e sua popularidade já o levou a ser inserido no 

Matlab®.  

O modelo ANFIS implementa uma base de regras fuzzy do tipo Takagi–Sugeno 

(1983), ou seja, “Se um conjunto de condições (antecedentes) é satisfeito Então um 

conjunto de consequentes é inferido”.  

O resultado da inferência será uma função das variáveis de saída. Tomando como 

base este tipo de inferência, Jang desenvolveu o modelo ANFIS, que utiliza uma função 

linear z = f(x,y) como resposta do sistema de inferência.  

Pode-se representar um SIF como uma rede neural multicamada direta. A primeira 

camada representa as funções de pertinência da entrada, a segunda representa as regras, a 
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terceira representa as funções de pertinência da saída e a quarta representa o somatório das 

saídas da terceira camada.  

Para entender melhor o funcionamento do modelo ANFIS tomemos um sistema de 

inferência do tipo Takagi-Sugeno  composto de duas regras SE-ENTÃO: 

 Regra 1:  Se x0 é A1 e x1 é B1, então f1 = p1x0 + q1x1 + r1 

 Regra 2:  Se x0 é A2 e x1 é B2, então f2 = p2x0 + q2 x1 + r2 

A Figura 4.6 apresenta o mecanismo de inferência. 

 

 
 

Figura 4.6 – Sistema de inferência do tipo Takagi-Sugeno. 
 

O sistema de interferência do tipo Takagi-Sugeno é constituído de quatro etapas: na 

primeira as entradas sofrem um processo de fuzzificação, o valor da entrada fuzzificado irá 

depender da função de pertinência de entrada; na segunda etapa aplica-se o operador fuzzy, 

presente no antecedente da regra, gerando o grau de disparo da regra; na terceira etapa 

aplica-se o consequente da regra; na última etapa calcula-se o valor de saída do sistema 

que é dado por uma média ponderada, onde os pesos são os graus de disparos de cada regra 

e os valores utilizados para cálculo da média são as saídas dos precedentes de cada regra.  

Para valores de entrada quaisquer x0 e x1 os níveis de ativação das regras são 

calculados como:  

)()(,)()( 1202211011 xBxAxBxA ⋅=⋅= ωω                (4.14), 

então, as saídas individuais de cada regra ou o consequente de cada regra  são obtidos das 

seguintes relações:  

x0 x1

Fuzzificação 

w1 

w2 

 
Operador 

Fuzzy 

 
Consequente 

Da Regra 

Regra 1 ⇒ 

Regra 2 ⇒ 

f1 = p1x0 + q1 x1 + r1 

f2 = p2x0 + q2 x1 + r2 

A1 

A2 

B1 

B2 
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f
+
+

=  

Cálculo da 
saída  
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212022111011 , rxqxpfrxqxpf ++=++=                (4.15), 

e a saída de controle, ou seja, a saída total do sistema de inferência é obtida pela soma das 

saídas das regras ponderada pelos valores de ativação:  

2211
21

2211 fff
ww

fwfwf ββ +=⇒
+
+

=                       (4.16), 

em que β1 e β2 são os valores normalizados de w1 e w2 com respeito à soma (w1 + w2 ): 

21

2
2

21

1
1 ,

ww
w

ww
w

+
=

+
= ββ                                          (4.17). 

A rede neural híbrida que apresenta este tipo de inferência é uma rede neural 

adaptativa com cinco camadas, conforme Figura 4.7.  

 

 
Figura 4.7 – Sistema ANFIS equivalente. 

Nesta arquitetura todos os nós de uma camada têm a mesma função. Cada uma das 

camadas representa uma parte do mecanismo de inferência.  

 Camada 1 

As entradas para esta camada correspondem às entradas x0 e x1, e a saída do nodo é 

o grau de pertinência que a variável de entrada satisfaz ao termo lingüístico associado a 

este nó. Para representar o termo linguístico usa-se uma função de pertinência.  

As funções de pertinência podem ser consideradas como funções gaussianas dadas 

por: 
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em que {σi1, σi2, ci1, ci2} correspondem ao conjunto de parâmetros. Dado que os valores 

desses parâmetros mudam, a função gaussiana mudará de acordo com eles. Qualquer 

função contínua, como funções de pertinência sino, trapezoidal e triangular, podem ser 

usadas como funções de nodo desta camada.  

 A escolha da quantidade e do tipo de função de pertinência para cada entrada fica a 

cargo do pesquisador que pode utilizar processos de classificação utilizando o conjunto de 

dados que representa o conjunto de treinamento do sistema ANFIS e gerando as funções de 

pertinência iniciais, ou começar um processo de busca testando quantidade e tipos de 

funções de pertinência. 

 Camada 2 

Os nós desta camada são conhecidos como nós de regras. Cada nó calcula o grau de 

ativação de cada uma das regras, ou seja, gera-se o disparo de cada regra: 

)()(
)()(

12022

11011

xBxA
xBxA

⋅=
⋅=

ω
ω

                                        (4.19). 

Os nós são representados com uma “T” na Figura 4.7, pois pode representar 

qualquer t-norma para modelar a operação lógica and, normalmente sendo calculado pelo 

produto interno no caso do operador “AND”. 

 Camada 3 

A entrada para estes neurônios são os graus de ativação de cada regra e sua saída é 

o grau de ativação normalizado em relação à soma dos graus de ativação de cada regra i. 
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                                                  (4.20). 

 

 Camada 4 

Representa a aplicação do consequente da regra normalizado e o grau de influência 

na saída do sistema. A saída dos neurônios corresponde ao produto entre o grau de ativação 

normalizado vezes a saída individual de cada regra (consequente da regra):  
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                                 (4.21). 

 Camada 5:  

A saída deste único nó é calculada pela soma de todas as entradas individuais deste 

nó.  

2211 fff ββ +=                                               (4.22). 

4.3.1 Aprendizado no modelo ANFIS  

Se um conjunto de treinamento (conjunto clássico) {(xk,yk), k = 1, ..., K} é 

apresentado na camada de entrada da rede, então os parâmetros da rede neural híbrida (que 

determinam a forma da função de pertinência) podem ser ajustados usando métodos de 

otimização de tipo gradiente descendente.  

Na arquitetura ANFIS, a saída é expressa como uma combinação linear dos 

parâmetros do consequente. A saída f pode ser escrita como:  
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                                (4.23), 

sendo uma função linear, e os parâmetros do consequente são {p1, q1, r1, p2, q2, r2}. 

O problema agora é a determinação dos parâmetros { p1, q1, r1, p2, q2, r2} a partir 

da resposta do sistema de inferência. O problema pode ser escrito como:  

)(...)()( 2211 xgxgxgf nnθθθ +++=                     (4.24), 

em que x = [x1, .., xp] corresponde ao vetor de entradas, g1, .., gn são funções 

desconhecidas e θ1, ..., θn são os parâmetros a determinar (parâmetros das funções de 

pertinência). O problema pode se escrever como um sistema de equações lineares:  
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O problema é um problema padrão que se pode resolver usando mínimos 

quadrados, fAAA TT 1* )( −=Θ . 

A estrutura da rede é similar a uma rede neural, a qual mapeia as entradas através 

de funções de pertinência e dos parâmetros associados a essas funções e, também, através 

de funções de pertinência associadas às variáveis de saída da rede. Os pesos das sinapses e 

do bias, são associados às funções de pertinência que serão atualizadas no processo de 

aprendizagem. O trabalho computacional para a obtenção dos parâmetros (e seus ajustes) é 

facilitado com a técnica de vetor gradiente descendente, que proporciona a medição da 

diminuição do erro. Uma vez que o gradiente é obtido, qualquer rotina de otimização pode 

ser aplicada para ajustar os parâmetros e, consequentemente, reduzir o erro.  

Como o modelo ANFIS usa somente funções deriváveis, torna-se viável a 

utilização de um algoritmo de aprendizado padrão da teoria de redes neurais artificiais. 

Para isso uma combinação do algoritmo do método de estimação de mínimos quadrados é 

realizada.  

O algoritmo de retropropagação é utilizado para o aprendizado dos antecedentes 

das regras fuzzy, isto é, as funções de pertinências e a estimação de mínimos quadrados 

são usadas para determinar os coeficientes das combinações nos conseqüentes das regras 

fuzzy. Para que a aprendizagem híbrida seja aplicada em grupo, cada época é composta de 

um passo forward e de um passo backward.  

No passo forward, os parâmetros das funções de pertinência são inicializados e um 

vetor de entrada-saída é apresentado, calculam-se as saídas do nó para cada camada da 

rede, então os parâmetros θ são calculados usando o método de mínimos quadrados. 

Depois de identificar os parâmetros θ , o erro é calculado como a diferença entre a saída 

da rede e a saída desejada apresentada nos pares de treinamento.  

No passo backward, os sinais do erro são propagados desde a saída em direção às 

entradas; o vetor gradiente é acumulado para cada dado de treinamento. No final do passo 

backward para todos os dados de treinamento, os parâmetros na camada 1 (os parâmetros 

das funções de pertinência) são atualizados pelo método do gradiente descendente[25]. 

 O processo de aprendizado termina quando é atingida a tolerância do erro médio 

quadrático ou o número máximo de épocas definido pelo usuário.  
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4.3.2 Sistema de Inferência Inicial 

Para utilizar o sistema ANFIS deve-se, primeiramente, escolher quantas e quais 

serão as funções de pertinência para a entrada do sistema juntamente com a base de regras. 

Depois, usam-se os dados de treinamento de entrada-saída para treinar o sistema. É 

importante ressaltar que este sistema será bem modelado se o conjunto de treinamento for 

suficientemente representativo, ou seja, que possua uma distribuição razoável de valores 

para que se torne possível interpolar todos os valores necessários para a operação do 

sistema.  

 Muitas vezes a escolha das funções de pertinência não é realizada corretamente 

podendo prejudicar o funcionamento do modelo ANFIS. Os processos de escolha mais 

utilizados para gerar o sistema de inferência fuzzy inicial são: método de inspeção [15, 16, 

17, 36, 37, 38] e o método de clusterização subtrativa desenvolvido por Chui [39, 40].   

 

4.3.3 Método de Inicialização por Inspeção 

No método por inspeção, após análise dos problemas, são desenvolvidas variáveis 

lingüísticas para cada entrada, e é escolhido o tipo da função de pertinência, normalmente 

funções simétricas e não-lineares. As regras são criadas pela combinação da quantidade de 

funções de pertinência de cada entrada, por exemplo: para um problema com 2 entradas e 3 

funções de pertinência cada uma teremos 9 regras. 

Uma desvantagem deste método é a geração de muitas regras conflitantes. Para 

lidar com este tipo de problema atribui-se a cada regra um peso de acordo com o grau de 

pertinência, considerando como regra válida para cada grupo de regras conflitantes a que 

tiver maior peso. 

 

4.3.4 Método de Inicialização por Clusterização Subtrativa 

O método “subctrative clustering” é uma extensão do método “mountain 

clustering” proposto por R. Yager [39]. Foi desenvolvido por Stephen L. Chui [40] e tem 

por objetivo estimar os centros dos clusters e quantidade de clusters de um conjunto de 

dados.  

Este método assume que cada ponto é um centro de cluster em potencial e calcula 

para cada ponto do conjunto de dados um potencial que representa a probabilidade daquele 
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ponto ser um centro do cluster. Este cálculo é baseado no comportamento da densidade dos 

n pontos que constituem o conjunto de dados. O potencial é calculado pela seguinte 

equação: 

∑
=

−−=
n

j

xx
i

jieP
1

2α
                                           (4.25), 

em que 
2

4

ar
=α e ra é uma constante positiva. O potencial é calculado em função da 

distância entre o possível centro de cluster e os outros pontos. O ponto que tiver uma maior 

quantidade de vizinhos terá um maior potencial e será o primeiro centro de cluster. A 

constante ra representa o raio do cluster e desta forma limita a vizinhança. 

O algoritmo de clusterização realiza basicamente os seguintes passos: 

 Depois de calculado o potencial de cada um dos pontos que constituem o conjunto 

de dados que representa o problema, escolhe-se o primeiro centro de cluster 

( *
1x , *

1P ) e este será o que tiver maior potencial. 

 Escolhido o primeiro centro de cluster é realizada uma correção dos potenciais dos 

dados não escolhidos como centro de clusters, 
2

*
1

*
1xx

ii
iePPP −−

−=
β

                                           (4.26), 

em que 
2

4

br
=β e rb é uma constante positiva muito maior que ra para escolher um novo 

centro de cluster longe da vizinhança do centro de cluster já escolhido. Normalmente 

admite-se rb=1,5ra. 

 Escolhido o segundo centro de cluster repete-se o passo anterior de forma a 

escolher todos os centros de cluster que representam o conjunto de dados 

 Realiza o número de iterações necessário até que todos os centros de clusters sejam 

encontrados. 

O algoritmo utiliza como critério de parada um coeficiente de aceitação e de 

rejeição de um dado em se tornar um centro de cluster, ou seja, ele limita a região de dados 

que podem ser centros de clusters [40].  

O processo de clusterização permite informar a faixa de influência do centro de 

cluster para cada dimensão dos dados, ou seja, se tivermos um conjunto de dados com duas 

entradas podemos informar para cada entrada uma faixa de influência. 
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Considera-se cada centro de cluster como uma regra fuzzy que descreve o 

comportamento do sistema, ou seja, o número de regras será igual a quantidade de clusters 

do sistema. 

O processo de clusterização irá determinar o número de regras e funções de 

pertinência dos antecedentes e depois utilizará o método de estimação dos mínimos 

quadrados para gerar os consequentes de cada regra. 

 

4.4  Ensembles 

Em 1990, Hansen e Salamon [20] mostraram pela primeira vez que a capacidade de 

generalização de um sistema neural poderia ser melhorada combinando várias redes 

neurais, como por exemplo, treinando as redes individualmente e combinando os seus 

resultados de alguma maneira.  

Portanto, ensembles ou agrupamento de regressores foi definido como uma forma 

de combinar soluções obtidas de múltiplos regressores. A vantagem de fazer este tipo de 

combinação vem do fato de que há uma tendência de se obter um resultado melhor do que 

aquele obtido individualmente pelo melhor dos previsores.  

Tanto observações empíricas quanto aplicações em previsores específicos 

confirmam que, dado um algoritmo de aprendizado, é possível que ele seja melhor do que 

qualquer outro para prever determinado subconjunto de dados de entrada. No entanto, é 

praticamente impossível que um determinado previsor seja capaz de prever melhor do que 

qualquer outro previsor para todo o domínio de dados de entrada. Assim sendo, a utilização 

de múltiplos previsores tenta explorar o bom comportamento local de cada um dos 

previsores e, com isto, aumenta a precisão e a confiabilidade da previsão, uma vez que se 

um dos previsores errar muito em determinado subconjunto de dados de entrada, os outros 

previsores tendem a compensar o erro deste.  

Existem razões mais profundas para um ensemble ter desempenho superior quando 

comparado a um especialista individualmente. Para exemplificar, pode-se usar um 

problema de classificação dicotômica desenvolvida por Dietterich [41]. Neste exemplo, se 

existir L hipóteses com erros menores que 0,5, então o ensemble resultante usando a 

técnica de votação majoritária tem um erro menor do que um só classificador sozinho, uma 

vez que os erros dos classificadores não são correlacionados ou são negativamente 

correlacionados. De fato, se forem considerados 21 classificadores, a probabilidade de erro 
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individual de cada classificador for p=0,3 e os erros forem independentes, o erro do 

ensemble por votação majoritária é dado pela área sob a distribuição binomial, quando 

mais de L/2 hipóteses são falsas, ou seja:  
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                        (4.27) 

 

Este resultado tem sido estudado pelos matemáticos desde o século XVIII e, no 

contexto das ciências sociais, um exemplo é o trabalho do filósofo Condorcet [42], em que 

ele propõe o Teorema do Júri de Condorcet provando que o julgamento de um júri é 

superior em comparação ao julgamento de um só indivíduo. Isto acontece, pois no 

julgamento de um só indivíduo, quando lhe é perguntado sim ou não sobre um tema, a 

probabilidade de erro dele é 0,5, ou seja, uma em duas possibilidades de julgamento 

(sim/não). No entanto, quando mais indivíduos são consultados, a probabilidade de erro 

diminui, como já foi constatado anteriormente através da utilização da equação 4.27, 

contudo, para o Teorema do Júri p=0,5.  

 

4.4.1 Estrutura e Características dos Ensembles 

As características dos ensembles são listadas abaixo:  

 
• É garantido, teoricamente, que o ensemble é melhor ou pelo menos tão bom 

quanto o melhor previsor da população [43];  

• Usa eficientemente todos os dados do problema disponíveis, evitando 

“overfitting” [43];  

• Implicitamente realiza regularização, pois “suaviza” o espaço funcional, evitando, 

desta forma, “overfitting” [43];  

• Quando todos os previsores na população têm desempenho parecido e o erro que 

cada um apresenta é independente, o desempenho do ensemble fica evidente [44].  

 

Para que o funcionamento de um ensemble seja bem compreendido, na Figura 4.8 é 

apresentado um diagrama de um ensemble.  
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Figura 4.8 – Estrutura de um Ensemble de previsores. 

Como vemos, a Figura 4.8 representa um ensemble que combina as saídas de n 

previsores. 

 

O processo global ocorre da seguinte maneira:  

• Cada previsor recebe os dados de entrada do problema (os dados podem não ser 

os mesmos para previsores distintos);  

• Cada previsor faz um mapeamento f : Rm→R da saída a partir de m entradas; 

• Cada saída de cada previsor é multiplicada por um peso, onde a somatória de 

todos os pesos impostos às saídas deve ser igual a 1; 

• As saídas ponderadas são somadas para compor a solução do ensemble.  
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CAPÍTULO 5 
 

5 Procedimentos de Desenvolvimento dos Modelos de Previsão 
 

Este capítulo apresenta as atividades realizadas na etapa de preparação da base de 

dados e desenvolvimento dos modelos previsores. 

5.1 Base de Dados 

O conhecimento da base histórica dos dados de carga é de extrema importância para 

o sucesso dos modelos de previsão de carga. É a partir desta base de dados que serão 

escolhidos os padrões mais significativos para formarem os conjuntos de entrada dos 

sistemas de inteligência artificial. 

Os dados registrados pela CELPE constam de dados horários da carga em 14 

regionais elétricos que vão de janeiro de 2005 a dezembro de 2009. Os regionais elétricos 

caracterizam-se pela diferença entre os padrões de uso da energia elétrica, pois cada um 

pode ser classificado em perfis industrial, residencial, comercial, rural, etc. A Figura 5.1 

apresenta as curvas de carga diária do mês de abril de 2008 para o regional elétrico Bongi, 

classificado com perfil comercial, para o regional elétrico Pirapama, classificado com 

perfil industrial, e para o regional elétrico Angelim, classificado com perfil rural. 

 

 
Figura 5.1 – Curvas de carga diária dos regionais elétricos Bongi, Pirapama e Angelim para o 

mês de abril de 2008. 



43 

 

Na Figura 5.1 pode-se observar a diferença entre os patamares de carga de cada um 

dos regionais elétricos definidos para estudo neste trabalho, em que o regional elétrico 

Bongi supera os níveis de consumo dos regionais elétricos Pirapama e Angelim. Também 

se observa na Figura 5.1 que para o regional elétrico comercial a variação do consumo de 

carga entre os dias de segunda-feira e de domingo (em média 21%) é relevante em relação 

à variação dos mesmos dias para os regionais elétricos industrial e rural (em média 7%). 

Isto confirma o fato de que o ritmo de produção nas indústrias e o consumo de energia na 

região rural não sofrem grandes variações durante os finais de semana. 

Devido à diferença entre os patamares de carga dos regionais elétricos, foi definida 

para este trabalho a construção de modelos previsores específicos para cada regional 

elétrico. 

O comportamento do patamar de consumo diário permite verificar que cada dia 

possui um patamar de carga diferente, como pode ser observado na Figura 5.2 para o 

Sistema CELPE Total. Nos dias úteis a carga tende a ter patamares semelhantes entre si, já 

nos sábados e domingos o patamar é bem inferior quando comparado aos dias úteis, sendo 

domingo o dia que tem menor consumo de carga. 

 

 
Figura 5.2 – Patamares de carga diária referentes à semana de 11/05/2008 a 17/05/2008. 

 

Outra análise comparativa foi realizada entre o consumo dos dias feriados presentes 

no banco de dados e dos dias da semana posterior ao feriado. Devido a estas observações 
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foram criados modelos para prever o consumo total diário dos dias úteis (segundas, terças, 

quartas, quintas e sextas) e modelos para prever o consumo dos dias não úteis (sábados, 

domingos e feriados). A previsão do consumo total de um dia feriado foi realizada como 

sendo um sábado ou domingo. A escolha de sábado ou domingo irá depender do tipo do 

feriado, como pode ser observado na Figura 5.3 em que se compara a curva de carga do 

feriado de Tiradentes de 2008, que ocorreu numa segunda-feira, com todos os dias da 

semana posterior a este feriado. Esta comparação permitiu classificar o dia 21/04/2008 

como um domingo. 
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Figura 5.3 – Curvas de carga horária referentes à semana de 21/04/2008 a 27/04/2008. 

 

A Figura 5.4 apresenta a comparação entre a curva de carga do feriado de Nossa 

Senhora do Carmo de 2008, que ocorreu numa quarta-feira e abrange apenas a cidade do 

Recife, e todos os dias da semana posterior a este feriado. Apesar de ser um feriado local, 

esta data também merece atenção especial, pois altera significativamente a curva de carga 

do sistema CELPE. A análise da curva de carga do dia 16/07/2008 permitiu classificá-lo 

como um sábado.  
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Figura 5.4 – Curvas de carga horária referentes à semana de 16/07/2008 a 22/07/2008. 

Os dados climáticos obtidos pela empresa SOMAR METEOROLOGIA são 

fornecidos para municípios de Pernambuco com as temperaturas de cada município sendo 

fornecidas através das temperaturas máxima, mínima e média diária, enquanto a 

precipitação é fornecida pelo valor diário. Informações adicionais a respeito dos 

municípios correspondentes a cada regional elétrico foram fornecidas, possibilitando um 

estudo de correlação entre os dados de carga e meteorológicos para definição do município 

mais representativo para cada regional elétrico. Para o estudo de correlação do Sistema 

CELPE Total utilizaram-se todos os municípios de Pernambuco presentes na base de 

dados. 

Segundo Bisquerra [45], o módulo do coeficiente de correlação está associado com 

um grau de correlação que indica se a correlação é perfeita, muito alta, moderada, baixa, 

muito baixa ou nula. Na Tabela 5.1 é mostrado o grau de correlação e sua interpretação. 

Tabela 5.1 – Interpretação estatística em faixas para o índice do coeficiente de correlação. 
Módulo do Coeficiente de Correlação Grau de Correlação Interpretação 

|r| = 1 6 Correlação Perfeita 
0,80 ≤ |r| < 1,00 5 Correlação Muito Alta 
0,60 ≤ |r| < 0,80 4 Correlação Alta 
0,40 ≤ |r| < 0,60 3 Correlação Moderada 
0,20 ≤ |r| < 0,40 2 Correlação Baixa 
0,00 < |r| < 0,20 1 Correlação Muito Baixa 

|r| = 0 0 Correlação Nula 
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Analisando os resultados das correlações da carga total da CELPE com a temperatura 

média do município com maior índice de correlação, observou-se que de acordo com a 

Tabela 5.1, os graus de correlação para cada um dos regionais segundo suas temperaturas 

mínima, média, máxima e precipitação são aqueles apresentados na Tabela 5.2.  

Como se pode observar na Tabela 5.2, o regional Angelim foi o único que apresentou 

o grau de correlação mais alto com a temperatura média, sendo classificado como 

correlação alta; os demais tiveram correlação modera a nula. Quanto à correlação da carga 

com a precipitação, esta se apresentou com grau ainda mais baixo, variando sua correlação 

de baixa a nula.  

A partir destes resultados, pode-se concluir que a precipitação quase não influencia a 

carga demandada. Enquanto que a temperatura, apesar de ter uma baixa correlação com a 

carga, foi um pouco mais expressiva. 

É possível também observar que na maioria dos regionais elétricos, a carga possui 

maior correlação com a temperatura média, e não com a temperatura mínima e máxima. 

Portanto, para entrada dos modelos foi utilizada a temperatura média.  

Tabela 5.2 –Grau de correlação de acordo com o índice do coeficiente de correlação. 

Regional Município 
Coeficiente de Correlação 

Temperatura 
Mínima Grau Temperatura 

Média Grau Temperatura 
Máxima Grau Precipitação Grau 

Angelim Águas Belas 0,5016 3 0,6327 4 0,5989 3 -0,1972 1 
Bongi Recife 0,4091 3 0,5295 3 0,5206 3 -0,1413 1 

Pirapama Vitória de Santo Antão 0,2707 2 0,3592 2 0,3365 2 - - 
Total CELPE Manari 0,4306 3 0,5393 3 0,5020 3 - - 

 

 
5.1.1 Preparação dos Dados 

Uma tarefa crucial para obtenção de modelos mais exatos é encontrar a melhor base 

de dados para ser utilizada na previsão do consumo diário. O processo de preparação e 

seleção de dados é baseado na análise dos dados de medição fornecidos e na manipulação 

algébrica desses dados. Detectar anomalia nos dados, corrigi-las o mais cedo possível e 

reduzir os dados a serem analisados possibilitam uma tomada de decisão de qualidade. 

Na maioria das vezes os dados originais estão incompletos ou inconsistentes. Nestes 

casos, técnicas de pré-processamento dos dados podem aumentar a qualidade dos 

resultados. O pré-processamento dos dados é um passo importante no processo de 

descoberta do conhecimento, desde que decisões de qualidade se baseiam na qualidade dos 

dados utilizados.  
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A base de dados de carga fornecida pela CELPE é consistente e possui poucos dados 

fora do comportamento normal. Os comportamentos visivelmente fora do normal foram 

alterados e compreendem a transferência de carga entre os regionais elétricos. No processo 

de transferência de carga, um conjunto de consumidores pode ser transferido de um 

barramento para outro, e esta transferência pode modificar significativamente o 

comportamento do consumo em determinados barramentos. 

Os dados do histórico do consumo de carga em base diária e de meteorologia 

(temperatura, precipitação), são normalizadas usando a seguinte fórmula: 

mínmáx

mínmáx
N xx

xxbxxax
−

−−−
=

)()(
 (5.1)

em que xN é o valor normalizado correspondente ao valor original da variável, xmáx é 

o valor máximo da variável acrescido em 10%, xmín é o valor mínimo da variável, a e b são 

os limites da faixa de normalização [a, b]. Pode-se descrever de modo claro e objetivo a 

normalização como sendo uma técnica utilizada para assegurar que a amplitude de 

determinados atributos estarão compreendidos entre valores previamente estabelecidos. 

Logo se realizou a normalização dos dados de entrada redimensionando-os em um 

intervalo compreendido entre 0,1 e 0,9; sendo utilizada a expressão de normalização 

conforme a equação: 

  

mínmáx

mínmáx
N xx

xxxxx
−

−−−
=

)(9,0)(1,0
 (5.2)

 

5.2 Variáveis Analisadas para Treinamento dos Modelos 

Tendo em vista que, a escolha das variáveis de entrada do modelo interfere 

diretamente na sua precisão, um estudo para escolha dos dados de entrada se caracteriza 

como uma etapa imprescindível para obtenção dos modelos de previsão. Dentre o vasto 

universo de possibilidades, as seguintes variáveis de entrada foram averiguadas: 

 

• L(d): consumo da carga diária com distância de sete ou catorze dias do dia a 

ser previsto (d + 7 ou d + 14); 
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• L(d – 1): consumo da carga diária com distância de oito ou quinze dias do dia 

a ser previsto (d + 7 ou d + 14), dependendo do horizonte de previsão; 

• L(d – 2): consumo da carga diária com distância de nove ou dezesseis dias do 

dia a ser previsto (d + 7 ou d + 14), dependendo do horizonte de previsão; 

• L(d – 7): consumo da carga diária com distância de catorze ou vinte e um dias 

do dia a ser previsto (d + 7 ou d + 14), dependendo do horizonte de previsão; 

• L(d – 14): consumo da carga diária com distância de vinte e um ou vinte e 

oito dias do dia a ser previsto (d + 7 ou d + 14), dependendo do horizonte de 

previsão; 

• CDS: código do dia da semana a ser previsto; 

• Tméd(d): temperatura média realizada do dia d; 

• T*mín(d + i): temperatura mínima prevista do dia a ser previsto (d + i); 

• T*méd(d + i): temperatura média prevista do dia a ser previsto (d + i); 

• T*máx(d + 7): temperatura máxima prevista do dia a ser previsto (d + i); 

• Pméd(d): precipitação de chuva realizada do dia d; 

• P*(d + i): precipitação de chuva prevista do dia a ser previsto (d + i); 

• FLR(d): valor relativo do consumo diário do regional elétrico (LR) em relação 

ao consumo total diário do sistema CELPE (LT) para o dia d, calculado 

conforme equação: 

.3,2,1R        ,
)(
)(

)( ==
dL
dL

dFL
T

R
R  (5.3)

 

É importante observar que dentre o universo de entrada estão dados obtidos por 

previsão meteorológica.  Nestes casos tem-se que ter em mente que uma deficiência dos 

sistemas que utilizam previsões de dados meteorológicos como entrada está no 

compromisso de sempre informar valores previstos com maior acurácia possível ao sistema 

de previsão de carga, caso contrário acarretará em um aumento do erro da previsão de 

carga. Neste sentido, a robustez dos sistemas de previsão de carga pode ser comprometida. 
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O estudo de correlação permitiu a análise das diversas correlações entre as variáveis 

climáticas e carga diária total e dos regionais elétricos presentes na série histórica. Foram 

realizadas as seguintes correlações e autocorrelações:  

1) correlação da carga diária de cada regional com as temperaturas mínima, média e 

máxima, e com a precipitação dos municípios agregados ao regional elétrico em questão;  

2) correlação da carga diária total do sistema CELPE com as temperaturas mínima, 

média e máxima, e com a precipitação dos municípios de Pernambuco;  

3) autocorrelação da carga diária de cada regional elétrico;  

4) autocorrelação da carga total do sistema CELPE;  

5) correlação entre a fator de carga do regional (FLR = LR/LT) e a carga diária do 

regional elétrico em questão;  

6) autocorrelação dos fatores de carga para cada regional elétrico. 

 

A seguir serão apresentados alguns resultados referentes ao estudo de correlação 

entre as possíveis variáveis para compor os modelos de previsão. Os resultados 

correspondem ao regional elétrico Angelim e ao sistema CELPE, embora o estudo de 

correlação tenha sido estendido para os demais regionais elétricos. 

As figuras 5.5, 5.6 e 5.7 apresentam, respectivamente, os coeficientes de correlação 

da temperatura mínima, temperatura média e temperatura máxima com a carga diária do 

regional elétrico Angelim. Os dados de temperatura diária correspondem ao município de 

Águas Belas, que apresentou maior coeficiente de correlação dentre os outros municípios 

que compõem o regional elétrico Angelim, conforme apresentado anteriormente. 
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Figura 5.5 – Coeficientes de correlação da Temperatura Mínima de Águas Belas com a Carga do 

regional elétrico Angelim. 
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Figura 5.6 – Coeficientes de correlação da Temperatura Média de Águas Belas com a Carga do 

regional elétrico Angelim. 
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Figura 5.7 – Coeficientes de correlação da Temperatura Máxima de Águas Belas com a Carga do 

regional elétrico Angelim. 
 

A Figura 5.8 apresenta os coeficientes de correlação da precipitação do município de 

Águas Belas com a carga diária do regional elétrico Angelim. A análise deste resultado 

confirma o fato de que a precipitação quase não influencia a carga demandada. Assim, a 

variável precipitação foi descartada das possíveis entradas dos modelos previsores 

desenvolvidos neste trabalho. 
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Figura 5.8 – Coeficientes de correlação da Precipitação de Águas Belas com a Carga do regional 

elétrico Angelim. 
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As figuras 5.9 e 5.10 apresentam, respectivamente, os coeficientes de autocorrelação 

da carga diária do regional elétrico Angelim e da carga diária total do sistema CELPE. 

Pode-se perceber nessas figuras o forte efeito da sazonalidade semanal da carga. 
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Figura 5.9 – Coeficientes de autocorrelação da Carga Diária do regional elétrico Angelim. 
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Figura 5.10 – Coeficientes de autocorrelação da Carga Diária Total do sistema CELPE. 
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A Figura 5.11 apresenta os coeficientes de autocorrelação do fator de carga diária do 

regional elétrico Angelim. Nesta figura também podemos perceber o efeito da sazonalidade 

semanal. 
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Figura 5.11 – Coeficientes de autocorrelação do Fator de Carga Diária do regional elétrico 

Angelim. 

 

Com o objetivo de identificar o tipo de dia a ser previsto, analisamos a variável de 

entrada CDS (código do dia da semana). Esta variável pode assumir valores decimais ou 

binários.  

Para os modelos de previsão que utilizam os sistemas neuro-fuzzy, a variável CDS 

assume valores de 1 a 7 que correspondem aos dias de domingo a sábado, conforme a 

Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Variável CDS  para os sistemas neuro-fuzzy. 
Dia da Semana CDS
Domingo 1 
Segunda-feira 2 
Terça-feira 3 
Quarta-feira 4 
Quinta-feira 5 
Sexta-feira 6 
Sábado 7 
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 Para os modelos de previsão que utilizam as redes neurais artificiais, a variável de 

entrada CDS é apresentada em código binário. Nesta codificação criamos novos atributos 

de forma que cada valor possuísse uma única representação com um atributo igual a 1 e os 

demais atributos iguais a zero. Desta forma cada dia da semana está presente na base de 

dados conforme a Tabela 5.4, para a previsão de dias úteis, e a Tabela 5.5 para previsão 

dias não úteis. 

Tabela 5.4 – Variável CDS  para os dias úteis das redes neurais. 
Dia da Semana CDS
Segunda-feira 1 0 0 0 0  
Terça-feira 0 1 0 0 0  
Quarta-feira 0 0 1 0 0  
Quinta-feira 0 0 0 1 0  
Sexta-feira 0 0 0 0 1 

 

Tabela 5.5 – Variável CDS  para os dias não úteis das redes neurais. 
Dia da Semana CDS
Domingo 1 0   
Sábado 0 1   

 

5.3 Procedimentos para criação das Redes Neurais Artificiais 

Os procedimentos para criação das RNAs seguem as referências [46, 47, 48, 49] e 

são basicamente os seguintes: 

a) Partição da base de dados; 

b) Parametrização da criação das redes; 

c) Busca sequencial do número de neurônios na camada oculta;  

d) Utilização do método de validação cruzada para determinação da melhor rede. 

5.3.1  Partição da Base de Dados 

As redes neurais aprendem a partir de exemplos e as mesmas são projetadas para 

serem capazes de generalizar o conhecimento adquirido durante os treinamentos. Uma 

estratégia adequada utilizada no poder de generalização das redes neurais que influencia 

substancialmente seu desempenho é a partição da base de dados. Este procedimento 

consiste em criar uma matriz que possui os padrões de entrada e de saída desejada na 

mesma linha, com uma permutação aleatória das linhas, e em seguida a divisão da mesma 
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em três conjuntos distintos: 60% dos padrões são usados para criar o conjunto de 

treinamento, 30% para formar o conjunto de validação e 10% para formar o conjunto de 

teste. 

Como nossa base de dados tem início em 01 de janeiro de 2005 e termina em 31 de 

dezembro de 2009, escolheu-se guardar o ano de 2009 para avaliação das RNAs em 

simulação real de seu uso, diminuindo então os dados para aprendizagem.  

5.3.2 Parametrização da Criação das Redes 

As Redes Neurais Artificiais com a arquitetura Multi Layer Perceptron (MLP), 

aprendem durante o procedimento de treinamento através da atualização dos pesos.  O 

algoritmo de aprendizagem de retro-alimentação (error backpropagation) é baseado no 

princípio da correção de erro, que é a diferença entre o valor obtido pela rede e o valor 

desejado. Este algoritmo busca a minimização do erro através do método do gradiente 

descendente. As atualizações dos pesos são fortemente influenciadas pela derivada do erro 

e por uma constante chamada taxa de aprendizagem. Isto pode levar a uma convergência 

lenta do método ou mesmo a não convergência. 

Todos os experimentos realizados neste trabalho criaram RNAs com a arquitetura 

MLP, treinadas com o algoritmo LM, descrito resumidamente na subseção 3.1.3 desta 

dissertação. Todas as redes estudadas neste trabalho possuem três camadas sendo, uma 

camada de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída. Os nodos da camada 

escondida possuem a função de ativação tangente hiperbólica e os nodos da camada de 

saída possuem a função de ativação sigmóide logística. O número máximo de iterações 

definido para todos os treinamentos foi 2500 épocas. O treinamento pára se o critério de 

Early Stop implementado pelo Matlab®, ocorre 25 vezes consecutivamente, ou se o número 

máximo de iterações é atingido, ou ainda, se o MSE no conjunto de treinamento for igual a 

zero.  

O critério de Early Stop tem o objetivo de aumentar a capacidade de generalização 

das redes. O Matlab® implementa este critério monitorando o erro no conjunto de 

validação durante o treinamento. O erro no conjunto de validação geralmente diminui 

durante a fase inicial do treinamento. Entretanto, quando a rede começa a memorizar os 

dados de treinamento, o erro no conjunto de validação começa a aumentar. Quando o erro 

no conjunto de validação aumenta em um número específico de iterações, o treinamento é 
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interrompido e os pesos e bias são retornados para os valores do momento do erro mínimo 

de validação. 

 

5.3.3 Busca Sequencial do Número de Neurônios na Camada Oculta 

Nesta etapa faz-se a variação do número de nodos na camada oculta e, para cada 

iteração são criadas 10 redes neurais. O número de nodos escolhido é dado pela menor 

média (das 10 redes criadas por nodos) do MSE do conjunto de validação. É importante 

destacar que quando uma das redes possui um alto grau de complexidade provocado pelo 

grande número de entradas, pelo grande número de nodos na camada oculta, ou mesmo 

pelas duas causas simultâneas, a rede tem tendência a sofrer mais a influência da 

inicialização dos pesos, o que pode fazê-las convergirem prematuramente. Nestes casos 

são contabilizados os resultados destas redes no calculo da média do MSE do conjunto de 

validação. A média foi utilizada para ordenar as redes  e, por fim, escolher o número de 

nodos na camada oculta com menor valor médio de MSE do conjunto de validação durante 

o treinamento da RNA. Com isso tem-se a definição da melhor arquitetura da rede neural. 

 

5.3.4 Utilização do Método de Validação Cruzada e Determinação da Melhor Rede 

O passo posterior à escolha das melhores arquiteturas para cada uma das opções de 

busca foi a procura pela melhor rede para cada um dos sistemas de previsão. 

Fez-se então, a busca pela melhor rede utilizando a técnica de validação cruzada 

como ferramenta de auxilio na busca. Normalmente o uso desta técnica é feita para estimar 

a taxa de erro verdadeira, segundo [19]. O método de validação cruzada também conhecido 

como k-fold cross-validation, onde k representa o número de partições geradas 

aleatoriamente a partir da amostra de exemplos para treinar e testar o sistema. Nesse 

método as amostras são divididas em k partições mutuamente exclusivas. A cada iteração 

uma partição diferente é utilizada para testar o sistema e todas as outras k – 1 partições são 

utilizadas para treinar e validar o sistema.  

Neste trabalho utilizou-se sempre o k = 10, e a cada experimento do método 

criaram-se 10 redes inicializando os pesos de forma aleatória, resultando, no final do 

processo, em um total de 100 redes criadas, das quais se selecionou a rede de menor MSE 

do conjunto de teste, que foi definida como “a melhor rede”. 
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Após separar o conjunto de aprendizagem em 10 partições, escolhem-se seis 

partições para formar o conjunto de treinamento, três partições para formar o conjunto de 

validação e uma partição para formar o conjunto de teste. A Tabela 5.6 descreve a 

formação dos conjuntos de treinamento, validação e teste, bem como identifica as redes 

que utilizaram os respectivos conjuntos.  

 

 

Tabela 5.6 – Formação dos conjuntos de treinamento, validação e teste. 

Experimento Rede 
Conjuntos 

utilizados para 
treinamento 

Conjuntos 
utilizados para 

validação 

Conjunto 
utilizado para 

teste 
1 01 a 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4 1 
2 11 a 20 1, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5 2 
3 21 a 30 1, 2, 7, 8, 9, 10 4, 5, 6, 3 
4 31 a 40 1, 2, 3, 8, 9, 10 5, 6, 7 4 
5 41 a 50 1, 2, 3, 4, 9, 10 6, 7, 8 5 
6 51 a 60 1, 2, 3, 4, 5, 10 7, 8, 9 6 
7 61 a 70 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10 7 
8 71 a 80 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, 1 8 
9 81 a 90 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 1, 2 9 
10 91 a 100 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 10 

 

5.4 Procedimentos para criação dos Sistemas Neuro-Fuzzy 

Os procedimentos para criação dos sistemas neuro-fuzzy são basicamente os 

seguintes: 

a) Partição da base de dados; 

b) Criação do SIF inicial;  

c) Utilização do método de validação cruzada para determinação do melhor 

sistema neuro-fuzzy. 

5.4.1 Partição da Base de Dados 

Assim como as redes neurais, os sistemas neuro-fuzzy aprendem a partir de 

exemplos e são projetados para serem capazes de generalizar o conhecimento adquirido 

durante os treinamentos. Este sistema será bem modelado se o conjunto de treinamento for 

suficientemente representativo. 
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A partição da base de dados para os sistemas neuro-fuzzy segue o mesmo 

procedimento adotado para as redes neurais, conforme descrito na seção 5.3.1 com a 

criação de três conjuntos distintos: 60% dos padrões são usados para criar o conjunto de 

treinamento, 30% para formar o conjunto de validação e 10% para formar o conjunto de 

teste. 

Como nossa base de dados tem início em 01 de janeiro de 2005 e termina em 31 de 

dezembro de 2009, escolheu-se guardar o ano de 2009 para avaliação dos sistemas neuro-

fuzzy em simulação real de seu uso, diminuindo então os dados para aprendizagem.  

5.4.2 Criação do SIF inicial 

A etapa de criação do SIF inicial consiste principalmente em escolher quantas e 

quais serão as funções de pertinência para a entrada do sistema juntamente com a base de 

regras. 

Neste trabalho foi utilizado o comando genfis2 do Matlab® 7.3, que utiliza o 

método de clusterização subtrativa para criação do SIF inicial. Esse processo utiliza a 

função de pertinência do tipo gaussiana para todas as entradas. 

Uma das informações importantes para utilização do comando genfis2 é o valor do 

raio dos clusters. Neste trabalho, foram criados 10 SIF com os raios dos clusters assumindo 

valores de 0,2 a 0,74 com passos de 0,06. 

5.4.3 Utilização do Método de Validação Cruzada e Determinação do Melhor Sistema 
Neuro-Fuzzy 

Paralelamente ao processo de criação dos SIF iniciais, foi utilizado o método de 

validação cruzada para escolha do melhor SIF inicial. O método de validação cruzada para 

os dados das redes neurais é o mesmo para os dados dos sistemas neuro-fuzzy, conforme 

descrito na seção 5.3.4.  

No final do processo, um total de 100 sistemas neuro-fuzzy foram criados. Deste 

total foi selecionado o sistema de menor MSE no conjunto de teste, que foi definido como 

o melhor sistema neuro-fuzzy. 
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5.5  Avaliação de Desempenho 

Em problemas de previsão de séries temporais, uma importante tarefa é a de 

quantificar a qualidade da previsão obtida. Isso permite, por exemplo, comparar diversos 

algoritmos e diversas estruturas de modelos utilizando índices de desempenho.  

Neste trabalho, os desempenhos dos sistemas foram medidos durante os 

treinamentos pela porcentagem de erro médio quadrático (MSE), que conforme [7], se 

expressa como:  
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Durante as simulações (testes) dos modelos aqui desenvolvidos, os desempenhos 

serão medidos a partir do erro médio absoluto percentual (MAPE), representado pela 

equação: 
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Em que, nas equações anteriores, as variáveis representam: 

• N Número de neurônios de saída;  

• P Números de padrões; 

• Lmax Valor máximo da grandeza de saída; 

• Lmin Valor mínimo da grandeza de saída;  

• L Valor da grandeza obtida pelo modelo; 

• T Valor alvo da grandeza. 
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CAPÍTULO 6 
 

6   Descrição dos Modelos de Previsão Propostos  

Neste trabalho são apresentados os modelos de previsão de carga diária para 3 

regionais elétricos da CELPE: Angelim, que apresenta perfil de carga rural, Bongi, que 

apresenta perfil de carga comercial, e Pirapama, que apresenta perfil de carga industrial. 

Para alguns modelos de previsão será necessário o consumo do Sistema CELPE Total, 

sendo este o somatório do consumo de carga diário dos 14 regionais elétricos. 

Os dados de janeiro de 2005 a dezembro de 2008 foram utilizados para criação da 

base de dados de treinamento dos modelos de previsão, já os consumos referentes aos 

meses de janeiro de 2009 a dezembro de 2009 foram utilizados para simular os modelos 

propostos e assim validar as modelagens. 

 

6.1 Modelo 1 - Modelo Previsor via RNA 

O modelo 1, Modelo Previsor via RNA, é composto por uma RNA para previsão da 

carga diária de cada regional elétrico definido neste trabalho. A construção deste modelo 

seguiu os seguintes procedimentos, conforme descritos anteriormente no Capítulo 5: 

a) Criação do conjunto de aprendizagem; 

b) Parametrização da criação das redes; 

c) Busca sequencial do número de neurônios na camada oculta; e 

d) Utilização do método de validação cruzada para determinação da melhor rede. 

Todas as redes estudadas neste trabalho possuem três camadas, sendo: uma camada 

de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída. 

As estruturas de entrada são formadas pelos dados de consumo diário, temperatura 

média diária e pela informação do tipo de dia a ser previsto. Como o objetivo foi criar, para 

cada horizonte de previsão, uma rede para os dias úteis e outra para os dias não úteis, serão 

apresentadas duas formas de representação para cada estrutura de entrada deste modelo.  

A Figura 6.1 representa o esquema do Modelo Previsor via RNA para realizar a 

previsão da carga diária dos regionais elétricos.  
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Figura 6.1 – Modelo 1 para previsão de carga diária. 

Para previsão de carga dos dias úteis no horizonte de 7 dias, o modelo possui 9 

entradas e 1 saída. O layout da estrutura de entrada é representado na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 – Estrutura de entrada do Modelo 1 para previsão dos dias úteis  
no horizonte de 7 dias. 

Sequência Variável  Descrição 
1 LR(d) Consumo diário do dia atual. 
2 LR(d – 7) Consumo diário do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS1(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Segunda=1,Demais=0. 
6 CDS2(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Terça=1,Demais=0. 
7 CDS3(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Quarta=1,Demais=0. 
8 CDS4(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Quinta=1,Demais=0. 
9 CDS5(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Sexta=1,Demais=0. 

Para previsão de carga dos dias não úteis no horizonte de 7 dias, o modelo possui 6 

entradas e 1 saída. O layout da estrutura de entrada é representado na Tabela 6.2. 
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Tabela 6.2 – Estrutura de entrada do Modelo 1 para previsão dos dias  
não úteis no horizonte de 7 dias. 

Sequência Variável  Descrição 
1 LR(d) Consumo diário do dia atual. 
2 LR(d – 7) Consumo diário do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS1(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Domingo=1,Demais=0. 
6 CDS2(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Sábado=1,Demais=0. 
A diferença da quantidade de variáveis das estruturas de entrada se deve ao fato de 

que para representar os dias úteis na codificação binária são necessárias cinco entradas, 

enquanto que para os dias não úteis são necessárias apenas duas entradas. 

O Modelo Previsor via RNA para realizar a previsão de carga diária no horizonte de 

14 dias é semelhante ao esquema apresentado na Figura 6.1, substituindo-se (d+7) por 

(d+14). 

Para cada regional elétrico, a rede específica é diferenciada apenas pelo número de 

neurônios na camada escondida. O processo de escolha da arquitetura, descrito em 5.3.3, 

faz a varredura de 3 a 20 nodos na camada escondida resultando em 18 arquiteturas 

investigadas.  

Após definida a arquitetura, tem início a etapa de criação de 100 redes com a 

mesma estrutura, conforme procedimento descrito em 5.3.3. Destas 100 redes, escolheu-se 

como a melhor rede a que apresentou o menor valor de MSE% no conjunto de teste.  

As melhores redes obtidas para cada configuração de previsão de carga diária tem 

arquitetura simples com poucos neurônios na camada escondida e poucas entradas gerando 

uma rede neural com poucas conexões, o que torna o treinamento destas redes um processo 

rápido.  

Uma vantagem das redes neurais deste modelo previsor é a convergência rápida do 

algoritmo de treinamento LM, ou seja, em poucas épocas o sistema consegue determinar os 

melhores pesos para cada neurônio das redes. Este algoritmo de treinamento exige um 

grande esforço computacional, mas como a rede possui um número moderado de 

parâmetros não há problema na utilização deste algoritmo.  
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6.2 Modelo 2 – Modelo Previsor via ANFIS 

O Modelo 2, Modelo Previsor via ANFIS, é composto por um ANFIS para previsão 

da carga diária de cada regional elétrico definido neste trabalho.  

No capítulo 4 desta dissertação explicamos como funciona o sistema neuro-fuzzy 

adaptativo – ANFIS, sua estrutura e o processo de busca dos melhores parâmetros das 

funções de pertinência e da função paramétrica de saída. É sabido que este processo ocorre 

com o treinamento do sistema e depende dos dados de entrada. 

A Figura 6.2 representa o esquema geral do Modelo Previsor via ANFIS que realiza 

a previsão da carga diária dos regionais elétricos.  

 
Figura 6.2 – Modelo 2 para previsão de carga diária. 
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Diferente do Modelo 1, o Modelo 2 utiliza a variável de entrada para representação 

do dia a ser previsto na codificação decimal, que correspondente a um valor entre 1 e 7 

representando os dias de domingo a sábado. Desta forma, este modelo possui sempre 5 

entradas e 1 saída, independentemente do tipo de dia a ser previsto e do horizonte de 

previsão. O layout da estrutura de entrada é representado na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 – Estrutura de entrada do Modelo 2 para previsão no horizonte de 7 dias. 
Sequência Variável  Descrição 

1 LR(d) Consumo diário do dia atual. 
2 LR(d – 7) Consumo diário do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Domingo=1... Sábado=7. 
 

O Modelo Previsor via ANFIS para realizar a previsão de carga diária no horizonte 

de 14 dias é semelhante ao esquema apresentado na Figuras 6.2, substituindo-se (d+7) por 

(d+14). 

Para gerar o Sistema de Inferência Fuzzy – SIF que melhor represente o problema, 

foi utilizada a modelagem ANFIS que realiza um treinamento dos parâmetros que 

compõem o SIF, porém para iniciar o treinamento é necessário que se escolha um SIF 

inicial definido pela quantidade de funções de pertinência de entrada e das regras que 

constituem o banco de regras. Para montar este sistema utilizamos o método de 

clusterização subtrativa desenvolvido por Chiu [37].  

O processo de geração de um SIF inicial utilizando o método de clusterização 

subtrativa é um processo automático. Só precisamos informar o valor do raio dos clusters 

(ra) e o coeficiente de aceitação (εmáx) e rejeição (εmin) que limita a probabilidade de um 

ponto em ser um centro de clusters. Neste trabalho, os raios dos clusters assumiram valores 

de 0,2 a 0,74 com passos de 0,06. Os coeficientes de aceitação e rejeição foram 0,5 e 0,15, 

respectivamente. Esse processo utiliza a função de pertinência do tipo gaussiana para todas 

as entradas. Além disso, os dados de entrada foram submetidos ao método de validação 

cruzada conforme descrito em 5.4.3. Assim, foram criados 100 SIF iniciais para cada tipo 

de dia e horizonte de previsão. 

Após geração dos SIF iniciais, a próxima etapa é treinar os sistemas. Os sistemas 

neuro-fuzzy foram treinados utilizando o comando anfis do Matlab® 7.3, com número 

máximo de 250 épocas e com objetivo zero. Após o treinamento as funções de pertinência 

sofrem alterações em seus parâmetros, ou seja, o SIF inicial agora tem outra modelagem.  
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O melhor sistema para cada configuração de previsão é obtido através da análise do 

menor MSE do conjunto de teste.  

 

6.3 Modelo 3 – Modelo RNATCP + ANFISFATOR 

O Modelo 3, Modelo RNATCP+ANFISFATOR consiste em realizar a previsão de 

carga dos regionais elétricos em três etapas, utilizando técnicas de redes neurais e ANFIS. 

A etapa 1 realiza a previsão da carga diária total do sistema. Na etapa 2 é realizada 

a previsão do fator de carga do regional elétrico, com a finalidade de obter o percentual de 

carga que representa cada regional elétrico em relação a carga total do sistema CELPE. A 

etapa 3 desagrega a carga prevista na primeira etapa, utilizando os fatores previstos na 

segunda etapa, resultando na previsão da carga diária do regional elétrico. 

A Figura 6.3 representa o esquema geral do Modelo 3 para realizar a previsão da 

carga diária.  
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Figura 6.3 – Modelo 3 para previsão de carga diária. 

 
A etapa 1 do Modelo 3 é bastante similar ao Modelo 1, pois a previsão de carga 

diária total do sistema CELPE é realizada através da técnica de redes neurais. Para 

previsão de carga dos dias úteis no horizonte de 7 dias, esta etapa possui 9 entradas e 1 

saída. O layout da estrutura de entrada da primeira etapa é representado na Tabela 6.4. 
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Tabela 6.4 – Estrutura de entrada da primeira etapa  do Modelo 3 
 para previsão dos dias úteis no horizonte de 7 dias. 

Sequência Variável  Descrição 
1 LT(d) Consumo diário total CELPE do dia atual. 
2 LT(d – 7) Consumo diário total CELPE do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS1(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Segunda=1,Demais=0. 
6 CDS2(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Terça=1,Demais=0. 
7 CDS3(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Quarta=1,Demais=0. 
8 CDS4(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Quinta=1,Demais=0. 
9 CDS5(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Sexta=1,Demais=0. 
 

Conforme o estudo de correlação serão utilizados os dados de temperatura do 

município de Manari para previsão da carga total do sistema CELPE. 

Ainda na primeira etapa, similarmente ao Modelo 1, para previsão de carga dos dias 

não úteis no horizonte de 7 dias, o modelo possui 6 entradas e 1 saída. O layout da 

estrutura de entrada da primeira etapa é representado na Tabela 6.5. 

Tabela 6.5 – Estrutura de entrada da primeira etapa  do Modelo 3 
 para previsão dos dias não úteis no horizonte de 7 dias. 

Sequência Variável  Descrição 
1 LT(d) Consumo diário total CELPE do dia atual. 
2 LT(d – 7) Consumo diário total CELPE do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS1(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Domingo=1,Demais=0. 
6 CDS2(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Sábado=1,Demais=0. 
 

Os procedimentos de criação e escolha da melhor rede neural para realizar a 

previsão são os mesmos utilizados no Modelo 1. 

A etapa 2 do Modelo 3 é bastante similar ao Modelo 2, pois a previsão do fator de 

carga do regional elétrico é realizada com ANFIS. Assim, este modelo possui sempre 5 

entradas e 1 saída, independentemente do tipo de dia a ser previsto e do horizonte de 

previsão. O layout da estrutura de entrada da segunda etapa é representado na Tabela 6.6. 
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Tabela 6.6 – Estrutura de entrada da segunda etapa  do Modelo 3 
 para previsão no horizonte de 7 dias. 

Sequência Variável  Descrição 
1 FLR(d) Fator de carga diário do dia atual. 
2 FLR(d – 7) Fator de carga diário do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS (d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Domingo=1... Sábado=7. 
 

Os procedimentos de criação e escolha do melhor ANFIS para realizar a previsão 

são os mesmos utilizados no Modelo 2. 

Para realizar a previsão de carga diária no horizonte de 14 dias, substitui-se (d+7) 

na primeira e segunda etapa por (d+14). 

Finalmente, a etapa 3 multiplica o resultado obtido na primeira etapa pelo resultado 

obtido na segunda etapa, realizando a previsão de carga diária do regional elétrico. 

 

6.4 Modelo 4 – Modelo ANFISTCP + ANFISFATOR 

O Modelo 4, Modelo ANFISTCP+ANFISFATOR consiste em realizar a previsão de 

carga dos regionais elétricos em três etapas, pela junção de dois ANFIS, sendo um 

representativo da previsão da carga diária total do sistema CELPE e outro representativo 

do fator de carga do regional elétrico.  

De maneira similar ao Modelo 3, a etapa 1 realiza a previsão da carga diária total 

do sistema. Na etapa 2 é realizada a previsão do fator de carga do regional elétrico, com a 

finalidade de obter o percentual de carga que representa cada regional elétrico em relação a 

carga total do sistema CELPE. A etapa 3 desagrega a carga prevista na primeira etapa, 

utilizando os fatores previstos na segunda etapa, resultando na previsão da carga diária do 

regional elétrico. 

A Figura 6.4 representa o esquema geral do Modelo 4 para realizar a previsão da 

carga no horizonte de 7 dias.  
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Figura 6.4 – Modelo 4 para previsão de carga diária. 
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A primeira e segunda etapa do Modelo 4 são similares a segunda etapa do Modelo 

3. Assim, este modelo possui sempre 5 entradas e 1 saída, independentemente do tipo de 

dia a ser previsto e do horizonte de previsão.  

O layout da estrutura de entrada da primeira etapa é representado na Tabela 6.7. 

Tabela 6.7 – Estrutura de entrada da primeira etapa do Modelo 4 
 para previsão no horizonte de 7 dias. 

Sequência Variável  Descrição 
1 LT(d) Consumo diário total CELPE do dia atual. 
2 LT(d – 7) Consumo diário total CELPE do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS(d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Domingo=1... Sábado=7. 
 

O layout da estrutura de entrada da segunda etapa é representado na Tabela 6.8. 

Tabela 6.8 – Estrutura de entrada da segunda etapa do Modelo 4 
 para previsão no horizonte de 7 dias. 

Sequência Variável  Descrição 
1 FLR(d) Fator de carga diário do dia atual. 
2 FLR(d – 7) Fator de carga diário do dia atual menos 7 dias. 
3 Tméd(d) Temperatura média diária do dia atual. 
4 T*méd(d + 7) Temperatura média diária do dia a ser previsto. 
5 CDS (d + 7) Coluna que indica o dia a ser previsto. Domingo=1... Sábado=7. 
 

Os procedimentos de criação e escolha do melhor ANFIS para realizar a previsão 

são os mesmos utilizados no Modelo 2. 

Finalmente, a etapa 3 multiplica o resultado obtido na primeira etapa pelo resultado 

obtido na segunda etapa, realizando a previsão de carga diária do regional elétrico. 

 

6.5 Modelo 5 - Combinação através do método Média Simples 

O Modelo 5 é composto pela combinação dos quatro modelos anteriores através do 

método Média Simples. O método de combinação Média Simples é de fato um dos mais 

discutidos na literatura. Estudos comparativos entre diversas regras de combinação 

apresentam a combinação Média Simples como um dos métodos mais simples e mais 

eficientes.  

A Figura 6.5 representa o esquema do Modelo Combinação através do método Média 

Simples para realizar a previsão da carga diária.  
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Figura 6.5 – Modelo 5 para previsão de carga diária. 

Na Figura 6.5 é possível observar que os dados de entrada alimentam as entradas dos 

modelos previsores. Em seguida, são apresentados os modelos previsores, com suas 

características individuais conforme descrito anteriormente neste capítulo. Finalmente, o 

resultado é obtido pela combinação das saídas destes modelos. 

A abordagem adotada neste modelo é definir pesos iguais para os modelos a serem 

combinados, ou seja, é necessário apenas criar uma média aritmética dos modelos 

selecionados. 

 

6.6 Modelo 6 - Combinação através do método Ensemble 

O Modelo 6 é composto pela combinação dos quatro primeiros modelos propostos 

neste capítulo, através do método Ensemble. 

A Figura 6.6 representa o esquema do Modelo Combinação através do método 

Ensemble para realizar a previsão da carga diária.  
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Figura 6.6 – Modelo 6 para previsão de carga diária. 

 

Na Figura 6.6 é possível observar que os dados de entrada alimentam as entradas dos 

modelos previsores. Em seguida, são apresentados os modelos previsores, com suas 

características individuais conforme descrito anteriormente neste capítulo. Finalmente, o 

resultado é obtido pela combinação das saídas destes modelos. 

O problema de combinação das previsões pelo método Ensemble pode ser formulado 

conforme a equação: 

[ ] [ ][ ]XWY .=                                                          (6.1) 

 

Em que as variáveis representam: 

• Y Vetor de saída da combinação dos previsores;  

• W Matriz de pesos; 

• X*
 Vetor de saída dos previsores; 

 

O cálculo da matriz de pesos W foi realizado através do método dos mínimos 

quadrados, utilizando os dados de janeiro de 2005 a dezembro de 2008. 
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CAPÍTULO 7 
 

7 Realização da Previsão e Análise dos Resultados 
 

Com o objetivo de verificar a capacidade de generalização dos modelos de previsão, 

foi realizada a previsão dos meses de janeiro a dezembro de 2009 utilizando os modelos 

propostos. Como os modelos de previsão foram treinados com dados até o mês de 

dezembro de 2008, a previsão foi realizada utilizando um conjunto de dados de entrada 

nunca visto pelos modelos. 

Este capítulo apresenta os resultados das previsões dos modelos propostos para os 

regionais elétricos Angelim, Bongi e Pirapama. Primeiro são apresentados os resultados de 

cada modelo de previsão proposto para o conjunto de regionais elétricos. Em seguida, os 

resultados são analisados separadamente por regional elétrico. Para verificar o impacto da 

variável temperatura, serão apresentadas as comparações entre os resultados do software 

PREVER e da primeira etapa do Modelo 3 para previsão da carga total da CELPE. 

O critério de comparação para observar o desempenho dos modelos foi a média 

ponderada mensal do MAPE.  

A Tabela 7.1 apresenta o total de dias úteis e não-úteis por mês no ano de 2009. Esta 

tabela foi utilizada para calcular a média ponderada mensal do MAPE conforme a equação: 

∑
=

×+×=
12

1

/)(
m

DNUmDUm TDAMAPEDNUMAPEDUMédPond
mm

                     (7.1) 

Em que DUm e DNUm representam a quantidade de dias úteis e não úteis no mês m, 

respectivamente;  MAPEDUm e MAPEDNUm são o MAPE dos dias úteis e não-úteis no mês 

m, respectivamente e TDA é o total de dias no ano. 

Tabela 7.1 – Quantidade de dias úteis e não úteis de cada mês no ano de 2009. 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

DU 21 17 22 20 20 21 22 21 21 21 21 20 

DNU 10 11 9 10 11 9 9 10 9 10 9 11 

 

Os resultados apresentados a seguir estão divididos nos horizontes de 7 e 14 dias.  

 



74 

 

7.1 Resultados do Modelo 1 

O Modelo 1, Modelo previsor via RNA, composto por uma rede neural para previsão 

da carga diária obteve os seguintes resultados de simulação para os meses de 2009. 

A Tabela 7.2 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 7 dias. 

Tabela 7.2 – MAPE do Modelo 1 para o ano de 2009 no horizonte de 7 dias. 

d + 7 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 2,372 1,585 2,118 4,189 5,421 4,586 4,726 7,904 5,751 
FEV 2,860 2,557 2,741 2,079 10,468 5,374 4,448 3,452 4,057 
MAR 3,739 2,658 3,425 3,689 3,846 3,735 3,631 3,655 3,638 
ABR 3,352 2,962 3,222 3,875 5,294 4,348 4,214 3,472 3,967 
MAI 1,161 2,322 1,573 3,127 3,837 3,379 2,954 2,919 2,941 
JUN 2,825 3,356 2,984 4,058 3,118 3,776 2,360 1,716 2,167 
JUL 2,969 5,111 3,591 2,298 3,081 2,525 3,029 4,522 3,463 
AGO 2,958 4,604 3,489 2,048 2,517 2,199 3,916 4,857 4,220 
SET 3,401 4,343 3,684 1,669 4,265 2,448 1,956 0,597 1,548 
OUT 3,439 3,125 3,338 2,450 2,979 2,621 3,396 4,631 3,795 
NOV 3,907 4,508 4,087 2,920 2,677 2,847 2,476 2,617 2,518 
DEZ 3,058 5,119 3,789 3,180 3,340 3,237 2,934 4,555 3,509 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,014 3,496 3,170 2,974 4,314 3,408 3,318 3,786 3,470 

 

A Tabela 7.3 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 14 dias. 

Tabela 7.3 – MAPE do Modelo 1 para o ano de 2009 no horizonte de 14 dias. 

d + 14 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 1.822 1.964 1.868 6.401 7.327 6.700 5.994 7.034 6.329 
FEV 3.230 2.216 2.832 3.443 9.909 5.984 4.362 4.616 4.461 
MAR 4.290 3.050 3.930 5.196 4.375 4.957 4.425 5.668 4.786 
ABR 3.454 2.570 3.159 4.134 4.552 4.273 3.907 3.925 3.913 
MAI 1.545 1.894 1.669 2.905 4.015 3.299 4.245 3.051 3.821 
JUN 2.588 3.024 2.719 4.527 3.977 4.362 2.819 1.874 2.536 
JUL 2.911 3.677 3.134 2.348 1.875 2.211 3.851 4.285 3.977 
AGO 2.403 3.456 2.743 2.418 2.327 2.389 4.917 5.854 5.219 
SET 2.827 3.127 2.917 1.640 4.032 2.357 2.222 1.958 2.143 
OUT 3.506 2.615 3.219 2.570 3.228 2.783 4.273 3.993 4.183 
NOV 4.368 3.878 4.221 2.900 1.559 2.498 2.360 1.949 2.236 
DEZ 3.644 5.803 4.410 3.341 3.151 3.273 3.626 4.769 4.032 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3.053 3.101 3.068 3.489 4.276 3.743 3.911 4.122 3.980 
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7.2 Resultados do Modelo 2 

O Modelo 2, Modelo previsor via ANFIS, composto por um ANFIS para previsão da 

carga diária obteve os seguintes resultados de simulação para os meses de 2009. 

A Tabela 7.4 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 7 dias. 

 

Tabela 7.4 – MAPE do Modelo 2 para o ano de 2009 no horizonte de 7 dias. 

d + 7 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 2,578 1,035 2,080 3,760 5,232 4,235 5,313 7,066 5,879 
FEV 2,882 2,735 2,825 2,563 11,126 5,927 4,146 3,776 4,001 
MAR 3,838 2,411 3,424 3,962 6,640 4,740 3,566 4,638 3,877 
ABR 3,177 2,856 3,070 3,719 4,589 4,009 4,136 3,708 3,993 
MAI 1,529 2,335 1,815 3,045 4,148 3,437 2,782 2,850 2,806 
JUN 2,819 3,019 2,879 4,132 4,221 4,158 2,582 2,157 2,455 
JUL 2,599 3,677 2,912 2,736 2,316 2,614 2,992 4,545 3,442 
AGO 2,176 3,625 2,644 1,806 2,200 1,933 3,964 4,293 4,070 
SET 2,235 2,729 2,383 1,721 4,013 2,409 2,189 1,267 1,912 
OUT 2,567 2,377 2,506 2,480 3,081 2,674 3,544 4,450 3,836 
NOV 2,629 2,894 2,708 3,546 2,786 3,318 2,620 2,475 2,576 
DEZ 2,242 4,952 3,204 3,023 4,066 3,393 2,648 4,380 3,263 

Média 
Ponderada 

Mensal 
2,610 2,896 2,702 3,049 4,606 3,552 3,362 3,830 3,514 

 

A Tabela 7.5 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 14 dias. 

Tabela 7.5 – MAPE do Modelo 2 para o ano de 2009 no horizonte de 14 dias. 

d + 14 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 3.110 1.736 2.667 5.886 4.437 5.419 6.627 9.923 7.691 
FEV 3.073 2.818 2.973 3.322 9.459 5.733 4.043 3.664 3.894 
MAR 3.843 3.175 3.649 6.070 5.241 5.829 4.475 4.277 4.418 
ABR 3.872 2.923 3.556 5.180 4.839 5.066 3.841 3.613 3.765 
MAI 1.469 3.421 2.162 3.093 3.495 3.236 4.382 3.087 3.923 
JUN 3.186 2.992 3.128 5.000 4.616 4.885 2.929 1.892 2.617 
JUL 3.758 4.114 3.862 3.156 5.143 3.733 3.783 4.430 3.971 
AGO 3.477 3.987 3.641 2.739 6.444 3.934 5.028 6.658 5.554 
SET 3.667 3.286 3.553 1.689 4.760 2.610 2.194 4.548 2.900 
OUT 2.707 3.368 2.920 2.385 2.939 2.564 4.053 5.404 4.489 
NOV 2.475 4.576 3.106 2.963 3.080 2.998 2.380 2.368 2.376 
DEZ 2.017 6.745 3.695 3.478 3.552 3.504 2.879 7.099 4.376 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3.068 3.612 3.244 3.759 4.862 4.115 3.886 4.796 4.180 
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7.3 Resultados do Modelo 3 

O Modelo 3, Modelo RNATCP+ANFISFATOR que realiza a previsão de carga dos 

regionais elétricos em três etapas, utilizando técnicas de redes neurais e ANFIS, obteve os 

seguintes resultados de simulação para os meses de 2009. 

A Tabela 7.6 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 7 dias. 

Tabela 7.6 – MAPE do Modelo 3 para o ano de 2009 no horizonte de 7 dias. 

d + 7 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 2,389 2,345 2,375 3,560 3,186 3,439 4,797 6,454 5,332 
FEV 2,981 3,297 3,105 1,571 10,016 4,889 4,771 4,155 4,529 
MAR 4,016 3,550 3,880 3,701 3,280 3,579 4,340 7,399 5,228 
ABR 2,821 3,384 3,009 3,223 4,617 3,688 4,221 5,832 4,758 
MAI 1,169 2,777 1,740 2,402 3,549 2,809 3,434 4,365 3,764 
JUN 3,136 3,945 3,378 4,117 2,966 3,772 3,041 3,107 3,061 
JUL 2,622 5,669 3,507 2,473 2,001 2,336 2,955 5,049 3,563 
AGO 2,561 5,135 3,391 2,245 1,592 2,034 3,468 5,838 4,233 
SET 3,060 3,839 3,293 2,929 3,332 3,050 3,052 2,340 2,838 
OUT 3,995 4,337 4,105 3,839 3,450 3,713 4,322 4,669 4,433 
NOV 5,094 5,607 5,248 3,290 3,787 3,440 2,654 4,335 3,158 
DEZ 4,329 6,589 5,131 3,754 3,390 3,624 3,301 4,557 3,747 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,190 4,193 3,515 3,116 3,841 3,351 3,679 4,846 4,056 

 
A Tabela 7.7 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 14 dias. 

Tabela 7.7 – MAPE do Modelo 3 para o ano de 2009 no horizonte de 14 dias. 

d + 14 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 5,825 3,383 5,037 4,082 3,086 3,761 4,106 4,681 4,292 
FEV 3,664 3,653 3,660 1,591 8,551 4,325 3,759 3,669 3,724 
MAR 3,728 3,215 3,579 3,833 3,511 3,739 4,895 5,192 4,981 
ABR 4,281 3,898 4,153 3,818 4,455 4,030 4,518 5,998 5,011 
MAI 1,411 5,353 2,809 2,229 3,214 2,578 5,341 5,025 5,229 
JUN 4,357 4,586 4,426 3,384 2,839 3,221 3,053 2,305 2,829 
JUL 4,141 8,608 5,438 2,153 2,302 2,196 3,467 4,881 3,877 
AGO 3,262 7,755 4,711 2,130 1,992 2,086 4,321 7,291 5,279 
SET 3,852 6,745 4,720 2,355 3,389 2,665 2,832 2,944 2,865 
OUT 4,193 4,903 4,422 3,022 3,163 3,068 4,828 6,635 5,411 
NOV 3,066 6,051 3,962 3,566 3,615 3,581 2,302 3,662 2,710 
DEZ 2,564 7,140 4,188 4,004 3,537 3,838 2,546 3,860 3,012 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,709 5,422 4,263 3,033 3,696 3,247 3,831 4,704 4,113 
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7.4 Resultados do Modelo 4 

O Modelo 4, Modelo ANFISTCP+ANFISFATOR que realiza a previsão de carga dos 

regionais elétricos em três etapas, pela junção de dois ANFIS, sendo um representativo da 

previsão da carga diária total do sistema CELPE e outro representativo do fator de carga do 

regional elétrico, obteve os seguintes resultados de simulação para os meses de 2009. 

A Tabela 7.8 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 7 dias. 

Tabela 7.8 – MAPE do Modelo 4 para o ano de 2009 no horizonte de 7 dias. 

d + 7 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 2,401 3,001 2,594 3,524 3,471 3,507 5,042 7,031 5,684 
FEV 2,938 3,400 3,119 1,781 10,424 5,177 4,581 3,966 4,340 
MAR 4,389 3,574 4,152 3,900 4,527 4,082 4,663 7,481 5,481 
ABR 3,030 4,197 3,419 2,731 4,758 3,406 4,424 5,142 4,664 
MAI 1,328 2,987 1,917 2,560 3,862 3,022 3,578 4,743 3,991 
JUN 3,581 3,740 3,629 4,031 2,585 3,597 3,318 2,642 3,115 
JUL 2,992 4,639 3,470 2,591 1,989 2,416 3,063 4,945 3,609 
AGO 3,036 5,426 3,807 2,798 1,890 2,505 3,965 6,556 4,801 
SET 2,851 3,634 3,086 2,880 3,390 3,033 3,035 2,556 2,892 
OUT 4,599 4,826 4,673 4,566 3,912 4,355 5,216 5,076 5,170 
NOV 6,449 5,775 6,247 4,573 4,065 4,421 3,373 4,050 3,576 
DEZ 6,501 5,996 6,322 5,849 3,464 5,002 4,485 5,362 4,796 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,687 4,262 3,873 3,505 4,106 3,699 4,051 4,982 4,352 

 

A Tabela 7.9 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 14 dias. 

Tabela 7.9 – MAPE do Modelo 4 para o ano de 2009 no horizonte de 14 dias. 

d + 14 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 5,784 3,308 4,985 4,089 3,654 3,948 4,331 5,129 4,588 
FEV 3,530 3,434 3,493 1,679 8,456 4,341 3,563 3,626 3,588 
MAR 3,861 3,690 3,812 3,970 4,021 3,985 5,040 5,435 5,155 
ABR 3,951 4,820 4,241 3,600 4,297 3,832 5,033 5,501 5,189 
MAI 1,577 5,558 2,990 2,465 3,375 2,788 5,405 5,139 5,311 
JUN 4,836 4,360 4,693 3,424 2,762 3,225 3,266 1,986 2,882 
JUL 4,456 7,443 5,323 2,410 2,099 2,320 3,533 4,652 3,858 
AGO 3,722 8,033 5,112 2,606 2,251 2,491 4,539 7,179 5,391 
SET 3,532 6,611 4,456 2,298 3,461 2,647 2,685 3,241 2,852 
OUT 4,686 5,164 4,840 3,758 3,548 3,690 5,612 7,144 6,106 
NOV 4,445 5,950 4,896 4,716 3,886 4,467 3,177 3,967 3,414 
DEZ 4,417 6,193 5,047 5,942 3,553 5,094 3,361 3,906 3,555 

Média 
Ponderada 

Mensal 
4,085 5,363 4,498 3,432 3,837 3,563 4,134 4,766 4,338 
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7.5 Resultados do Modelo 5 

 
O Modelo 5, Combinação através do método Média Simples, obteve os seguintes 

resultados de simulação para os meses de 2009. 

A Tabela 7.10 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 7 dias. 

Tabela 7.10 – MAPE do Modelo 5 para o ano de 2009 no horizonte de 7 dias. 

d + 7 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 2,387 1,428 2,078 3,590 3,677 3,618 4,267 6,749 5,067 
FEV 2,893 2,746 2,835 1,866 10,070 5,089 3,902 3,384 3,699 
MAR 3,978 2,969 3,686 3,561 3,987 3,685 3,951 5,759 4,476 
ABR 2,870 3,112 2,951 3,249 4,651 3,716 4,178 3,675 4,010 
MAI 1,267 2,410 1,672 2,696 3,647 3,034 3,147 3,288 3,197 
JUN 3,051 3,416 3,160 3,926 2,978 3,642 2,785 2,355 2,656 
JUL 2,796 4,772 3,369 2,336 2,216 2,301 2,932 4,667 3,436 
AGO 2,683 4,594 3,299 2,044 1,776 1,958 3,645 5,158 4,133 
SET 2,844 3,521 3,047 2,149 3,687 2,610 2,442 1,438 2,141 
OUT 3,533 3,582 3,549 3,085 3,324 3,162 4,051 4,479 4,189 
NOV 4,444 4,649 4,505 2,729 2,637 2,702 2,341 2,991 2,536 
DEZ 3,546 5,497 4,238 3,232 2,707 3,046 2,621 4,094 3,144 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,035 3,545 3,200 2,887 3,851 3,199 3,348 4,016 3,564 

 
 

A Tabela 7.11 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 14 dias. 

 

Tabela 7.11 – MAPE do Modelo 5 para o ano de 2009 no horizonte de 14 dias. 

d + 14 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 3,788 2,021 3,218 4,796 3,821 4,482 5,139 5,165 5,148 
FEV 2,967 2,715 2,868 2,063 8,877 4,740 3,180 3,094 3,146 
MAR 3,529 3,093 3,403 4,295 3,910 4,183 4,438 4,250 4,384 
ABR 3,687 3,239 3,538 4,091 3,309 3,830 4,138 4,009 4,095 
MAI 1,058 4,026 2,111 2,298 2,627 2,414 4,833 3,978 4,530 
JUN 3,688 3,327 3,580 3,319 3,056 3,240 2,792 1,713 2,469 
JUL 3,798 5,779 4,373 2,322 2,516 2,378 3,594 4,360 3,816 
AGO 3,136 5,638 3,943 2,139 2,951 2,401 4,654 6,675 5,306 
SET 3,443 4,481 3,754 1,805 3,674 2,366 2,394 3,008 2,578 
OUT 3,718 3,824 3,752 2,519 3,157 2,725 4,575 5,794 4,968 
NOV 3,448 5,095 3,942 3,032 2,610 2,905 1,804 2,363 1,972 
DEZ 2,845 6,357 4,091 3,913 2,872 3,544 2,213 4,113 2,887 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,276 4,130 3,552 3,063 3,664 3,257 3,656 4,074 3,791 
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7.6 Resultados do Modelo 6 

O Modelo 6, Combinação através do método Ensemble, obteve os seguintes 

resultados de simulação para os meses de 2009. 

A Tabela 7.12 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 7 dias. 

Tabela 7.12 – MAPE do Modelo 6 para o ano de 2009 no horizonte de 7 dias. 

d + 7 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 2,483 1,218 2,075 3,553 3,520 3,543 4,461 6,420 5,093 
FEV 2,885 2,595 2,771 2,047 9,855 5,114 3,790 3,478 3,668 
MAR 4,016 2,626 3,613 3,579 4,323 3,795 3,926 6,223 4,593 
ABR 2,922 3,070 2,972 3,070 4,271 3,470 4,214 3,966 4,131 
MAI 1,432 2,196 1,703 2,698 3,592 3,015 3,140 3,598 3,302 
JUN 3,014 3,232 3,080 3,877 3,163 3,663 2,899 2,443 2,762 
JUL 2,728 4,502 3,243 2,515 2,459 2,499 2,965 4,662 3,458 
AGO 2,497 4,256 3,065 2,184 2,160 2,176 3,743 5,316 4,250 
SET 2,464 3,559 2,793 2,136 3,794 2,633 2,418 1,655 2,189 
OUT 3,141 3,014 3,100 3,233 3,398 3,286 4,308 4,463 4,358 
NOV 3,967 4,040 3,989 3,088 2,889 3,028 2,404 3,054 2,599 
DEZ 3,222 5,078 3,881 3,651 2,725 3,322 2,723 4,233 3,259 

Média 
Ponderada 

Mensal 
2,906 3,269 3,024 2,983 3,907 3,282 3,411 4,139 3,646 

 
A Tabela 7.13 apresenta os valores de MAPE dos dias úteis e não úteis, e a média 

ponderada por mês para o horizonte de 14 dias. 

Tabela 7.13 – MAPE do Modelo 6 para o ano de 2009 no horizonte de 14 dias. 

d + 14 
ANGELIM BONGI PIRAPAMA 

D. U. D. N. U. Média 
Ponderada D. U. D. N. U. Média 

Ponderada D. U. D. N. U. Média 
Ponderada

JAN 4,466 1,994 3,668 4,396 2,731 3,859 5,617 7,242 6,141 
FEV 3,040 3,058 3,047 1,722 8,860 4,526 3,023 3,436 3,185 
MAR 3,436 3,307 3,398 4,323 3,986 4,226 4,578 4,056 4,426 
ABR 3,877 3,423 3,726 4,259 3,472 3,997 4,356 3,756 4,156 
MAI 1,118 4,718 2,396 2,325 2,703 2,459 4,811 3,441 4,325 
JUN 4,001 3,462 3,839 3,216 3,170 3,202 2,884 1,656 2,516 
JUL 4,042 6,231 4,678 2,439 3,168 2,651 3,704 4,255 3,864 
AGO 3,462 6,252 4,362 2,154 3,660 2,640 4,881 6,464 5,391 
SET 3,486 5,389 4,057 1,769 3,831 2,387 2,155 3,244 2,482 
OUT 3,669 4,387 3,900 2,684 3,080 2,812 4,904 5,245 5,014 
NOV 3,315 5,493 3,968 3,519 3,653 3,559 2,281 2,008 2,199 
DEZ 2,805 6,901 4,258 4,330 3,477 4,027 2,327 5,137 3,324 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,411 4,550 3,779 3,113 3,857 3,353 3,808 4,205 3,937 
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7.7 Análise dos Resultados  

Nesta seção serão realizadas as análises dos resultados da previsão dos modelos para 

cada regional elétrico. Estas análises permitem identificar o melhor modelo previsor para 

cada regional elétrico. Também serão apresentados os resultados da previsão da carga total 

da CELPE. 

 

Angelim 

As tabelas 7.14 e 7.15 apresentam os resultados de simulação do ano de 2009 para o 

regional elétrico Angelim no horizonte de 7 e 14 dias, respectivamente. 

Tabela 7.14 – MAPE dos Modelos de Previsão do regional elétrico Angelim  para o ano de 2009 
no horizonte de 7 dias. 

d + 7 Modelo1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

JAN 2,118 2,080 2,375 2,594 2,078 2,075 
FEV 2,741 2,825 3,105 3,119 2,835 2,771 
MAR 3,425 3,424 3,880 4,152 3,686 3,613 
ABR 3,222 3,070 3,009 3,419 2,951 2,972 
MAI 1,573 1,815 1,740 1,917 1,672 1,703 
JUN 2,984 2,879 3,378 3,629 3,160 3,080 
JUL 3,591 2,912 3,507 3,470 3,369 3,243 
AGO 3,489 2,644 3,391 3,807 3,299 3,065 
SET 3,684 2,383 3,293 3,086 3,047 2,793 
OUT 3,338 2,506 4,105 4,673 3,549 3,100 
NOV 4,087 2,708 5,248 6,247 4,505 3,989 
DEZ 3,789 3,204 5,131 6,322 4,238 3,881 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,170 2,702 3,515 3,873 3,200 3,024 

 
 

Na Tabela 7.14, observamos que o mês de maio obteve o menor MAPE com o 

Modelo1, enquanto que o mês de dezembro obteve o maior MAPE com o Modelo 4. A 

análise da média dos meses permite verificar que o melhor modelo no horizonte de 7 dias 

para o regional elétrico Angelim foi o Modelo 2, apresentando um MAPE médio 

ponderado mensal de 2,702. 

Na Tabela 7.15, observamos que o mês de maio obteve o menor MAPE com o 

Modelo1, enquanto que o mês de julho obteve o maior MAPE com o Modelo 3. A análise 

da média dos meses permite verificar que o melhor modelo no horizonte de 14 dias para o 



81 

 

regional elétrico Angelim foi o Modelo 1, apresentando um MAPE médio ponderado 

mensal de 3,068. 

Tabela 7.15 – MAPE dos Modelos de Previsão do regional elétrico Angelim  para o ano de 2009 
no horizonte de 14 dias. 

d + 14 Modelo1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

JAN 1,868 2,667 5,037 4,985 3,218 3,668 
FEV 2,832 2,973 3,660 3,493 2,868 3,047 
MAR 3,930 3,649 3,579 3,812 3,403 3,398 
ABR 3,159 3,556 4,153 4,241 3,538 3,726 
MAI 1,669 2,162 2,809 2,990 2,111 2,396 
JUN 2,719 3,128 4,426 4,693 3,580 3,839 
JUL 3,134 3,862 5,438 5,323 4,373 4,678 
AGO 2,743 3,641 4,711 5,112 3,943 4,362 
SET 2,917 3,553 4,720 4,456 3,754 4,057 
OUT 3,219 2,920 4,422 4,840 3,752 3,900 
NOV 4,221 3,106 3,962 4,896 3,942 3,968 
DEZ 4,410 3,695 4,188 5,047 4,091 4,258 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,068 3,244 4,263 4,498 3,552 3,779 

 

Bongi 

As tabelas 7.16 e 7.17 apresentam os resultados de simulação do ano de 2009 para o 

regional elétrico Bongi no horizonte de 7 e 14 dias, respectivamente. 

Tabela 7.16 – MAPE dos Modelos de Previsão do regional elétrico Bongi  para o ano de 2009 no 
horizonte de 7 dias. 

d + 7 Modelo1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

JAN 4,586 4,235 3,439 3,507 3,618 3,543 
FEV 5,374 5,927 4,889 5,177 5,089 5,114 
MAR 3,735 4,740 3,579 4,082 3,685 3,795 
ABR 4,348 4,009 3,688 3,406 3,716 3,470 
MAI 3,379 3,437 2,809 3,022 3,034 3,015 
JUN 3,776 4,158 3,772 3,597 3,642 3,663 
JUL 2,525 2,614 2,336 2,416 2,301 2,499 
AGO 2,199 1,933 2,034 2,505 1,958 2,176 
SET 2,448 2,409 3,050 3,033 2,610 2,633 
OUT 2,621 2,674 3,713 4,355 3,162 3,286 
NOV 2,847 3,318 3,440 4,421 2,702 3,028 
DEZ 3,237 3,393 3,624 5,002 3,046 3,322 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,408 3,552 3,351 3,699 3,199 3,282 
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Na Tabela 7.16, observamos que o mês de agosto obteve o menor MAPE com o 

Modelo 2, enquanto que o mês de fevereiro obteve o maior MAPE também com o Modelo 

2. A análise da média dos meses permite verificar que o melhor modelo no horizonte de 7 

dias para o regional elétrico Bongi foi o Modelo 5, apresentando um MAPE médio 

ponderado mensal de 3,199. 

Tabela 7.17 – MAPE dos Modelos de Previsão do regional elétrico Bongi  para o ano de 2009 no 
horizonte de 14 dias. 

d + 14 Modelo1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

JAN 6,700 5,419 3,761 3,948 4,482 3,859 
FEV 5,984 5,733 4,325 4,341 4,740 4,526 
MAR 4,957 5,829 3,739 3,985 4,183 4,226 
ABR 4,273 5,066 4,030 3,832 3,830 3,997 
MAI 3,299 3,236 2,578 2,788 2,414 2,459 
JUN 4,362 4,885 3,221 3,225 3,240 3,202 
JUL 2,211 3,733 2,196 2,320 2,378 2,651 
AGO 2,389 3,934 2,086 2,491 2,401 2,640 
SET 2,357 2,610 2,665 2,647 2,366 2,387 
OUT 2,783 2,564 3,068 3,690 2,725 2,812 
NOV 2,498 2,998 3,581 4,467 2,905 3,559 
DEZ 3,273 3,504 3,838 5,094 3,544 4,027 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,743 4,115 3,247 3,563 3,257 3,353 

Na Tabela 7.17, observamos que o mês de agosto obteve o menor MAPE com o 

Modelo 3, enquanto que o mês de janeiro obteve o maior MAPE com o Modelo 1. A 

análise da média dos meses permite verificar que o melhor modelo no horizonte de 14 dias 

para o regional elétrico Bongi foi o Modelo 3, apresentando um MAPE médio ponderado 

mensal de 3,247. 

 

Pirapama 

As tabelas 7.18 e 7.19 apresentam os resultados de simulação do ano de 2009 para o 

regional elétrico Pirapama no horizonte de 7 e 14 dias, respectivamente. 

Na Tabela 6.18, observamos que o mês de setembro obteve o menor MAPE com o 

Modelo 1, enquanto que o mês de janeiro obteve o maior MAPE com o Modelo 2. A 

análise da média dos meses permite verificar que o melhor modelo no horizonte de 7 dias 
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para o regional elétrico Pirapama foi o Modelo 1, apresentando um MAPE médio 

ponderado mensal de 3,47. 

Tabela 7.18 – MAPE dos Modelos de Previsão do regional elétrico Pirapama para o ano de 2009 
no horizonte de 7 dias. 

d + 7 Modelo1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

JAN 5,751 5,879 5,332 5,684 5,067 5,093 
FEV 4,057 4,001 4,529 4,340 3,699 3,668 
MAR 3,638 3,877 5,228 5,481 4,476 4,593 
ABR 3,967 3,993 4,758 4,664 4,010 4,131 
MAI 2,941 2,806 3,764 3,991 3,197 3,302 
JUN 2,167 2,455 3,061 3,115 2,656 2,762 
JUL 3,463 3,442 3,563 3,609 3,436 3,458 
AGO 4,220 4,070 4,233 4,801 4,133 4,250 
SET 1,548 1,912 2,838 2,892 2,141 2,189 
OUT 3,795 3,836 4,433 5,170 4,189 4,358 
NOV 2,518 2,576 3,158 3,576 2,536 2,599 
DEZ 3,509 3,263 3,747 4,796 3,144 3,259 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,470 3,514 4,056 4,352 3,564 3,646 

 

Tabela 7.19 – MAPE dos Modelos de Previsão do regional elétrico Pirapama para o ano de 2009 
no horizonte de 14 dias. 

d + 14 Modelo1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

JAN 6,329 7,691 4,292 4,588 5,148 6,141 
FEV 4,461 3,894 3,724 3,588 3,146 3,185 
MAR 4,786 4,418 4,981 5,155 4,384 4,426 
ABR 3,913 3,765 5,011 5,189 4,095 4,156 
MAI 3,821 3,923 5,229 5,311 4,530 4,325 
JUN 2,536 2,617 2,829 2,882 2,469 2,516 
JUL 3,977 3,971 3,877 3,858 3,816 3,864 
AGO 5,219 5,554 5,279 5,391 5,306 5,391 
SET 2,143 2,900 2,865 2,852 2,578 2,482 
OUT 4,183 4,489 5,411 6,106 4,968 5,014 
NOV 2,236 2,376 2,710 3,414 1,972 2,199 
DEZ 4,032 4,376 3,012 3,555 2,887 3,324 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,980 4,180 4,113 4,338 3,791 3,937 
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Na Tabela 7.19, observamos que o mês de novembro obteve o menor MAPE com o 

Modelo 5, enquanto que o mês de janeiro obteve o maior MAPE com o Modelo 2. A 

análise da média dos meses permite verificar que o melhor modelo no horizonte de 14 dias 

para o regional elétrico Pirapama foi o Modelo 5, apresentando um MAPE médio 

ponderado mensal de 3,791. 

 

 

Carga Total da CELPE 

Para verificar o impacto da variável temperatura, foram realizadas comparações entre 

os resultados obtidos na primeira etapa do Modelo 3, correspondente à previsão da carga 

total da CELPE,  e os resultados do sistema PREVER. 

As tabelas 7.20 e 7.21 apresentam os resultados do ano de 2009 para o horizonte de 7 

e 14 dias, respectivamente. 

Tabela 7.20 – MAPE da Carga Total da CELPE para o ano de 2009 no horizonte de 7 dias. 
d + 7 PREVER Modelo 3 
JAN 1,7307 1,9297 
FEV 3,4786 2,8909 
MAR 3,5021 3,2283 
ABR 2,8834 2,1528 
MAI 2,2385 1,8530 
JUN 2,5635 2,0823 
JUL 1,5066 2,0798 
AGO 1,6467 2,0316 
SET 2,5466 2,5490 
OUT 2,6352 2,5303 
NOV 3,9088 3,9794 
DEZ 3,6473 3,7385 

Média 
Ponderada 

Mensal 
2,6907 2,5871 
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Tabela 7.21 – MAPE da Carga Total da CELPE para o ano de 2009 no horizonte de 14 dias. 
d + 14 PREVER Modelo 3 

JAN 2,0927 2,0178 
FEV 3,2654 2,1958 
MAR 4,5167 3,1811 
ABR 3,1457 2,4042 
MAI 2,7325 2,0271 
JUN 2,4631 1,9253 
JUL 1,5698 2,3578 
AGO 2,0717 3,0735 
SET 3,2328 3,4652 
OUT 3,4317 3,0874 
NOV 4,7813 5,1419 
DEZ 4,5542 4,9237 

Média 
Ponderada 

Mensal 
3,1548 2,9834 

 

Podemos observar que em média o Modelo 3 obtém erros equivalentes ao sistema 

PREVER. Porém a análise por mês indica que o Modelo 3 apresenta os melhores 

resultados para os meses de janeiro a junho, que correspondem à maior variação da 

temperatura. 
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CAPÍTULO 8 
 

8 Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Neste capítulo apresentaremos as conclusões e os trabalhos futuros na linha de 

pesquisa. 

8.1 Conclusões 

Esta dissertação se concentrou no desenvolvimento de modelos de previsão de carga 

diária de curto prazo (sete e catorze dias) através de redes neurais artificiais e sistema 

neuro-fuzzy, com destaque para ANFIS; além de modelos que realizam a combinação das 

saídas destes modelos anteriores através das técnicas média simples e Ensemble. 

O diferencial desta pesquisa consistiu no desenvolvimento de modelos que realizam 

a previsão de carga para conjuntos de barramentos, e não apenas para previsão da carga 

total do sistema. Também merece destaque a utilização da temperatura como variável de 

entrada dos modelos previsores; e a divisão dos dias da semana em dois grupos: dias úteis 

(segunda, terça, quarta, quinta e sexta) e dias não úteis (sábados, domingos e feriados). 

A simulação dos modelos apresentou resultados satisfatórios, embora a avaliação 

geral dos modelos de previsão propostos não obteve um único modelo que fosse superior 

para todos os regionais elétricos e horizontes. Assim, para cada regional elétrico é 

necessário um estudo para definição do seu melhor modelo. Os modelos por combinação 

não mostraram ganhos significativos em relação aos modelos individuais, visto que em 

apenas dois casos obtiveram resultados superiores aos demais modelos. 

A separação dos dias da semana permitiu verificar que os erros da previsão dos dias 

úteis são menores que os erros dos dias não úteis, devido aos poucos números de padrões 

referentes aos dias feriados que são indicados para os modelos como um sábado ou 

domingo. 

Durante a análise do impacto da variável temperatura, através da comparação com os 

resultados do software PREVER, observou-se que para a previsão da carga total da CELPE 

o modelo proposto obteve em média resultados semelhantes, sendo superior para os meses 

de janeiro a junho (meses de maior variação da temperatura). 
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8.2 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros na área de previsão de carga elétrica utilizando inteligência 

artificial se propõem: 

 A avaliação das redes neurais do tipo TDNN (time delay neural network), RC  

(reservoir computing), SVM (support vector machines),  RBF (radial basis function 

neural networks). Bem como, que seja avaliada a teoria do “chaos” em  

combinação com as redes neurais artificiais  anteriormente citadas para realizar a 

previsão de carga diária; 

 Estudo de outros métodos de previsão de carga de dias com comportamento 

anômalos, como os feriados; 

 A avaliação de novas variáveis de entrada; 

 A criação de modelos que além de classificar os dias como úteis e não úteis, 

realizassem a classificação pelo período do ano, com o objetivo de melhorar os 

resultados dos modelos no segundo semestre; e 

 Aplicar os modelos propostos para outros horizontes de previsão e para os outros 

regionais elétricos do sistema CELPE. 
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