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RESUMO 

 

O avanço tecnológico, no mundo, trouxe profundas mudanças na forma como 

a energia elétrica é gerada, distribuída e consumida. O aumento do consumo de 

energia elétrica e a interrupção no fornecimento de energia no Brasil levaram à 

criação do Decreto 5.163/2004, propondo um novo modelo de comercialização de 

energia elétrica no Sistema Interligado Nacional por meio de leilões nos ambientes 

de contratação livre entre compradores e vendedores, ou regulada, por meio de 

leilões promovidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A 

diferença entre contratação e consumo é contabilizada pela CCEE mensalmente e 

negociada no mercado de curto prazo. Por meio do preço de liquidação das 

diferenças é promovida a liquidação dessa energia, cujo mecanismo pode gerar 

prejuízos ou lucros para a distribuidora que, caso tenha mais contratos do que 

consumo, ou mais consumo do que contratos, sofrerá penalizações. Com a 

modificação na comercialização de energia, os geradores e distribuidores sofrem 

com previsão de consumo e com montante de energia que devem contratar nos 

leilões. Neste cenário, diversas técnicas, como algoritmo genético, decisão 

multicritério, lógica fuzzy, redes neurais artificiais entre outras vêm sendo utilizadas 

para otimizar o sistema de compra e venda que atenda o decreto e mantenha as 

receitas da geradora e distribuidora. Sendo assim, a proposta deste trabalho é 

desenvolver uma abordagem computacional utilizando dados históricos de uma 

distribuidora para previsão de demanda por classe de consumo que sirva de apoio à 

tomada de decisão no mercado de curto prazo. O resultado do trabalho poderá 

oferecer condições para uma distribuidora acompanhar a demanda de energia por 

classe de consumo, fornecer possibilidades para negociação no mercado de curto 

prazo e minimizar prejuízos com subcontratação e sobrecontratação. 

 

Palavras-chave: Mercado de curto prazo, Rede Neural Artificial, otimização de 

energia, leilões de energia, contratação de energia. 
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ABSTRACT 

 

The technological advance, in the world, has brought about profound changes 

in the way the electric energy is generated, distributed and consumed. The increase 

in electricity consumption and the interruption of power supply in Brazil led to the 

creation of Decree 5.163/2004, proposing a new model for the sale of electricity in 

the National Interconnected System through auctions in the free contracting 

environments between buyers and Sellers, or regulated through auctions promoted 

by the Electric Energy Trading Chamber (CCEE), which accounts for the difference 

between contracting and energy consumption and through the settlement price of the 

differences and promotes the settlement of this energy short-term market .If you have 

more contracts than consumption, or more consumption than contracts, you will 

suffer penalties. With the change in the commercialization of energy, the generators 

and distributors suffer with forecast of consumption and with amount of energy that 

must contract in the auctions. In this scenario, several techniques such as genetic 

algorithm, multicriteria decision, fuzzy logic, artificial neural networks among others 

have been used to optimize the system of buying and selling energy in this new 

environment. Therefore, the proposal of this work is to develop an intelligent 

computational system, using historical data from a distributor to forecast demand by 

consumption class to support decision making in the short term market. The result of 

the work may provide conditions for a distributor to monitor energy demand by 

consumption class, provide possibilities for short-term market trading and minimize 

losses with subcontracting and over-contracting. 

 

Keywords: Short-term market, Artificial Neural Network, Energy optimization, Energy 

auctions, contracting energy.  



ix 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Modelo de Comercialização de energia simplificado................................ 36 

Figura 2 – Novo modelo de compra de energia elétrica ACR ................................... 38 

Figura 3 – Novo modelo de compra de energia elétrica ACL .................................... 39 

Figura 4 – Compra de energia elétrica no MCP ........................................................ 40 

Figura 5 – Venda de energia elétrica no MCP........................................................... 40 

Figura 6 – Penalidades aplicadas por não fornecer energia e potência .................... 44 

Figura 7 – Produção de um determinado produto no ano ......................................... 48 

Figura 8 – Número de manchas solares no ano ........................................................ 49 

Figura 9 – Temperatura de um determinado equipamento no tempo ....................... 49 

Figura 10 – Exemplo de série irregular ..................................................................... 50 

Figura 11 – Modelo de um neurônio artificial ............................................................ 57 

Figura 12 - Funções de ativação utilizadas em redes MLP ....................................... 58 

Figura 13 – Estrutura de uma rede MLP com duas camadas ocultas ....................... 59 

Figura 14 – Metodologia empregada para previsão de demanda de energia e apoio a 

tomada de decisão no MCP ...................................................................................... 64 

Figura 15 – Arquitetura da RNA empregada no modelo ........................................... 68 

Figura 16 – Estrutura para previsão com RNA e técnicas de séries temporais ........ 69 

Figura 17 – Modelo de previsão da demanda de energia utilizando Simulink ........... 70 

Figura 18 – Representação da contratação do excesso de contratação de energia . 73 

Figura 19 – Representação da contratação por causa da falta de energia ............... 73 

Figura 20 – Curvas de demanda para a classe de consumo Residencial ................. 75 

Figura 21 – Curvas de demanda para as classes: Residencial, Comercial e 

Industrial. ................................................................................................................... 76 

Figura 22 – Curvas de demanda para as classes: Consumo próprio, Rural e Tração 

Elétrica. ..................................................................................................................... 76 

Figura 23 – Curvas de demanda para as classes: Iluminação pública, Poder público 

e Água, esgoto e saneamento. .................................................................................. 77 

Figura 24 – Demanda real e prevista considerando perdas de energia .................... 79 

Figura 25 – Demanda real e prevista considerando perdas de energia mais 5% de 

sobrecontratação ....................................................................................................... 80 



x 
 

 
 

Figura 26 – Comparação do custo de energia no MCP: contratação real e prevista 

considerando as perdas ............................................................................................ 81 

Figura 27 – Comparação do custo de energia no MCP: contratação real e prevista 

considerando as perdas, mais 5% de sobrecontratação ........................................... 81 

Figura 28 – Performance de treinamento da RNA .................................................... 91 

Figura 29 – Performance de treinamento da RNA através da regressão .................. 92 

Figura 30 – Curvas de demanda para as classes: Residencial, Comercial e 

Industrial. ................................................................................................................... 93 

Figura 31 – Curvas de demanda para as classes: Consumo próprio, Rural e Tração 

Elétrica. ..................................................................................................................... 93 

Figura 32 – Curvas de demanda para as classes: Iluminação pública, Poder público 

e Água, esgoto e saneamento. .................................................................................. 94 

Figura 33 – Curvas de demanda para as classes: Residencial, Comercial e 

Industrial. ................................................................................................................... 96 

Figura 34 –  Curvas de demanda para as classes: Consumo próprio, Rural e Tração 

Elétrica. ..................................................................................................................... 96 

Figura 35 – Curvas de demanda para as classes: Iluminação pública, Poder público 

e Água, esgoto e saneamento. .................................................................................. 97 

 

  



xi 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – PLD referente a novembro de 2016 por patamar, mês, submercado ...... 23 

Tabela 2 – Comparação dos modelos por meio de índices de desempenho ............ 24 

Tabela 3 – Custo da estratégia de contratação de energia ....................................... 25 

Tabela 4 – Resultado da previsão de demanda com as técnicas DOLS e Mudança 

de Regime ................................................................................................................. 26 

Tabela 5 – Resultados da rede neural por patamar .................................................. 27 

Tabela 6 – PLD referente ao mês de novembro ........................................................ 46 

Tabela 7 – Medidas de dispersão para a classe de consumo residencial ................. 75 

Tabela 9 – Medidas de dispersão para todas classes de consumo .......................... 77 

Tabela 10 – Comparação entre os critérios de ajuste AIC e BIC em 2015 ............... 78 

Tabela 11 – Índices de acerto da previsão com RNA por classe de consumo .......... 78 

Tabela 12 –  Comparação dos Índices de acerto entre série temporal e RNA .......... 83 

Tabela 13 – Critério de parada do treinamento da RNA ........................................... 91 

Tabela 14 – Medidas de dispersão de energia por classe de consumo para 2016 ... 94 

Tabela 15 – Comparação entre os critérios de ajuste, MAPE e índices de acerto para 

9 meses de 2016 ....................................................................................................... 95 

Tabela 16 – Índices de acerto com RNA em 2016 por classe de consumo .............. 95 

Tabela 17 – Medidas de dispersão de energia por classe de consumo em 2017 ..... 97 

 

  



xii 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

ABRADEE: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

ACL: Ambiente de Contratação Livre 

ACR: Ambiente de Contratação Regulado 

AIC: Critério de Informação Akaike 

AICC: Critério de Informação Akaike Corrigido 

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica 

AR: Autorregressivo 

ARCH: Autorregressivo para a Heteroscedasticidade Condicional 

ARIMA: Autoregressivo Integrado de Média Móvel 

ARMA: Autoregressivo e de Média Móvel 

BED: Balanço Energético da Distribuidora 

BIC: Critério de Informação Bayesiana 

CASIO: California Independet System Operator 

CCEAR: Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 

CCEE: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

CEPEL: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 

CER: Contrato de Energia Reserva 

CMO: Custo Marginal de Operação 

CO: Centro-oeste 

Conuer: Contratos de uso de energia de reserva 

DECOMP: Determinação da Coordenação da Operação a Curto Prazo 

DOE: Planejamento de Experimentos 



xiii 
 

 
 

DOLS: Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos 

EPE: Empresa de Pesquisa Energética 

EQM: Erro Quadrático Médio 

FAC: Função de Autocorrelação 

GARCH: Autorregressivo para a Heteroscedasticidade Condicional Generalizado 

HW: Holt Winters 

IA: Inteligência Artificial 

K-L: distância de Kullback-Leibler 

MA: Média Móvel 

MAPE: Mean Absolute Percentual Error  

MCP: Mercado de Curto Prazo 

MCSD: Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits 

MEM: Mercado Elétrico Majoritário 

MLP: Perceptron Multicamadas 

MME: Ministério de Minas e Energia 

MMS: Média Móvel Simples 

MPE: Mean Percentual Error  

MQ: Mínimos Quadrados 

MRE: Mecanismo de Realocação de Energia 

N: Norte  

NARX: Rede Não-linear Autorregressiva com Entradas Exógenas 

NE: Nordeste  



xiv 
 

 
 

NEWAVE: Modelo de Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos 

Interligados de Longo e Médio Prazo 

PCHs: Pequenas Centrais Hidrelétricas 

PCL: Posição Contratual Líquida 

PIE: Produtor Independente 

PLD: Preço de Liquidação de Diferenças 

PROINFA: Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

PRORET: Procedimentos para Regulação Tarifária 

RMSE: Rooted Mean Squared Error  

RNA: Rede Neural Artificial 

RNF: Rede Neuro fuzzy 

RNW: Rede Neural Wavelet 

S: Sul   

SCL: Sistema de Contabilização e Liquidação 

SE: Sudeste  

SEN: Sistema Elétrico Nacional 

SES: Suavização Exponencial Simples 

TEDAS: Turkish Electricity Distribution Corporation 

TM MCP: Consolidação do resultado Total Mensal no Mercado de Curto Prazo 

TRC: consumo total de uma determinada distribuidora 

VR: Valor de Referência 

 

  



xv 
 

 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 
 

𝐴𝐼𝐶: critério de informação Akaike 

σ̂𝑝
2 : estimador de máxima verossimilhança 

μ̂i: estimativa de yi 

𝑒𝑡
2: diferença média quadrática entre o valor real e o valor previsto 

𝐴𝐼𝐶𝑐: critério de informação Akaike corrigido  

yi: representa o i-ésimo valor da resposta 

bk: fator bias  

E(contratada): Energia contratada (MWh) 

EQM: Erro Quadrático Médio 

k: número de parâmetros a ser considerado 

m: número de observações da amostra  

n: número de períodos 

p: número de parâmetros a ser estimado 

wk: peso sináptico 

wkj: peso sináptico w de um neurônio k para um respectivo nó j 

xk: sinais de entrada da rede neural 

yk: sinal de saída do neurônio 

φ(v): função de ativação da rede em função de v 

BED: Balanço Energético da distribuidora em MWh 

TRC: consumo total de uma determinada distribuidora em MWh 

PCL: Posição contratual líquida de uma determinada distribuidora em MWh 



xvi 
 

 
 

MCP: resultado no mercado de curto prazo em reais 

𝑇𝑀 𝑀𝐶𝑃: resultado mensal no mercado de curto prazo em reais 

VMCP: energia vendida no mercado de curto prazo em MWh 

CMCP: energia comprada no mercado de curto prazo em MWh 

SOBREano: limite de sobrecontratação de energia elétrica em MWh 

Eexmês: energia exigida no mês em MWh 

Eexano: energia exigida no ano em MWh 

𝑉𝑃𝑡: valor previsto em função t 

𝑉𝑅𝑡: valor real em função de t 

�̂�𝑡: estivamativa para a previsão de t 

�̂�𝑡−1: estivamativa para a previsão de t-1 

�̂�𝑡−2: estivamativa para a previsão de t-2 

�̂�𝑡−𝑛: estivamativa para a previsão de t-n 

ф1: componente autoregressiva de ordem 1 

ф2: componente autoregressiva de ordem 2 

ф𝑛: componente autoregressiva de ordem n 

 

 

  



xvii 
 

 
 

 

SUMÁRIO 
 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. ix 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................. xi 

LISTA DE ABREVIATURAS ..................................................................................... xii 

LISTA DE SÍMBOLOS .............................................................................................. xv 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 19 

1.1. Problema de pesquisa ..................................................................................... 30 

1.2. Objetivo ........................................................................................................... 30 

1.2.1. Objetivo geral ............................................................................................... 30 

1.2.2. Objetivo específico ....................................................................................... 31 

1.3. Delimitação do trabalho ................................................................................... 31 

1.3. Justificativa e contribuições ............................................................................. 32 

1.6. Estrutura da dissertação .................................................................................. 34 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................... 35 

2.1. Comercialização de energia elétrica ................................................................ 35 

2.2. Ambiente de contratação regulada .................................................................. 36 

2.3. Ambiente de contratação livre ......................................................................... 38 

2.4. Mercado de curto prazo ................................................................................... 39 

2.4.1. Consolidação de resultados ......................................................................... 41 

2.4.2. Apuração da contratação de energia elétrica ............................................... 43 

2.5. Penalidades na compra e na venda de energia elétrica .................................. 44 

2.6. Preço de liquidação das diferenças ................................................................. 45 

2.7. Métodos aplicados em previsão de série temporal .......................................... 46 

2.7.1. Série temporal .............................................................................................. 47 

2.7.2. Métodos de previsão média móvel, exponencial e suavização exponencial de 

Holt Winters ........................................................................................................... 50 

2.7.3. Outros modelos de previsões com séries temporais .................................... 51 



xviii 
 

 
 

2.7.4. Critérios de informação ................................................................................. 53 

2.7.5. Indicadores de desempenho ........................................................................ 54 

2.8. Redes neurais artificiais .................................................................................. 55 

2.8.1. Neurônio artificial .......................................................................................... 56 

2.8.2. Rede perceptron multicamadas .................................................................... 58 

2.8.3. Algoritmo Backpropagation ........................................................................... 59 

2.8.4. Desempenho e critério de parada de uma rede neural artificial ................... 61 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA ....................................................................... 63 

3.1. Abordagem computacional empregada no trabalho ........................................ 63 

3.2. Arquitetura da rede neural artificial .................................................................. 66 

3.3. Previsão de demanda de energia .................................................................... 68 

3.4. Metodologia de previsão com séries temporais ............................................... 70 

3.5. Metodologia de compra de energia em curto prazo ........................................ 72 

4. RESULTADOS ................................................................................................... 74 

4.1. Resultados de previsão de demanda da classe de consumo residencial ........ 74 

4.2. Resultados de previsão de demanda por classe de consumo ........................ 76 

4.3. Resultados para apoio à comercialização de energia no mercado de curto 

prazo .......................................................................................................................78 

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS ........................................................ 82 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 85 

APÊNDICES .............................................................................................................. 90 

APÊNDICE A – Parâmetros de treinamento da RNA ............................................ 90 

APÊNDICE B – Performance de treinamento da RNA ........................................... 90 

APÊNDICE C – Previsões de demanda e medidas de dispersão por classe de 

consumo para 2016 e 2017 ................................................................................... 93 

 



19 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica que hoje permite o funcionamento de diversos 

estabelecimentos essenciais nos dias de hoje, tais como: hospitais, escolas, bancos, 

indústrias, celulares, notebooks, semáforos, entre outros dispositivos, pode ser 

gerada por usina hidráulica, termelétrica, nuclear, eólica, solar, biomassa, entre 

outras. Até chegar aos consumidores, a energia trafega da geração para 

transmissão, passando por distribuidoras ou comercializadoras de energia. 

Cada país adota uma forma no gerenciamento de geração, transmissão, 

comercialização e distribuição de energia elétrica. Em alguns países as atividades 

no setor elétrico são realizadas por serviços públicos, outros preferem trabalhar com 

serviços privados, enquanto outros mesclam as atividades e trabalham com serviços 

públicos e privados. 

Em Portugal, por exemplo, o Decreto 172/2006 (Lei Base da Eletricidade) 

mudou a forma de comercialização de energia elétrica, antes existiam setores 

vinculados e não vínculos ao Sistema Elétrico Nacional (SEN), agora as empresas 

de geração, comercialização e gestão de energia elétrica participam de concorrência 

para obter licença e aprovação para oferecer seus serviços, já as atividades de 

transporte e distribuição ainda são realizadas por concessões públicas. 

Independente da classe de consumo, o Decreto criado em Portugal autoriza 

os consumidores (classes de consumo) a livre escolha do seu comercializador de 

energia elétrica, permitindo ainda a troca de comercializador sem encargos 

adicionais, caso o consumidor queira optar pela troca. Até 2013, a classe de 

consumo residencial podia escolher entre sete comercializadores de energia, 

enquanto os grandes consumidores podiam escolher entre dez comercializadores. 

A comercialização de energia na Alemanha, funciona por meio do mercado 

atacadista que trabalha em dois ambientes: mercado spot, em que é comercializada 

energia física de curto prazo para cobrir os riscos das variações de preços ou por 

meio de negociação diretamente entre os agentes. Assim como em Portugal, na 

Alemanha também é permitido negociar energia elétrica para consumidores que 

podem escolher a empresa que irá fornecer os serviços de energia, chamado de 

mercado varejista (SER/ANEEL, 2015). 
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No setor elétrico da Alemanha, há concorrência entre as empresas para 

oferecer os serviços de geração e comercialização de energia, enquanto as 

empresas que desenvolvem o trabalho de transmissão e distribuição de energia 

ainda são consideradas monopólio natural  

Na China, basicamente todo setor elétrico é controlado por empresas estatais, 

não há concorrência nos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Para se ter uma ideia, as empresas State Grid Company e Southern Power 

Grid Company são proprietárias e operadoras dos serviços de transmissão e 

distribuição, chegando a administrar sete redes de energia elétrica no país 

(SER/ANEEL, 2015). 

A comercialização de energia elétrica na China funciona por meio do mercado 

atacadista, porém, apenas as companhias elétricas podem comprar energia elétrica 

da geração, e através do mercado de curto prazo (spot), as companhias elétricas 

podem realizar contratos mensais ou anuais com a geração. Diferente de Portugal e 

da Alemanha, na China não há possibilidade de nenhum tipo de consumidor (classe 

de consumo) trocar a empresa que comercializa energia. Sendo que todas classes 

de consumo recebem a energia de uma determinada empresa de distribuição. 

O estado da Califórnia nos Estados Unidos trabalha com mercado atacadista 

de energia, na qual a operadora do sistema de distribuição California Independent 

System Operator (CASIO) é a única a administrar cerca de 80% da rede elétrica do 

estado, sendo que 20% são de responsabilidade de empresas públicas. Neste 

mercado são comercializadas grandes quantidades de energia nos chamados 

mercado de dia seguinte ou hora seguinte, em que se determina de hora em hora, 

os preços de compra e venda de energia elétrica para o dia seguinte (SER/ANEEL, 

2015). 

Ainda no estado da Califórnia, o mercado spot administra interrupção 

instantânea das cargas, de tal forma que passa a operar o mercado do dia seguinte 

e realiza o despacho otimizado a cada 15 minutos. Já o mercado varejista é 

destinado aos consumidores (classes de consumo) que não podem comprar energia 

no mercado atacadista. 

Uma observação importante é que a empresa Nodal Exchange oferece por 

meio de seis mercados elétricos contratos futuros e serviços para a primeira bolsa 

dedicada ao mercado de energia elétrica (SER/ANEEL, 2015). 
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Na Bolívia o mercado elétrico é administrado pelo Mercado Elétrico Majoritário 

(MEM), que coordena os serviços de geração, transmissão e despacho de carga. 

Basicamente, o setor elétrico boliviano é constituído por empresas privadas, 

compostas por 8 empresas de geração, 2 empresas de transmissão e 6 empresas 

de distribuição. 

As atividades de compra e venda de energia elétrica podem ser realizadas 

por meio de um mercado não regulado, em que participam consumidores que 

possuem demanda acima de 1 MW de potência ou mercado não regulado, que 

funciona através de dois mecanismos: contratos bilaterais, que são definidos os 

volumes e preços de energia elétrica ou por meio do mercado spot, em que são 

realizadas transações em curto prazo (ÁLVAREZ, 2015). 

No Brasil o novo modelo que regulamenta a comercialização de energia 

elétrica trouxe profundas mudanças na forma como ela é gerada, transmitida e 

distribuída.  

A base do Decreto N° 5.163, de 30 de julho de 2004, propõe dentre as 

principais mudanças a criação do Ambiente de Contratação Regulado (ACR), em 

que as distribuidoras têm obrigações de: atender a totalidade da sua demanda; 

reportar anualmente a previsão de consumo de energia elétrica ao Ministério de 

Minas e Energia (MME) e comprar energia elétrica por meio de leilões realizados 

pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), delegados pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (CCEE, 2010). 

Guimarães (2006) e Tolmasquim (2015) descrevem a importância do Decreto, 

mostrando que ele foi criado para regulamentar a comercialização de energia 

elétrica de forma a garantir três principais serviços: segurança no suprimento de 

energia elétrica, preço razoável na tarifa e universalização dos serviços de energia 

elétrica. 

Para comprar energia elétrica no ACR, as distribuidoras são obrigadas a 

participar de leilões para três e cinco anos à frente (A-3 e A-5), denominados leilões 

de energia nova. Os contratos nesta modalidade podem ser feitos com prazo mínimo 

de 15 e máximo de 35 anos. Existe a possibilidade de comprar energia nos leilões 

de energia existente para um ano à frente, chamado A-1 e nos leilões de ajuste com 

entrega imediata, em cujos leilões os contratos podem ser de, no mínimo, 3 e no 

máximo, 15 anos. (CCEE, 2017). 
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Outra forma de contratar energia elétrica é por meio do ambiente de 

contratação livre (ACL), em que participam do processo de comercialização de 

energia as geradoras, comercializadoras, consumidores livres e especiais, cuja 

forma de contratação é feita de forma livre entre os compradores e vendedores, e o 

preço é acordado entre as partes. 

As distribuidoras fornecem energia elétrica para diversos tipos de 

consumidores, separadas por classe de consumo, tais como: comércio, consumo 

próprio, iluminação pública, indústria, poder público, residência, rural, aquicultor 

(criador de animais e plantas aquáticas), irrigante e serviço público, divido em: água, 

esgoto e saneamento e tração elétrica. 

O novo modelo também obriga as distribuidoras a atender 100% da sua 

demanda, de tal forma que, caso haja mais consumo do que contrato de energia, a 

distribuidora será penalizada. Em contrapartida, não é permitido contratar energia 

acima de 5% da sua demanda anual, pois, acima deste valor, a distribuidora também 

sofrerá penalidades aplicadas pela ANEEL. 

A CCEE faz mensalmente a contabilização da energia contratada e 

consumida no ACR e viabiliza as diferenças no mercado de curto prazo (MCP) ao 

preço de liquidação de diferenças (PLD), que é o custo da energia neste mercado. O 

MCP movimentou em torno de 23,37 bilhões de reais, em 2014, 9,42 bilhões de 

reais, em 2015 e, até outubro de 2016, cerca de 2,43 bilhões de reais (CCEE, 2014, 

2015 e 2016). 

O custo da energia no MCP é valorado pelo Preço de Liquidação de 

Diferenças (PLD), que é determinado semanalmente para cada patamar de carga 

(período específicos de consumo), tendo como base o Custo Marginal de Operação, 

limitado por um preço mínimo e máximo apurados para cada período e região do 

Brasil (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-oeste), chamados de submercados. 

O PLD das quatro semanas do mês de outubro de 2016, por patamar de 

carga (leve, médio e pesado), que diz respeito ao horário de consumo, 00h00min às 

06h59min patamar leve, 07h00min às 17h59min e 21h00min às 23h59min patamar 

médio, 18h00min às 20h59min patamar pesado para os submercados Sul (S), 

Sudeste (SE), Norte (N), Nordeste (NE) e Centro-oeste (CO), podem ser observados 

na tabela 1, em que é possível notar a variação de preço entre as semanas e os 

submercados. 
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Tabela 1 – PLD referente a novembro de 2016 por patamar, mês, submercado 

Semana 
Leve 

SE/CO 
Médio 
SE/CO 

Pesado 
SE/CO 

Leve 
S 

Médio 
S 

Pesado 
S 

Leve 
NE 

Médio 
NE 

Pesado 
NE 

Leve 
N 

Médio 
N 

Pesado 
N 

1 207,74 216,18 217,84 207,74 216,18 217,84 207,74 216,18 217,84 207,74 216,18 217,84 

2 210,48 217,27 217,27 210,48 217,27 217,27 210,48 217,27 217,27 210,48 217,27 217,27 

3 189,23 195,75 195,75 189,23 195,75 195,75 189,23 195,75 195,75 189,23 195,75 195,75 

4 160,74 168,7 168,7 160,74 168,7 168,7 160,74 168,7 168,7 160,74 168,7 168,7 

Fonte: CCEE, 2016 

Pelas razões mencionadas anteriormente, as distribuidoras ficam expostas 

por terem que firmar contratos em curto e longo prazo, no ACR, dentre eles: Itaipu, 

Proinfa, Geração Distribuída, ajuste, contratos anteriores à Lei 10.848/2004 e por 

causa da sua demanda que varia a todo instante.  

Diante do exposto, as distribuidoras vêm enfrentando diversos desafios, seja 

na previsão de demanda ou na otimização da contratação de energia elétrica nos 

leilões. Desta forma, técnicas como teoria dos jogos, modelagem de programação 

estocástica, Lógica Fuzzy, Monte Carlo, rede neural artificial, séries temporais entre 

outras técnicas, têm sido adotadas para ajudar no processo de previsão de 

demanda e na otimização da compra de energia elétrica. 

Campos (2008) desenvolveu um trabalho de previsão de demanda utilizando 

técnicas de inteligência computacional: ARIMA, NARIMA, Rede Neuro-Fuzzy (RNF) 

e RNA para a Inglaterra e a cidade de Minas Gerais e comparou os resultados por 

meio dos índices de desempenho Mean Percentual Error (MPE), Mean Absolute 

Percentual Error (MAPE) e Rooted Mean Squared Error (RMSE). 

Para a cidade de Minas Gerais utilizou dados históricos mensais de consumo 

de 1996 a 2006 para as seguintes classes de consumo da distribuidora CEMIG-

Distribuição: residencial, comercial, industrial, rural, poder público, iluminação 

pública, serviço público e consumo próprio.  

A tabela 2 mostra as previsões com as quatro técnicas e seus respectivos 

índices de desempenho, e é possível notar que a RNF e RNA possuem o menor 

índice de desempenho MAPE e RMSE quando comparada às outras técnicas. 
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Tabela 2 – Comparação dos modelos por meio de índices de desempenho 

Previsão/Mês 
MPE(%) MAPE(%) RMSE(%) 

12 12 12 

ARIMA 1,956 3,557 1,732 

NARIMA -0,075 2,723 1,354 

RNF 0,431 1,883 0,762 

RNA -0,361 1,503 0,509 
Fonte: Campos, 2008 

 

Mendonça (2008) utilizou formulação algébrica para resolver o problema de 

contratação de energia elétrica em curto e longo prazo e descreve que a contratação 

está baseada na projeção de longo prazo (5 anos) e, a partir desta projeção, deve 

ser considerada uma variação admissível de mais ou menos 1,5%, já que as 

distribuidoras podem repassar até 103% do volume contratado, estando na zona de 

conforto.  

O trabalho de Mendonça (2008) propõe que a otimização na contratação de 

energia elétrica seja feita como uma estratégia da distribuidora para manter o nível 

de cobertura de conforto de 100 a 101,5% contratado, dentro dos seus limites 

regulatórios, já que o mercado apresenta desvios. 

Pessanha (2007) relata que a otimização na contratação de energia não pode 

ser feita de forma tradicional, e sim por métodos que combinem otimização e 

simulação. Para simular incerteza na otimização de compra de energia por causa da 

demanda, foi utilizado Monte Carlo para gerar cenários futuros de demanda. A 

função objetivo deve ser estimada por simulação, gerando um resultado que é uma 

estimativa da função real. Para isso, utilizam o método “Sample Path Optimization” 

ou Sample Average Approximation para fazer várias simulações e otimizar os 

resultados com algoritmo genético por meio da ferramenta Riskoptimizer da Palisade 

Corporation. 

O trabalho desenvolvido por Lazo et al. (2012) foi otimizar a compra de 

energia no MCP nos leilões A-1 e ajuste, ao utilizar algoritmo genético, buscando 

minimizar o custo associado à contratação de energia elétrica, as penalidades por 

subcontratação e o PLD. A contratação ótima é calculada utilizando a simulação de 

Monte Carlo para vários cenários de consumo para um período de 5 anos. Os 

resultados apontam que, mesmo criando diversos cenários de cargas, o PLD 

proposto protege a distribuidora das variações do PLD e garante ganhos maiores do 
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que os outros cenários apresentados, estando com a contratação entre 100 e 103% 

da carga. 

Susteras (2006) também utilizou algoritmo genético para otimizar a 

contratação de energia para as distribuidoras. A ideia foi prever o comportamento 

das distribuidoras por meio da otimização de contratação nos leilões A-1, A-3, A-5, 

ajuste e das penalidades aplicadas pela CCEE, e a função objetivo do problema 

adotada foi o processo de contratação de energia que está relacionado com os 

lucros e prejuízos que podem ocorrer. Já os volumes de energia a serem 

contratados e a possível redução dos contratos no MCP são variáveis de decisão. 

O trabalho de Petúnia et al. (2014) apresenta uma estratégia robusta de 

contratação de energia elétrica, sendo que para minimizar os custos de uma 

distribuidora, tendo como incerteza o preço do PLD, foi utilizado algoritmo genético e 

comparado com evolução diferencial. A tabela 3 mostra que a evolução diferencial 

teve resultados melhores do que o algoritmo genético. 

 

Tabela 3 – Custo da estratégia de contratação de energia 

Custos 
Algoritmo Genético Evolução Diferencial 

PLD Alto PLD Baixo PLD Alto PLD Baixo 

Função Objetivo 1.316.022,01 1.287.011,67 1.242.215,66 1.282.045,00 

Leilões 1.081.706,17 1.057.194,59 1.081.686,66 1.060.113,56 

Sobrecontratação 486.874,01 90.059,62 -511.560,86 93.630,02 

Subcontratação 721.189,85 139.757,47 672.089,86 128.301,42 

 

Álvarez (2015) propôs um modelo de previsão do preço da energia elétrica no 

MCP em um horizonte de 24 horas para o mercado elétrico boliviano de tal forma 

que sirva para as companhias geradoras otimizar suas estratégias de oferta de 

energia e maximizar o lucro. Para desenvolver tal trabalho, foi utilizado rede não 

linear autorregressiva com entradas exógenas (NARX) e uma rede neural para 

reconhecimento de padrões. Os resultados apresentados no trabalho de Álvarez 

(2015) mostram que a rede NARX com algoritmo de regularização automática ou 

aprendizagem Bayesiano foi mais eficiente do que o backpropagation. 

Filho (2008) desenvolveu uma metodologia computacional, redes neurais com 

base radial com algoritmo de agrupamento k-médias para determinar um conjunto 

de padrões que correspondem às classes dos dados e algoritmo de otimização de 
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mínimos quadrados como método de ajuste linear para os parâmetros de saída da 

rede bayesiana. 

Ainda sobre o trabalho de Filho (2008), utilizou-se o método autorregressivo 

(AR) com mínimos quadrados (MQ) para analisar o problema de validação diária da 

medição de energia elétrica de tal forma que permita a realização da validação das 

medições para as distribuidoras, já que os dados de medição nos pontos de 

conexão da rede básica são encaminhados diariamente para CCEE e servem para 

contabilização e liquidação financeira das operações no mercado de curto prazo. Os 

resultados mostraram que o método AR MQ obteve maior eficiência, já que R2 está 

muito próximo de 1. 

No trabalho de Irffi et al. (2009) foi prevista a demanda de energia elétrica 

para as seguintes classes: residencial, comercial e industrial da região nordeste, em 

que foi utilizado Mínimos Quadrados Ordinários Dinâmicos (DOLS) que uma técnica 

para obter estimadores eficientes para os vetores de cointegração que envolvam 

componentes determinísticos e a técnica Mudança de regime, que é um teste de 

cointegração baseado em resíduos para modelos com mudança de regime. Os 

resultados mostraram que as duas técnicas fizeram boas previsões quando 

comparadas com o consumo real, como pode ser observado na tabela 4. 

Tabela 4 – Resultado da previsão de demanda com as técnicas DOLS e Mudança de Regime 

Classe de 
consumo 

Consumo real (TWh) DOLS (TWh) Mudança de Regime (TWh) 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Residencial 11,58 12,26 12,77 11,95 12,67 13.67 11,95 12,6 13,03 

Comercial 6,58 7,03 7,28 6,36 6,68 7,01 6,47 6,79 7,13 

Industrial 25,7 26,29 27,15 25,5 26,78 28,12 25,77 27,06 28,42 

 

SWAROOP e HUSSEIN (2012) utilizaram rede neural artificial para prever a 

carga (demanda) de energia elétrica para determinar o planejamento e operação do 

sistema de potência da região Al Batinah em Oman. No trabalho, foram utilizados 

dados históricos de 2007, 2008 e 2009 de forma mensal de carga, temperatura e 

umidade para prever a carga de 2010. A RNA conseguiu aprender o comportamento 

das variáveis de entrada e demonstrou eficiência na previsão, o erro percentual 

médio absoluto (MAPE) chegou a 2,5%. 

Rodrigues (2009) desenvolveu um método de previsão de preços no mercado 

spot por patamar de carga para as regiões sul, sudeste, norte e nordeste, utilizando 

RNA. No trabalho foram utilizadas variáveis de demanda de energia, regime de 
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chuvas e clima, fator de capacidade, equilíbrio da economia, precificação dos leilões, 

entre outras variáveis. Foram calculados erro absoluto, erro médio relativo, erro 

máximo relativo, desvio padrão e erro máximo absoluto, chegando a índices de 

acertos de 94%, 98% e 90% para os patamares leve, médio e pesado, 

respectivamente, como pode ser visto na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Resultados da rede neural por patamar 

Patamar 
Preço 

Semanas 
(qtd) 

Erro 
absoluto 

(qtd) 

Erro 
médio 

relativo 
(%) 

Erro 
máximo 
absoluto 

Erro 
máximo 
relativo 

Desvio 
padrão 

Leve 435 20 5% 4 21% 0,34 

Médio 435 11 3% 2 14% 0,21 

Pesado 435 53 12% 10 14% 0,65 

 

No trabalho de Zhuang et al. (2016) foi desenvolvida previsão de demanda de 

energia elétrica em curto prazo com Rede Neural Artificial (RNA), Rede Neuro Fuzzy 

(RNF), Rede Neural Wavelet (RNW), em que foi utilizada demanda de energia 

horária de uma área em Weihai, que foi adquirida por 24 horas durando 28 dias. Os 

resultados das três técnicas foram comparados através do índice de desempenho 

MRE, e a técnica RNW se mostrou mais eficiente. 

Bantugon e Gallano (2016) comparam o desempenho do método Holt-Winters 

e da RNA na previsão de demanda de energia elétrica a curto e longo prazo para o 

estado da Filipina. No trabalho foram utilizados indicadores de acerto da previsão, 

chamados erro percentual médio absoluto (MAPE), o erro médio absoluto (MAE) e o 

erro quadrático médio (RMSE). Os resultados mostraram que o método Holt-Winters 

fizeram previsões melhores que a RNA, chegando a 9% para a previsão de curto 

prazo e 3% na previsão de longo prazo.  

A RNA também foi utilizada por Queiroz (2007) para prever o preço da 

energia elétrica no mercado spot com objetivo de apoiar os agentes na compra e 

venda de energia elétrica. A ideia principal é mapear o conjunto de variáveis que 

influenciam o cálculo do custo marginal de operação para determinar o preço da 

energia elétrica que depende do custo marginal de operação, Modelo de 

Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos Interligados de Longo e 

Médio Prazo (NEWAVE) e PLD. 
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Para desenvolver tal trabalho, foi utilizado o planejamento de experimentos 

(DOE) que serviram como dados de entrada para a RNA calcular o CMO, que simula 

o modelo NEWAVE, que tem como objetivo determinar em um período de 5 anos de 

forma mensal, metas de geração de energia para cada usina, tanto que atenda à 

demanda de energia e minimize o valor esperado do custo de operação. 

Silva (2008) descreve que a metodologia de otimização de contratação em 

leilões de energia deve ser feita em 5 etapas: 

1ª Etapa: Prever o consumo 5 anos à frente por meio de dados históricos de 

consumo mensal utilizando o software Forecast Pro, tendo variáveis causais, como 

temperatura, economia, entre outras.  

2ª Etapa: Simulação do PLD móvel anual para estimar os valores sazonais; 

3ª Etapa: Simulação dos custos de contratação: etapa de análise de risco, variáveis 

determinísticas, como consumo previsto, desvio padrão, VR, Mix, e variáveis 

aleatórias, como porcentagem de contratação, PLD anual e consumo são variáveis 

analisadas nesta etapa; 

4ª Etapa: Otimização dos custos de contratação: este processo procura o cenário 

ideal para contratação de energia para 1, 2, 3, 4 e 5 anos; 

5ª Etapa: é uma etapa alternativa, cuja otimização pode ser feita pela minimização 

das penalidades, para isso, usa o minimax como critério de otimização. 

Um modelo de otimização estocástica foi proposto por Zanfelice (2007), cuja 

ideia principal é estabelecer um ponto ótimo global de contratação de energia. Para 

tal, o autor relata que é preciso determinar as quantidades de energia a serem 

contratadas no ACR, determinar a alocação das quantidades de energia contratadas 

que minimizem a despesa total de energia comprada, explorar as flexibilidades dos 

contratos, em meio às oportunidades de ganho, em função das diferenças entre 

patamares do preço de mercado de curto prazo. 

Yalcinoz e Eminoglu (2005) apresentam um modelo de previsão de carga 

(demanda) de energia elétrica da distribuidora Turkish Electricity Distribution 

Corporation (TEDAS) para a cidade de Nidge em curto prazo, em que considera pico 

de energia do dia, demanda de energia total do dia e demanda mensal utilizando 

como ferramenta a rede MLP. 

Para fazer a previsão mensal, foi utilizado dados históricos mensais de 1991 a 

2001, para previsão do pico de energia, foram consideradas picos de energia e 
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temperatura média dos últimos cinco dias, enquanto para previsão de demanda de 

energia total do dia, foram consideradas consumo de energia diário dos cincos dias 

anteriores e as temperaturas médias dos três dias anteriores. A eficiência das 

previsões foi avaliada em função do MAPE, que está entre 6,84% e 21,86%. 

Por último, Zanini (2004) também utilizou RNA para classificar padrões das 

distribuidoras para desenvolver uma análise prévia da definição das fronteiras de 

eficiência, em que fator de produtividade, constituído da manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro, crescimento dinâmico do segmento regulado e da economia, 

prática abusiva de preços são calculados para uma distribuidora de energia elétrica.  

A previsão de demanda em curto prazo e a contratação de energia no MCP é 

importante para as distribuidoras, não só porque precisam liquidar o volume de 

energia, mas porque, dependendo do preço do PLD, a diferença entre volume 

contratado e consumido pode gerar lucro ou prejuízo para a distribuidora. 

Como se pode depreender das considerações feitas até aqui, inúmeros 

trabalhos vêm utilizando abordagem computacional, seja por meio de RNA, 

algoritmo genético, evolução diferencial, entre outras para fazer previsão de 

demanda de energia, otimizar a contratação de energia elétricas nos leilões ou no 

mercado de curto prazo. 

Queiroz (2007), Rodrigues (2009), Yalcinoz e Eminoglu (2005), Swaroop e 

Hussein (2012) utilizaram a rede perceptron multicamadas para treinamento da 

RNA. Campos (2008) utilizou as técnicas ARIMA, NARIMA, RNF e RNA, enquanto 

Zanini (2004) aplicou Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen. Já Filho (2008) utilizou 

redes neurais com base radial com algoritmo de agrupamento k-médias e algoritmo 

de otimização de mínimos quadrados, Álvarez (2015) utilizou uma rede NARX com 

algoritmo de aprendizagem Bayesiano, já Bantugon e Gallano (2016) utilizou o 

método Holt-Winters e RNA para fazer a previsão de demanda de energia, e por 

último, Zhuang et al. (2016), utilizaram RNA, RNF, Rede Neural Wavelet (RNW) para 

previsão de demanda de energia em curto prazo. 

Sendo assim, o uso de abordagem computacional desenvolvida neste 

trabalho para previsão por classe de consumo utiliza, basicamente, uma rede 

perceptron multicamadas que dispõe do algoritmo backpropagation para treinamento 

e a função sigmoidal como função de ativação. 
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A principal contribuição deste trabalho é utilizar uma abordagem 

computacional para previsão de demanda de energia por classe de consumo para 

servir como apoio à tomada de decisão no MCP para as distribuidoras. 

 

 

1.1. Problema de pesquisa 

 

Como se pode observar pelas considerações feitas, as distribuidoras 

enfrentam significativos desafios no novo processo de comercialização de energia 

elétrica. No entanto, como as regras de comercialização de energia elétrica são 

conhecidas, há dados históricos desta comercialização e das classes de consumo 

das distribuidoras desde 2004, de forma mensal, é possível verificar o 

comportamento de compra de energia elétrica e a demanda por classe de consumo 

para uma determinada distribuidora. 

Desta forma, este trabalho propõe investigar os principais temas que 

envolvem a contratação de energia elétrica de uma distribuidora no ACR, dentre 

elas:  

 Quais as variáveis históricas disponibilizadas pela ANEEL e quais 

ferramentas podem ser utilizadas para previsão de demanda de energia 

elétrica? 

 A previsão por classe de consumo servirá como apoio à tomada de 

decisão no MCP de tal forma que minimize os prejuízos com multas?  

 

 

1.2. Objetivo 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo propor uma abordagem computacional para 

previsão de demanda de energia elétrica por classe de consumo para servir de 

apoio à tomada de decisão no mercado de curto prazo no Brasil. 
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1.2.2. Objetivo específico 

 

 Comparar a previsão de demanda de energia elétrica por classe de 

consumo da rede neural com técnicas de séries temporais; 

 Demonstrar os impactos da previsão por classe de consumo no mercado 

de curto prazo, criando cenários com custos que a distribuidora pode 

minimizar neste mercado. 

 

 

1.3. Delimitação do trabalho 

 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética - EPE (2014), a oferta da 

energia elétrica é dividida por segmento: comércio consome aproximadamente 

16,3%, indústria 45,8%, residências 24,2%, e outros 13,7%.  

Como dito anteriormente, as distribuidoras precisam atender 100% da sua 

demanda de energia, em contrapartida podem contratar até 5% a mais da sua 

demanda anual. Porém, como são firmados contratos de curto e longo prazo e há 

volatilidade no consumo de energia elétrica, as distribuidoras ficam expostas por 

causa destas incertezas, o que pode gerar multas para a distribuidora. 

A indústria e o comércio sempre buscam aumentar a produtividade por meio 

da instalação de novas máquinas e equipamentos para melhorar sua produção, 

enquanto nas residências há uma forte tendência na utilização de novas tecnologias, 

como ar-condicionado, eletrodomésticos, lâmpadas leds de baixo fator de potência, 

entre outros. 

Irffi et al. (2009) descreve a importância na previsão de demanda de energia 

elétrica e relata que há irregularidades entre a expansão da oferta e as previsões de 

demanda. Sendo assim, para que a oferta de energia elétrica seja ajustada às 

necessidades do mercado, é necessário estimar com maior precisão a trajetória de 

expansão da demanda. 

Bantugon e Gallano (2016) descreve que a qualidade no serviço de energia é 

necessária para sustentar as atividades econômicas crescentes de um país em 

crescimento, e um passo importante para alcançar tal objetivo é ter um bom modelo 

de previsão que possa modelar com precisão o comportamento de demanda de 
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energia, que deve ser cumprida a todo custo para ter um sistema de energia elétrica 

seguro e ótimo.  

Para resolver o problema de previsão de demanda, Campos (2008) 

desenvolveu um trabalho de previsão de demanda por classe de consumo para a 

cidade de Minas Gerais utilizando apenas dados históricos de 1996 a 2006 de forma 

mensal. 

Altran (2010) afirma que existem alguns fatores, tais como: climáticos, 

temporais, econômicos, demográficos e esporádicos que dificultam a previsão de 

demanda de energia elétrica. Porém, Mendonça (2008) afirma que as distribuidoras 

precisam acompanhar a projeção do mercado de energia elétrica, analisar 

indicadores qualitativos e quantitativos para automatizar a forma de contratação de 

energia elétrica em curto e longo prazo. 

Assim, embora os leilões de energia nova A-5, A-3, A-1 interfiram no processo 

de contratação em curto prazo, este trabalho focará apenas na previsão de 

demanda de energia elétrica por classe de consumo para servir como apoio à 

tomada de decisão no mercado de curto prazo. 

 

 

1.3. Justificativa e contribuições 

 

O consumo de energia elétrica vem aumentando por causa da evolução 

tecnológica e do crescimento populacional, contribuindo para que o índice de 

expansão do consumo de energia elétrica seja superior ao Produto Interno Bruto 

(PIB), sendo necessário gerar mais energia elétrica (EPE, 2014). Com isso, o 

investimento nesta área é essencial para suprir a demanda dos consumidores, 

aumentar a oferta de energia, reduzir o custo da comercialização de energia e trazer 

crescimento para o país.  

A previsão de demanda de energia elétrica é essencial para expansão do 

setor elétrico, verificação do comportamento das classes de consumo e serve como 

apoio na contratação de energia nos leilões. 

Tolmasquim (2015) descreve que, até 1 de agosto de cada ano, as 

distribuidoras são obrigadas a reportar ao Ministério de Minas e Energia (MME) a 
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quantidade de energia necessária para atender sua demanda para cinco anos à 

frente. 

Para Wachsmuth (2014), a distribuidora deve prever a demanda futura, 

visando a tomar a decisão ótima nos leilões para minimizar as penalidades 

regulatórias. Já Susteras (2006) afirma que o valor presente dos lucros e prejuízos 

(função objetivo), volume de energia e percentual de redução dos contratos de 

energia existente (variáveis de decisão) são variáveis importantes no processo de 

maximização da otimização de contratação de energia. 

Para Zanfelice (2007), pesquisas e tecnologia são necessárias para melhorar 

o sistema elétrico do país e o novo modelo de comercialização proposto, faz com 

que as geradoras, distribuidoras e comercializadoras de energia busquem aumento 

da produtividade e diminuição do risco da incidência de penalidades. 

Lazo et al. (2012) afirmam que o principal desafio das distribuidoras é fazer a 

previsão de demanda em longo prazo e definir a melhor maneira de contratar 

energia elétrica nos leilões. 

Yalcinoz e Eminoglu (2005) descrevem que a previsão de demanda de 

energia elétrica para uma distribuidora é essencial para o planejamento de preços, 

tarifas, operação das redes de distribuição, planejamento de produção de energia, 

gerenciamento de carga, atendimento ao cliente e faturamento. 

Pelo exposto acima, as distribuidoras têm enfrentado grandes desafios para 

cumprir as exigências do Decreto 5.163/2004. Portanto, buscam desenvolver 

projetos, principalmente na previsão de demanda de energia e na otimização do 

processo de contratação de energia elétrica para diminuir seus gastos e prejuízos no 

mercado de curto prazo.  

Isso faz com que a previsão de demanda de energia elétrica seja uma das 

variáveis mais importantes no processo de comercialização, pois, caso a 

distribuidora deixe de satisfazer sua demanda, ou contrate mais energia do que 

precisa, será penalizada por subcontratação, sobrecontratação e terá prejuízos no 

MCP. 
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1.6. Estrutura da dissertação 

 

O desenvolvimento do trabalho aqui proposto envolve 5 capítulos, divididos 

em: capítulo 1: introdução; capítulo 2: fundamentação teórica; capítulo 3: 

metodologia, capítulo 4: resultados, capítulo 5: conclusão e trabalhos futuros. 

 

Capítulo 1: este capítulo descreve a introdução, abordando de forma breve o 

funcionamento do novo modelo de comercialização de energia elétrica e alguns 

trabalhos importantes que contribuíram para otimização da comercialização de 

energia elétrica, seja em previsão de energia, ou em otimização de compra e venda 

de energia elétrica. Também descreve o problema de pesquisa, objetivo geral e 

específico, delimitação do trabalho, justificativa e contribuições. 

 

Capítulo 2: fundamentação teórica, este capítulo mostra o modelo de 

comercialização de energia elétrica no sistema interligado nacional, preço da 

liquidação das diferenças (PLD), ambiente de contração livre, ambiente de 

contratação regulada, leilões de compra de energia e penalidades, mercado de curto 

prazo, contabilização de energia, métodos aplicados em previsão de series 

temporais, critérios para seleção de modelos e redes neurais. 

 

O capítulo 3: esclarece como foi desenvolvida a metodologia de previsão de 

demanda de energia por classe de consumo e utilização da previsão como auxilio 

para as distribuidoras no mercado de curto prazo. 

 

Capítulo 4: descreve os resultados obtidos na previsão de demanda por classe de 

consumo e apoio na compra e venda de energia no mercado de curto prazo. 

 

Capítulo 5: Por fim, descreve a conclusão deste trabalho e a contribuição para as 

distribuidoras na parte de previsão de demanda e auxílio à tomada de decisão no 

mercado de curto prazo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo apresenta conceitos sobre o modelo de comercialização de 

energia, criado pelo Decreto 5.163 em 2004, mostra conceitos sobre ambiente de 

contratação livre, regulado, mercado de curto prazo, PLD, contabilização e 

penalidades aplicadas em caso de ineficiência na contratação de energia elétrica. 

Neste capítulo, também é apresentado conceitos sobre rede neural artificial, técnicas 

de séries temporais e critérios para seleção de modelos. 

 

2.1. Comercialização de energia elétrica 

 

No novo modelo de comercialização de energia elétrica, as operações de 

compra e venda de energia são realizadas nos ambientes de contratação regulada, 

livre e mercado de curto prazo. A Câmara e Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE) viabiliza o novo modelo de comercialização de energia elétrica no Brasil, 

fazendo com que os serviços de geração, distribuição e comercialização tenham 

garantia no fornecimento de energia e modicidade tarifária.  

A CCEE tem o papel de realizar a medição e contabilização da energia 

gerada e consumida, organizar os leilões de energia nos ambientes de contratação 

regulada (ACR), ambiente de contratação livre (ACL), realizar cálculo e divulgação 

do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) no mercado de curto prazo (MCP), e 

penalizar os agentes (concessionários, permissionários e detentores de instalações 

de energia elétrica) que cometem infrações. 

A figura 1 mostra o novo modelo de comercialização de energia elétrica no 

ACR e ACL, criado a partir do Decreto 5.163 de 2004, cuja atividade de venda é 

dividida em geradores de serviços públicos, produtores independentes, 

comercializadores e autoprodutores. 

Os geradores de serviços públicos são constituídos por agentes titulares que 

possuem concessão para exploração de ativo de geração atribuída pelo Poder 

Concedente. Os produtores independentes são caracterizados por agentes 

individuais que recebem concessão, permissão ou autorização para produzir energia 
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elétrica para comercialização sob responsabilidade própria, enquanto os 

autoprodutores podem produzir energia elétrica destinada apenas para uso próprio. 

A atividade de venda fornece energia elétrica para o ACR e ACL, e no ACR, 

os distribuidores fornecem energia para os consumidores cativos, enquanto o ACL, 

atende os consumidores livres, especiais, comercializadores e vendedores de 

energia. 

 

Figura 1 – Modelo de Comercialização de energia simplificado 

 

Fonte: CCEE, 2011 

 

2.2. Ambiente de contratação regulada 

 

De acordo com o art. 13, do Decreto n° 5.163/04, para os agentes de 

distribuição adquirirem energia neste ambiente é preciso: 

 

 Participação em leilões de compra de energia elétrica de empreendimentos 

que já estão em funcionamento (existentes) e de novos empreendimentos; 

 Contratação de chamada pública (geração distribuída), realizada pelo próprio 

agente de distribuição, porém, a contratação não pode ultrapassar 10% do 

mercado distribuidor; 

 Produção a partir de fontes alternativas de energia eólica, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa. 
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Os contratos de comercialização de energia elétrica, no ambiente regulado 

(CCEAR), são celebrados entre o agente vendedor e de distribuição de energia por 

meio de contrato bilateral de compra e venda, provenientes de energia nova (usinas 

que estão em fase de construção), ainda não amortizados, e existente (usinas que já 

estão operando) e já foram amortizados.  

No ambiente de contratação regulado é possível formalizar contratos por 

quantidade, geralmente de usinas hidrelétricas, em que são previstos fornecimento 

de um montante fixo de energia a um determinado preço, sendo que todos os riscos 

energéticos são de responsabilidade da geração e por disponibilidade, que são 

destinadas a contratação de usinas termelétricas para cobertura dos custos fixos 

pela disponibilidade da usina ao sistema, que pode ou não entrar em operação, e os 

riscos neste tipo de contrato passam a ser assumidos pelas distribuidoras. 

Os distribuidores e compradores também podem firmar contratos com 

geração distribuída, por meio de microgeração, em que é permitido gerar energia 

com potência menor ou igual a 75 quilowatts (kW) e minigeração, que se tratam de 

geradoras com potência acima de 75kW, e menor ou igual a 3 megawatt (MW) para 

fonte hídrica, ou até 5MW para qualquer outro tipo de fonte. 

Ainda neste ambiente, é possível firmar contratos com o programa de 

incentivo às fontes alternativas de energia (Proinfa), em que é comercializada 

energia apenas de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e 

biomassa, com intuito de aumentar a participação da energia elétrica produzida por 

empreendimentos de Produtores Independentes. 

A energia produzida por Itaipu também é comercializada no ACR por meio de 

cotas-parte e, a cada cinco anos, a geradora mostra a parcela (cota-parte) que cada 

distribuidora vai receber. Os contratos de ajuste foram criados para complementar o 

atendimento à demanda de carga solicitada pelas distribuidoras limitadas a um por 

cento da carga com até dois anos de suprimento. 

O mecanismo de contratação de energia reserva (CER) é disponibilizado por 

meio dos leilões de energia reserva, criado para aumentar a segurança no 

fornecimento de energia elétrica. Neste ambiente também é possível realizar a 

contratação de energia pelos contratos de uso de energia de reserva (Conuer), que 

são firmados entre CCEE e agentes de consumo do ACR e ACL. 
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No ACR, a energia contratada por meio de leilões pela distribuidora é 

proveniente da atividade de geração e dos Produtores de Energia Independentes, 

em que geradores são obrigados a vender a energia ao menor preço possível 

(R$/MWh) para atender a demanda solicitada pelas distribuidoras (FILHO, 2008). 

A geração de energia G1, G2 e o Produtor Independente (PIE1) fornecem 

energia para as distribuidoras, que recebem a permissão para concessão do serviço 

de distribuição de energia elétrica para atender os consumidores cativos, que são 

consumidores que não possuem autonomia para comprar energia diretamente de 

geradores, comercializadores e, portanto, recebem energia elétrica de uma 

distribuidora local (D1, D2, D3) conforme pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 2 – Novo modelo de compra de energia elétrica ACR 

 

Fonte: MENDONÇA, 2008, p. 10 

 

 

2.3. Ambiente de contratação livre 

 

No ambiente de contratação livre (ACL) visto na figura 3, os geradores a título 

de serviço público, autoprodutores, produtores independentes de energia, 

comercializadores, importadores, exportadores e consumidores livres e especiais 

podem negociar preço, prazo e volume de energia elétrica, tendo como 

obrigatoriedade o registro na CCEE.  

Neste ambiente, o consumidor precisa possuir uma demanda igual ou 

superior a 3 MW em um nível de tensão acima de 69 kV, e os consumidores com 

consumo menor que 3 MW são obrigados a contratar energia no ACR. 
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Figura 3 – Novo modelo de compra de energia elétrica ACL 

 

Fonte: MENDONÇA, 2008, p. 10. 

Existe consumidor livre especial que pode ser representando por uma ou mais 

unidades consumidoras em uma mesma área ou de mesmo CNPJ, que pode 

escolher não contratar energia da distribuidora local. Podendo optar por contratar 

energia de fontes renováveis, tais como: eólica, biomassa, solar, pequenas centrais 

hidrelétricas. Para isso, é necessário possuir uma demanda igual ou superior a 500 

kW (BRASIL, 2006). 

 

 

2.4. Mercado de curto prazo 

 

O art. 57, do Decreto n° 5163/2004, mostra que a contabilização da diferença 

entre a geração e distribuição é liquidada no mercado de curto prazo ao preço de 

liquidação de diferenças (PLD), que é calculado por semana, patamar leve, médio, 

pesado e por região: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

Tendo como base o que o foi contratado e medido, a CCEE realiza o balanço 

energético de cada distribuidora, contabilizando os volumes de energia a serem 

negociados no MCP. As figuras 4 e 5 demonstram as situações na qual a energia é 

negociada no MCP. Na figura 4 há mais consumo do que energia contratada, neste 

caso a distribuidora terá que comprar a energia faltante e pagar o volume para 

completar a sua demanda. No entanto, a figura 5 demonstra que há mais energia 

contratada do que consumida, neste caso a distribuidora terá que vender o excesso 

de energia comprado em leilões. 

Em ambos os casos o custo da energia elétrica no MCP é negociado ao preço 

do PLD, que como dito anteriormente, é calculado semanalmente por patamar de 

carga e submercado. 
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Figura 4 – Compra de energia elétrica no MCP 

 

Fonte: Adaptada CCEE (2016) 

 

Figura 5 – Venda de energia elétrica no MCP 

 

Fonte: Adaptada CCEE (2016) 

 

Uma observação importante no processo de contabilização de energia elétrica 

são as perdas, que tratam da diferença entre a energia exigida e a energia fornecida 

pela distribuidora. São constituídas por perdas técnicas, denominadas perdas pelo 

consumo dos equipamentos, que fazem a distribuição de energia (efeito joule) ou 

perdas não técnicas, caracterizadas pelos furtos de energia, erros de medição, erros 

no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição, 

entre outros. 

Considerando a soma das perdas técnicas e não técnicas em 2015, a 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE)1 mostra que 

                                                           
1 A ABRADEE disponibiliza através do link 

<http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801&idPerfil=4> um relatório de perdas de energia 

elétrica das 64 distribuidoras do Brasil mostrando os valores percentuais das perdas técnicas e não 

técnicas. 
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as perdas das distribuidoras AES Eletropaulo, EDP Bandeirante, CEMIG, AMPLA e 

LIGHT chegaram a 9,3%, 9%, 12,1%, 19,6% e 23,2%. 

A contabilização no MCP é feita pela CCEE como forma de liquidar as 

diferenças entre contratação e consumo de energia elétrica. O balanço energético 

(BED) visto na equação 1, é calculado semanalmente por distribuidora para cada 

patamar de carga, submercado, e depende da diferença entre consumo total da 

distribuidora no mês (TRC) e a posição contratual líquida ou volume de energia 

contratado para um determinado mês (PCL) em Mega-Watt-hora.  

Quando o BED for negativo, a distribuidora tem mais consumo do que 

contrato, quando for positivo, a distribuidora possui mais energia disponível em 

contratos do que consumo. 

 

 BED = -TRC + PCL (1) 

 

BED : balanço energético da distribuidora em MWh 

TRC : consumo total da distribuidora em MWh 

PCL: contratos realizados pela distribuidora em MWh 

 

2.4.1. Consolidação de resultados 

 

A consolidação de resultados feita pela CCEE determina os pagamentos e 

recebimentos que cada distribuidora deverá receber em reais, promovendo a 

consolidação de todas as partes financeiras associadas à contabilização das 

operações que as distribuidoras realizam. 

Neste processo, os contratos das operações de compra e venda de energia 

elétrica são registrados, contabilizando e recontabilizando quaisquer diferenças que, 

eventualmente, a distribuidora tenha, de tal forma que os resultados sejam 

consolidados para fazer o rateio para cada distribuidora. 

A consolidação de resultados depende de diversos fatores, tais como: 

comprometimento das usinas, encargos financeiros, mecanismo de realocação de 

energia (MRE), tratamento das exposições, balanço energético, contratos, regime de 

cotas, energia reserva, medição contábil e mecanismo de compensação de sobras e 
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déficits (MCSD), que é um mecanismo que permite que os agentes de distribuição 

possam compensar entre si os montantes de energia elétrica com sobras e déficits. 

Nas regras de comercialização de energia: consolidação de resultados da 

CCEE, é descrito a forma como é feita a contabilização do volume de energia 

negociado no MCP, que depende do produto do balanço energético BED pelo preço 

do PLD, calculados de forma semanal por patamar de carga para cada submercado.  

Como o resultado no MCP depende do BED da distribuidora, o mesmo pode 

ser positivo quando tiver mais contrato do que consumo ou negativo quando tiver 

mais consumo do que contrato de energia, como pode ser observado na equação 2. 

 

 MCP = ±BED x PLD (2) 

 

MCP : resultado no mercado de curto prazo em reais 

BED : balanço energético da distribuidora em MWh 

PLD : preço de liquidação de diferenças dado em reais 

A consolidação do resultado total mensal no mercado de curto prazo (TM 

MCP) ou exposição financeira da distribuidora no MCP, vista na equação 3 e 

descrita nas regras de comercialização: consolidação de resultados da CCEE, 

demonstra que o resultado TM MCP é calculado mensalmente para cada 

distribuidora e depende do resultado da somatória MCP, na qual o resultado TM 

MCP pode ser positivo, quando a distribuidora terá mais energia contratada do que 

consumo, ou negativa, quando há mais consumo do que contrato de energia. 

 

 
𝑇𝑀 𝑀𝐶𝑃 = ± ∑(𝑀𝐶𝑃)

𝑟,𝑠

 
(3) 

𝑇𝑀 𝑀𝐶𝑃 : resultado mensal no mercado de curto prazo dado em reais 

𝑀𝐶𝑃 : resultado no mercado de curto prazo semanal dado em reais, 

𝑟, 𝑠: em que 𝑟 representa o índice para patamar de carga e 𝑠 representa o índice 

para cada semana 
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O resultado final, realizado no processo de contabilização pela CCEE, 

determina os pagamentos e recebimentos que cada agente (distribuidora) tem 

direito. Este processo depende dos efeitos da compensação do mecanismo de 

realocação de energia (MRE), total de encargos consolidados, ajustes de 

exposições financeiras, ajustes referente ao alívio retroativo, efeito da contratação 

por disponibilidade, contratação de cotas de garantia física, contratação de energia 

nuclear, ajuste decorrente de recontabilizações, ajuste decorrente do MCSD Ex-

Post, excedente financeiro da energia reserva, efeito do CCEAR, contratação de 

Itaipu, deslocamento entre PLD e CMO e do TM MCP. 

 

2.4.2. Apuração da contratação de energia elétrica 

 

Os procedimentos para regulação tarifária (PRORET) é utilizado para 

regulamentar os processos tarifários, foi aprovada pela resolução Normativa n° 

435/2011, está organizada em 12 módulos, subdividido em submódulos (PRORET, 

2016).  

O submódulo 4.3 mostra a sobrecontratação de energia e exposição ao 

mercado de curto prazo, detalhando os mecanismos envolvidos para verificar a 

exposição da distribuidora. Neste processo, a CCEE contabiliza o montante de 

energia elétrica contratado, consumido e vendido no mercado de curto prazo para 

cada distribuidora, e a apuração da energia vendida e comprada no MCP (VMCP e 

CMCP) é feita por mês, como forma de obter o excedente de contratação da 

distribuidora no ano. Quando o volume de energia vendido no MCP (VMCP), for maior 

que CMCP (VMCP > CMCP), há sobrecontratação da distribuidora, quando o volume de 

energia comprado em contratos, for maior do que o volume vendido no MCP (CMCP > 

VMCP), há exposição da distribuidora. 

 

A energia exigida no ano Eexano pela distribuidora é contabilizada somando a 

energia exigida por mês Eexmês, e o limite da sobrecontratação no ano SOBREano é de 

5% da energia anual exigida, conforme mostra a equação 4: 

 

 SOBREano = 1,05 x Eexano (4) 
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2.5. Penalidades na compra e na venda de energia elétrica 

 

O Decreto n° 5.163/04 do Art. 2° descreve que, a partir de 1° de janeiro de 

2005 foi alterada a apuração dos limites de contratação com objetivo de 

proporcionar maior segurança e cumprimento nas operações de comercialização de 

energia. 

O não cumprimento por parte dos agentes vendedores e agentes de 

distribuição implicam em penalidades que podem ser por: energia, que consiste em 

penalidade por insuficiência de lastro de energia causada por falta de combustível 

para as usinas termelétricas, ou penalidade de potência, que consiste na 

insuficiência no lastro de potência, conforme pode ser observado na figura 6. 

 

Figura 6 – Penalidades aplicadas por não fornecer energia e potência 

 

Fonte: CCEE, 2016 

 

A penalidade por insuficiência no lastro de energia é feita por meio de 

medição contábil, garantia física, contratos e comprometimento de usinas. O Decreto 

n° 5.163/04 obriga os agentes vendedores a garantir (lastro) 100% de seus contratos 

por meio da garantia física, seja por empreendimento de geração própria ou de 

terceiros. 

As distribuidoras devem garantir 100% de seus mercados de energia e os 

consumidores que não forem supridos integralmente deverão garantir o atendimento 

a 100% de suas cargas por intermédio de geração própria ou de contratos (CCEE, 

2015). 

A apuração da insuficiência de lastro de energia é feita com base em doze 

meses antes do mês de apuração, e o cálculo da penalidade é feito uma única vez 



45 
 

 
 

no ano. As penalidades por falta de combustível são aplicadas às Usinas 

Termelétricas que deixarem faltar combustível para geração de energia elétrica. A 

penalidade é calculada mensalmente com base na falta de combustível e, 

consequentemente, a não geração de energia elétrica. 

Com relação à penalidade por insuficiência de lastro de potência, a apuração 

também é feita mensalmente como forma de disponibilizar um ambiente de 

negociação no Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL), em que os agentes 

com déficit de potência podem comprar os volumes de energia daqueles que 

apresentarem superávit. Quando os agentes continuarem apresentando insuficiência 

de lastro de potência após um prazo definido para a comercialização de potência, os 

mesmos serão penalizados. 

As penalidades aplicadas para distribuidoras de energia elétrica podem ser 

por subcontratação, em que a contratação de energia é insuficiente para atender seu 

mercado. Neste caso, a distribuidora pode ser penalizada pela compra de energia no 

curto prazo e pelo erro na contratação de energia, cujo custo real da energia não 

repassada depende do volume contratado, PLD e do valor anual de referência. Os 

valores obtidos pelas penalidades aplicadas são revertidos para a população como 

forma de obter uma tarifa mais acessível. 

As distribuidoras também podem ser penalizadas por sobrecontratação, que 

ao final do ano, ultrapassaram o limite regulatório de 105% de contratação de 

energia, sendo obrigadas a pagar multas pela ineficiência na contratação de energia. 

 

 

2.6. Preço de liquidação das diferenças 

 

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) foi criado para valoração dos 

montantes liquidados de energia no MCP que, como dito anteriormente, é calculado 

semanalmente toda sexta-feira para cada submercado e patamar de carga, sendo 

que a energia é comercializada em contrato multilateral no MCP com base no CMO 

(CCEE, 2015). 

O CMO é calculado por meio do Modelo de Planejamento da Operação de 

Sistemas Hidrotérmicos Interligados de Longo e Médio prazo (NEWAVE), que busca 

otimizar o planejamento de médio prazo (5 anos) para determinar a melhor 



46 
 

 
 

estratégia de geração hidráulica e térmica em cada estágio, com intuito de minimizar 

o custo de operação para o período de planejamento.  

Outro modelo chamado de Determinação da Coordenação da Operação em 

Curto Prazo (DECOMP) funciona com processamento semanal para um horizonte de 

curto prazo (12 meses), procura determinar o despacho de geração das usinas 

hidráulicas e térmicas, que minimiza o custo de operação na primeira semana que 

vai determinar o CMO.  

Esses dois modelos foram desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (CEPEL) e são utilizados para calcular o CMO limitados a um preço 

mínimo e máximo para determinar o preço do PLD, que são estabelecidos 

anualmente pela ANEEL em R$/MWh (CCEE, 2014). 

O PLD das quatro semanas do mês de novembro de 2015 pode ser 

observado na tabela 6, na qual é possível notar a variação de preço entre as 

semanas e os submercados. Em janeiro, fevereiro e março de 2014, o PLD chegou 

ao patamar mais alto, R$ 822,83, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (CCEE, 

2015). 

 

Tabela 6 – PLD referente ao mês de novembro  

Submercado PLD 
Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) 

1ª sem - nov 2ª sem - nov 3ª sem - nov 4ª sem - nov 

SE/CO R$ 245,30 R$ 208,17 R$ 188,81 R$ 199,57 

S R$ 187,89 R$ 195,60 R$ 188,81 R$ 192,96 

NE R$ 245,30 R$ 212,39 R$ 274,91 R$ 323,15 
N R$ 245,30 R$ 212,39 R$ 274,91 R$ 323,15 

Fonte: CCEE, 2015 

 

 

2.7. Métodos aplicados em previsão de série temporal 

 

Nesta seção, é apresentada, de forma breve, algumas técnicas de previsão 

com série temporal e alguns critérios para seleção de modelos que melhor se 

ajustam aos dados reais. O uso de série temporal gerará dados de entrada para a 

previsão de demanda por classe de consumo e servirá para comparação com a 

previsão de demanda com rede neural artificial. 
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O software utilizado para fazer previsão com os métodos de séries temporais 

é o @Risk da Palisade, que trabalha com os seguintes métodos: exponencial, 

suavização exponencial de Holt Winters, autorregressivo, média móvel, 

autorregressivo e de média móvel, autorregressivo integrado de média móvel, 

autorregressivo integrado de média móvel sazonal, autorregressivo para a 

heteroscedasticidade condicional, autorregressivo para a heteroscedasticidade 

condicional generalizado. 

Os critérios Akaike, Akaide corrigido e Bayesiano são utilizados para 

selecionar a melhor técnica e oferecer condições para ajudar na escolha dos 

modelos de uma série temporal. 

 

2.7.1. Série temporal 

 

Uma série temporal consiste em qualquer conjunto de observações 

organizadas no tempo, por exemplo: valores diários de poluição, valores mensais de 

temperatura, valores diários de consumo de energia elétrica, índices diários da bolsa 

de valores, número anual de manchas solares, sequência mensal da quantidade de 

mercadorias expedidas de uma fábrica, uma série semanal do número de acidentes 

rodoviários, observações horárias feitas sobre o rendimento de um processo químico 

entre outras (MORETTIN e TOLOI, 2006; BOX e JENKINS, 2015). 

Uma característica essencial de uma série temporal é que as observações 

próximas são dependentes, e a análise desta dependência requer o uso de algumas 

técnicas, para isso, há a necessidade de desenvolver modelos estocásticos e 

dinâmicos para dados de séries temporais (BOX e JENKINS, 2015). 

Nos modelos determinístico, o resultado do sistema é pré-determinado em 

função dos dados de entrada, enquanto que nos modelos estocásticos, o resultado 

do sistema não depende somente dos dados de entrada, mas também de outros 

fatores, normalmente aleatórios.  

Os modelos estocásticos são representados por modelos estacionários e não 

estacionários. Nos modelos estacionários, é assumido que o processo permanece 

em equilíbrio estatístico com propriedades probabilísticas que não mudam ao longo 

do tempo, variando sobre um nível médio constante fixo e com variância constante, 
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enquanto que nos modelos não estacionários, os dados se alteram ao longo do 

tempo (BOX e JENKINS, 2015). 

Uma série temporal pode ser contínua, cujas observações são medidas em 

cada instância de tempo, como exemplos leitura de temperatura, fluxo de um rio, 

concentração de um processo químico ou discreta, em que as observações são 

medidas em pontos discretos de tempo, como população de uma determinada 

cidade, produção de uma empresa, taxas de câmbio entre duas moedas diferentes, 

entre outras. (ADHIKARI; AGRAWAL, 2013). 

Para Adhikari e Agrawal (2013), uma série temporal pode ser afetada pelos 

seguintes componentes: tendência, cíclica, sazonal, irregular, e podem ser 

separados dos dados observados. 

Uma série temporal com tendência está relacionada com elementos de longo 

prazo, em que há casos com crescimento demográfico, mudança gradual de hábitos 

de consumo de energia, crescimento populacional, número de casas em uma 

cidade, taxas de mortalidade, epidemias e qualquer mudança que, em longo prazo, 

altere a variável de longo prazo estudada (ADHIKARI; AGRAWAL, 2013). 

A figura 7 mostra a produção anual de um determinado produto, na qual é 

possível notar uma tendência de crescimento na produção. 

 

Figura 7 – Produção de um determinado produto no ano 

 

Fonte: Montgomery et al., 2015 

 

A variação cíclica em uma série temporal descreve as mudanças de médio 

prazo na série que se repete em ciclos, cuja duração de um ciclo estende-se por um 

período de tempo mais longo (ADHIKARI; AGRAWAL, 2013). 

A figura 8 mostra a variação cíclica do número de manchas solares no 

decorrer dos anos. 
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Figura 8 – Número de manchas solares no ano 

 

Fonte: Montgomery et al., 2015 

 

A sazonalidade descreve os padrões regulares da série de tempo e 

corresponde às variações de ascensão ou declínio em um determinado dia, semana, 

mês, ano. Os fatores que causam variações sazonais são: condições climáticas, 

costumes, hábitos tradicionais, entre outros. Vendas de tecidos que aumentam no 

inverno, aumento de consumo de energia elétrica em um determinado horário do dia 

são exemplos de sazonalidade (ADHIKARI; AGRAWAL, 2013). 

A figura 9 mostra a temperatura de um determinado equipamento no tempo, 

na qual é possível observar uma variação de temperatura fora do padrão no período 

de tempo 70. 

 

Figura 9 – Temperatura de um determinado equipamento no tempo 

 

Fonte: Montgomery et al., 2015 

Série temporal com componentes irregulares ou aleatórias é causada por 

influências imprevisíveis que não são regulares e não se repetem em um padrão. 

Geralmente, estas variações são causadas por incidências, como guerra, greve, 

terremoto, inundação, revolução, entre outras.  
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A figura 10 demonstra uma série irregular, na qual é possível observar que 

não há um padrão na forma de onda. 

 

Figura 10 – Exemplo de série irregular 

 

Fonte: adaptado de Montgomery et al., 2015 

 

2.7.2. Métodos de previsão média móvel, exponencial e suavização 

exponencial de Holt Winters 

 

Uma previsão está relacionada à predição de algum evento e abrange áreas 

de negócios, indústria, governo, economia, ciências ambientais, medicina, ciências 

sociais, política, finanças, entre outras. Os problemas de previsões podem ser 

classificados em curto prazo, em que envolvem previsões apenas de alguns 

períodos de tempo (dias, semanas, meses) no futuro. Previsões de médio prazo, 

que se estendem de um a dois anos e previsões de longo prazo, acima de dois anos 

(MONTGOMERY et al., 2015). 

Existem diversos métodos utilizados para fazer previsões. O método da média 

móvel aritmética ou média móvel simples (MMS) consiste em fazer projeções 

futuras, alterando a influência dos valores passados de uma série, usa dados mais 

recentes para gerar previsões e, a cada novo período de previsão, há substituição 

da previsão mais antiga pela mais recente e não é indicada em casos com tendência 

ou sazonalidade (MORETTIN; TOLOI, 2006). 

O método de suavização exponencial simples (SES) trabalha sem tendência, 

dá pesos maiores às observações mais recentes, utilizando a média ponderada, ou 

seja, pondera observações passadas com pesos decrescentes de forma exponencial 

para fazer previsões futuras. (MORETTIN E TOLOI, 2006). 

O método de suavização exponencial de Holt Winters (HW) é um método de 

previsão que apresenta tendência e sazonalidade, trabalha com variações que se 
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repetem em intervalo de tempo constante e pode ser classificada em dois grupos: 

aditivo e multiplicativo. Quando a amplitude da variação sazonal é constante ao 

longo do tempo é chamado de aditivo, quando a amplitude aumenta ou diminui é 

chamada de multiplicativo (MORETTIN; TOLOI, 2006). 

 

2.7.3. Outros modelos de previsões com séries temporais  

 

Segundo Adhikari e Agrawal (2013), existem dois modelos de séries 

temporais lineares: autorregressivo e média móvel. O modelo autorregressivo (AR) 

também conhecido como processo de Markov possui funções de autocorrelação 

(FAC), que é uma maneira de medir e explicar a associação entre observações em 

uma série de tempo. Este método é utilizado para determinar estacionariedade 

(valor constante ao longo do tempo), sazonalidade, e busca fazer previsões com 

base em combinação linear (MONTGOMERY et al., 2015). 

De acordo com Box e Jenkins (2015) um modelo autoregressivo AR de ordem 

p, representado por �̂�𝑡, depende do ruído branco 𝑎𝑡, em que todas variáveis 

aleatórios seguem uma distribuição normal de média zero, variância constante e as 

covariâncias são nulas, depende da componente autoregressiva de ordem p (ф𝑝), e 

da defasagem (�̂�𝑡−1, �̂�𝑡−2,..., �̂�𝑡−p), para um determinado período p, como pode ser 

observado na equação 5. 

 

 �̂�𝑡 =  ф1�̂�𝑡−1 + ф2�̂�𝑡−2 + ⋯ + ф𝑝�̂�𝑡−p + 𝑎𝑡 (5) 

 

Os modelos de médias móveis (MA) exploram a estrutura de autocorrelação 

dos resíduos de previsão do período atual com aqueles ocorridos em períodos 

anteriores. Este método reduz o efeito de variações temporárias de dados e melhora 

o ajuste de dados para uma determinada linha (MORETTIN e TOLOI, 2006). 

Box e Jenkins (2015) descrevem que MA de ordem q, é gerada a partir de 

observações �̂�𝑡, que é gerada por uma média ponderada de erros aleatórios de q 

períodos passados 𝑎𝑡−q.como pode ser observado na equação 6. 

 

 �̂�𝑡 =  𝑎𝑡 −  𝜃1𝑎𝑡−1 −  𝜃2𝑎𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−q (6) 
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O modelo autorregressivo e de média móvel ARMA é composto pelo modelo 

AR, que representa o número de termos autorregressivos e pelo modelo MA, que 

retrata a ordem de médias móveis. É adequado para obter maior flexibilidade na 

montagem de séries temporais reais, para análises sobre uma única variável 

(modelagem univariada) de séries temporais, em que a média, variância e 

covariância permanecem constantes (ADHIKARI; AGRAWAL, 2013). 

O modelo autorregressivo integrado de média móvel (ARIMA) também 

chamado de Box-Jenkins consiste em ajustar modelos autorregressivos integrados 

de médias móveis a um conjunto de dados. Sua construção está baseada nos 

seguintes estágios de um ciclo iterativo: especificação para uma classe geral de 

modelos, que deve ser considerada para análise, identificação do modelo com base 

na análise de autocorrelações, estimação dos parâmetros do modelo identificado e, 

por último, deve ser feita uma análise de resíduos para determinar a adequação da 

previsão (MORETTIN e TOLOI, 2006). 

O modelo autorregressivo integrado de média móvel sazonal (SARIMA), 

resolve o problema de sazonalidade e remove a não estacionariedade de um 

conjunto de dados (MONTGOMERY ET., AL 2015). 

Engle (1982) propôs, no Reino Unido, um modelo não linear com uma 

estrutura de correlação na variância condicional da inflação, chamado modelo 

autorregressivo para a heteroscedasticidade condicional (ARCH). Esse modelo é 

não linear na variância, linear na média e utiliza uma função quadrática das 

observações passadas para estimar a volatilidade em um determinado instante 

(ADHIKARI; AGRAWAL, 2013). 

Uma derivação do modelo ARCH foi desenvolvida por Bolleservev (1986), o 

modelo autorregressivo para a heteroscedasticidade condicional generalizado 

(GARCH) descreve a volatilidade com menos parâmetros do que o modelo ARCH. A 

variância condicionada do processo de erro está relacionada com variâncias 

condicionadas passadas, e a principal vantagem desse método é facilidade na 

identificação da variância condicional (MORETTIN e TOLOI, 2006). 
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2.7.4. Critérios de informação 

 

Os critérios de informação selecionam o melhor modelo que se aproxima dos 

dados reais. A ideia é procurar por modelos que contenham o mínimo de parâmetros 

possíveis a serem estimados e que expliquem a ação da variável de resposta 

(MORETTIN e TOLOI, 2006). 

O Critério de Informação Akaike (AIC) foi criado pelo estatístico japonês 

Hirotugu Akaike (1973), fundado sobre a teoria da informação e funciona 

minimizando a distância de Kullback-Leibler (K-L), que é uma medida da distância 

entre o modelo verdadeiro e um modelo estatístico para seleção dos modelos. De 

acordo com Morettin e Toloi (2006), quanto menor o valor de 𝐴𝐼𝐶, melhor será o 

ajuste do modelo.  

A equação 7 relaciona o estimador de máxima verossimilhança  σ̂p
2 

(compatível com a informação disponível), para um determinado número de 

parâmetros 𝑝, a máxima verossimilhança depende do tamanho da amostra 𝑚, da 

diferença entre i-ésimo valor da resposta yi e da montagem de um modelo de séries 

temporais ou valor ajustado μ̂i. O valor de 𝐴𝐼𝐶 visto na equação 8 depende do 

logaritmo do estimador de máxima verossimilhança  σ̂p
2 e do número de parâmetros 

𝑝. 

 

 

�̂�𝑝
2 =

1

𝑚
 ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 (7) 

 

𝐴𝐼𝐶 = −2 𝑙𝑜𝑔 �̂�𝑝
2 + 2𝑝 (8) 

 

Hamparsum Bozdogan's (1987) propôs uma correção para o modelo de 

Hirotugu Akaike, chamado critério de informação Akaike corrigido como pode ser 

visto na equação 9, em que 𝑝 representa o número de parâmetros e 𝑚 o tamanho da 

amostra. Esse modelo é adequado quando o número de amostras pelo número de 

parâmetros do modelo é menor do que 40 (𝑚/ 𝑝 < 40): 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3_zZiZ7OAhWHkZAKHf2yAzoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fweb.utk.edu%2F~bozdogan%2F&usg=AFQjCNF4M-xg0eeb8B-MPrJ028vtzZVNMA&sig2=KzGcbW7U3FBmAh0-OyVh_Q
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𝐴𝐼𝐶𝑐(𝑘) = 𝐴𝐼𝐶 +

2(𝑚 + 1)(𝑚 + 2)

𝑝 − 𝑚 − 2
 (9) 

 

Em 1978, Gideon Schwarz desenvolveu o critério de informação Bayesiana 

(BIC), que maximiza a probabilidade de identificar o verdadeiro modelo dentre os 

modelos avaliados e funciona como 𝐴𝐼𝐶 e 𝐴𝐼𝐶𝑐(𝑘), quanto menor o seu valor, 

melhor será o ajuste do modelo. A equação 10 mostra o desenvolvimento deste 

modelo, em que  σ̂k
2 é o estimador de máxima verossimilhança, 𝑝 o número de 

parâmetros a serem estimados, e 𝑚 é o número de observações da amostra: 

 

 𝐵𝐼𝐶 = −2 𝑙𝑜𝑔 �̂�𝑘
2 + 𝑝 𝑙𝑜𝑔 𝑚 (10) 

 

Emiliano et al. (2010) analisou o desempenho dos critérios de seleção de 

modelos através de simulação de Monte Carlo em seu trabalho e mostrou que o 

critério BIC tem o mesmo desempenho que os critérios AIC e AICc para amostras 

pequenas, porém, para amostras maiores do que 500, o desempenho do critério BIC 

se mostrou mais eficiente. 

Sendo assim, os métodos AIC e BIC são utilizados neste trabalho para fazer a 

escolha da melhor técnica de série temporal, ou seja, para selecionar a melhor 

previsão de demanda de energia elétrica para todas as classes de consumo. 

 

 

2.7.5. Indicadores de desempenho 

 

Os indicadores de desempenho são utilizados para medir a acurácia de uma 

determinada previsão, medindo o quão perto as previsões estão dos dados reais. 

Quanto menor o valor do erro, mais eficiente é a previsão, consequentemente, mais 

próximo a previsão está do valo real. Quanto maior o erro na previsão, maior será a 

imprecisão na previsão, e mais longe a previsão estará dos valores reais. 

O erro percentual absoluto médio (MAPE) depende da diferença entre valor 

real 𝑉𝑅𝑡 e valor previsto 𝑉𝑃𝑡, dividido pelo valor real 𝑉𝑅𝑡, dividido por 𝑛 períodos, 

como pode ser visto na equação 11. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gideon_E._Schwarz&action=edit&redlink=1
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𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
 ∑ |

𝑉𝑅𝑡 − 𝑉𝑃𝑡

𝑉𝑅𝑡
|

𝑛

𝑡=1

 (11) 

 

O erro absoluto médio (MAD) mede o desvio absoluto do ajuste em relação à 

média. Depende da soma dos desvios entre 𝑉𝑅𝑡 𝑒 𝑉𝑃𝑡 de 𝑛 períodos, dividida pelo 

número de períodos, conforme pode ser observado pela equação 12. 

 

 

𝑀𝐴𝐷 =  
1

𝑛
 ∑|𝑉𝑅𝑡 − 𝑉𝑃𝑡|

𝑛

𝑡=1

 (12) 

No Erro Quadrático Médio (EQM) é calculado a somatória da diferença média 

quadrática entre o valor real e a previsão (resposta) dada pela rede, representado 

por 𝑒𝑡 para um determinado número de períodos 𝑛, conforme pode ser observado na 

equação 13: 

 

 

𝐸𝑄𝑀 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑒𝑡

2

𝑛

𝑡=1

 (13) 

 

 

2.8. Redes neurais artificiais 

 

A rede neural artificial (RNA) é uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA), 

está incorporada na IA Conexionista e procura simular a estrutura do cérebro 

humano para conseguir aprender, assimilar, errar e, a partir disso, apresentar 

inteligência (MITCHELL, 1997). 

Segundo Haykin (2008), uma rede neural é um processador distribuído, 

trabalha de forma paralela, seu conhecimento é adquirido pela rede por meio de 

aprendizagem, os pesos sinápticos são utilizados para conhecimento, e sua principal 

característica é armazenar conhecimento experimental para ser utilizado. 

A motivação dos estudos para obter algoritmos de aprendizagem de máquina 

altamente eficazes foi a velocidade de processamento da informação do neurônio 

humano, com objetivo de capturar a computação altamente paralela com 



56 
 

 
 

representações distribuídas para gerar algoritmos de aprendizagem de máquina 

altamente eficazes (MITCHELL, 1997). 

A RNA basicamente começou com McCulloch e Pitts, em 1943, com a criação 

do Neurônio Booleano. Donald Hebb desenvolveu, em 1949, o primeiro modelo para 

as sinapses dos neurônios, Rosenblatt, em 1958, estudou o Perceptron, que 

conseguia representar algumas portas lógicas. Widrow e Ted propuseram, em 1960, 

os algoritmos Adaline e Madaline que funcionam para problemas não lineares. Em 

1969, Minsky observou que o Perceptron tinha problemas e não conseguia 

representar a lógica da porta XOR, por causa disso, o estudo sobre RNA ficou 

parado por mais de 10 anos (HAYKIN, 2008). 

 

2.8.1. Neurônio artificial 

 

O neurônio é uma célula com a função específica para receber, processar e 

enviar informação a outras partes do organismo. Consiste de dendritos, que 

recebem estímulos transmitidos por outros neurônios, axônio, que transmite 

informações para outros neurônios, corpo da célula, ou soma, que é responsável por 

coletar e combinar as informações de outros neurônios, e as sinapses, que 

representam fatores multiplicativos (MITCHELL, 1997). 

O cérebro humano possui cerca de 10 bilhões de neurônios, cada um é ligado 

a 10000 outros, e o tempo de comutação dos neurônios humanos são 10 

milisegundos, enquanto do computador é 1 microsegundo. Porém, os neurônios 

humanos possuem capacidade para tomar decisão, ao passo que os neurônios 

artificiais não têm esta característica (MITCHELL, 1997). 

A ideia do neurônio artificial é representar as funções de um neurônio 

biológico, processando informações, motivado pela velocidade de processamento de 

informação, com intuito de capturar este tipo de computação altamente paralela com 

representações distribuídas (MITCHELL, 1997). 

Haykin (2008) descreve que existem três elementos básicos para um modelo 

neural: um conjunto de sinapses, que é caracterizado por um peso que pode estar 

em intervalos que incluem valores negativos e positivos, por um somador, que 

pondera as respectivas forças sinápticas do neurônio e uma função de ativação, que 
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limita a amplitude da saída de um neurônio, ou seja, limita a amplitude permissível 

do sinal de saída para um valor finito. 

A figura 11 mostra o modelo de um neurônio artificial representado pelos 

sinais de entrada x1, x2,...,xn, pesos sinápticos dos neurônios wk1, wk2,..., wkn, fator 

bias bk, que tem o papel de aumentar ou diminuir o grau de liberdade da rede. A 

função de ativação faz a tradução dos sinais de entrada para sinais de saída, e sua 

função é definir a ativação de saída do neurônio, transformando a entrada da rede. 

A função de ativação φ(v) define a saída de um neurônio em termos de v, 

quando v é maior ou igual a 0, φ(v) será igual 1, caso v seja menor do que 0, então 

φ(v) será igual a 0. 

 

Figura 11 – Modelo de um neurônio artificial 

 

Fonte: HAYKIN, 2008, p. 11 

 

Uma função de ativação muito utilizada em perceptrons multicamadas é a não 

linearidade sigmoidal, composta pela função sigmoide (logística), que vai de 0 a 1, e 

tangente hiperbólica, que vai de -1 a 1 como podem ser observadas na figura 12 

(HAYKIN, 2008). 
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Figura 12 – Funções de ativação utilizadas em redes MLP 

  

 

A equação 14 representa a função logística, enquanto a equação 15 mostra a 

expressão da função tangente hiperbólica, em que y representa a soma das 

entradas mais o limite de ativação limiar (HAYKIN, 2008). 

 

 

O sinal de saída do neurônio yk é representado pela somatória do produto dos 

sinais de entrada xk pelo peso sináptico wk mais o fator bias bk , como pode ser visto 

na equação 16, em que wkj representa um determinado neurônio k para um 

respectivo nó j. 

 

2.8.2. Rede perceptron multicamadas 

 

O perceptron criado por Rosenblatt é limitado e tem problemas para 

classificar padrões linearmente separáveis. Para resolver este problema, Rumelhart 

desenvolveu, em 1986, uma rede feedfoward, na qual os dados são alimentados 

direto dos nós de entrada até os nós de saída. O perceptron multicamadas (MLP) 

pode trabalhar com várias superfícies de decisões não lineares, utilizam várias 

 
𝐹 (𝑦) =

1

1 + 𝑒−𝑦
 (14) 

 
𝐹 (𝑦) =

𝑒𝑦 −  𝑒−𝑦

𝑒𝑦 +  𝑒−𝑦
 (15) 

 

𝑦𝑘 =  𝜑 (∑(𝑤𝑘𝑗

𝑗=1

𝑥𝑗) +  𝑏𝑘) (16) 
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regras de aprendizagem e possui alto grau de conectividade por meio dos pesos 

sinápticos da rede (HAYKIN, 2008). 

A figura 13 mostra a estrutura de uma rede MLP com camada de entrada, 

duas camadas ocultas e uma camada de saída. A camada de entrada vai receber os 

dados de entrada da rede, a primeira camada oculta é alimentada a partir da 

camada de entrada, constituída pelos nós de origem, as saídas resultantes da 

primeira camada oculta são aplicadas à próxima camada oculta, e a camada de 

saída tem a função de processar as informações. O sinal de entrada da rede MLP 

propaga-se numa direção única, camada por camada. (HAYKIN, 2008).  

 

Figura 13 – Estrutura de uma rede MLP com duas camadas ocultas 

 

Fonte: HAYKIN, 2008, p. 124 

Para Haykin (2008), neurônios ocultos têm a função de extrair dados 

estatísticos de ordem elevada, fazendo uma intervenção entre a camada de entrada 

externa e a saída da rede. 

 

2.8.3. Algoritmo Backpropagation 

 

Uma propriedade importante das redes neurais é sua capacidade de aprender 

com o seu ambiente e, por meio do treino, melhorar o seu desempenho. Para isso, 

utiliza regra de aprendizagem supervisionada, que fornece um conjunto de exemplos 

do comportamento da rede. Neste tipo de aprendizagem, há um professor com 

conhecimentos sobre o ambiente e fornece para a rede neural uma resposta 
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desejada, ou seja, resposta ótima a ser realizada pela rede neural (HAYKIN, 2008; 

HAGAN et al., 2014). 

Outra forma de aprendizagem é não supervisionada, em que não há saídas 

de destino disponíveis, aprendem a categorizar os padrões de entrada em um 

número finito de classes (HAYKIN, 2008; HAGAN et al., 2014). 

Na aprendizagem não supervisionada não existe professor para supervisionar 

o processo de aprendizagem, em vez disso, é prevista uma medida da 

representação que a rede é obrigada a aprender, e os parâmetros da rede são 

otimizados em relação a essa medida. A aprendizagem por reforço é outra forma de 

aprendizagem não supervisionada, em que é realizado um mapeamento de entrada-

saída pela interação contínua com o ambiente, para minimizar um índice de 

desempenho, ou seja, é um tipo de aprendizagem por tentativa e erro (HAYKIN, 

2008). 

Uma aprendizagem supervisionada que vem sendo muito utilizada em rede 

MLP é o algoritmo Backpropagation, que funciona em duas fases: avanço, cujos 

pesos sinápticos são fixos, e o sinal de entrada é propagado pela rede, camada por 

camada, até atingir a saída e, na fase de retrocesso, é produzido um sinal de erro, 

comparando a saída da rede com uma resposta desejada. Esse sinal resultante é 

propagado para trás pela rede, camada por camada, e é nesta fase que os ajustes 

dos pesos sinápticos da rede são feitos (HAYKIN, 2008). 

Para Mitchell (1997), o algoritmo Backpropagation busca a cada iteração 

processar todos os exemplos de treino e compara o valor predito na saída da rede 

com o valor real. Esse algoritmo pode trabalhar com várias superfícies de decisão 

não lineares. 

Ainda sobre o algoritmo Backpropagation, Mitchell (1997) relata que ele é 

adequado quando as instâncias são representadas por muitos atributos, quando a 

saída da função objetivo pode ser um valor discreto, real ou um vetor com vários 

atributos e quando os exemplos de treinamento podem conter erros e são bastante 

robustos ao ruído nos dados de treinamento. 

HAGAN et al. (2014) e Haykin (2008) descrevem que um parâmetro comum 

utilizado para melhorar o desempenho do algoritmo Backpropagation é incluir 

momentum, que leva em consideração até que ponto um peso específico foi alterado 

na iteração anterior. A inclusão deste parâmetro permite que o algoritmo 
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Backpropagation evite mínimos locais e se mova pelas áreas onde o espaço de erro 

não está mudando. 

 

2.8.4. Desempenho e critério de parada de uma rede neural artificial 

 

Quando é aplicado um modelo de RNA, os dados brutos são divididos em 

duas partes: conjunto de treino, que são utilizados para construir o modelo desejado, 

e conjunto de teste, em que uma pequena subparte do conjunto de treinamento é 

mantida para fins de validação, conhecida como validação conjunto (HAYKIN, 2008). 

Para avaliar a precisão do modelo da RNA, é utilizado Erro Quadrático Médio 

(EQM), descrito na seção anterior, representado pela equação 13. Adhikari e 

Agrawal (2013) descrevem que EQM dá uma ideia geral do erro ocorrido durante 

uma previsão, enfatiza o fato de que o erro de previsão total é, de fato, muito afetado 

por grandes erros individuais, não fornece nenhuma ideia sobre a direção de erro 

geral e é sensível à mudança de escala e transformações de dados. 

O treinamento de uma RNA pode ser parado quando atingir um determinado 

limite, porém, é difícil determinar um nível de erro aceitável. Pode ser utilizado o 

critério de parada simples, que funciona com um número fixo de iterações que, após 

determinar um valor, o treinamento da RNA é parado. Caso os pesos não convirjam 

após um determinado número máximo de iterações, é possível iniciar o treinamento 

utilizando os pesos finais da primeira corrida como condições iniciais para o reinício 

do treinamento da RNA (HAGAN et al., 2014).  

Ainda segundo Hagan et al. (2014), outro critério de parada que pode ser 

utilizado é a norma do gradiente que, ao atingir um limiar pequeno, o treinamento 

poderá ser interrompido. Também é possível parar o treinamento da RNA quando a 

redução do índice de desempenho por iteração se tornar pequena, porém, este 

critério pode parar o treinamento muito cedo.  

Caso haja parada antecipada, e para evitar ajuste excessivo, o treinamento 

da RNA deve ser parado quando o desempenho no conjunto de validação aumentar 

para um número definido de iterações, proporcionando redução na computação 

(HAGAN et al., 2014). 



62 
 

 
 

Uma observação importante é que diversos treinamentos da RNA devem ser 

feitos para que cada potencial de rede possa garantir que um mínimo global seja 

alcançado.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Como foi possível observar na revisão bibliográfica, diversos trabalhos vêm 

sendo propostos, desde a criação do Decreto 5.163. A busca para minimizar os 

prejuízos ou maximizar os lucros, vem fazendo com que inúmeras técnicas sejam 

utilizadas para servir como apoio neste mercado, tais como: séries temporais e 

inteligência computacional descritas na revisão bibliográfica. Por isso, a metodologia 

proposta neste trabalho utiliza uma abordagem computacional para previsão de 

demanda de energia para servir de apoio às distribuidoras no MCP.  

Este capítulo descreve a metodologia de previsão de demanda de energia por 

classe de consumo, escolha das variáveis, técnicas utilizadas e, em seguida, é 

descrita a metodologia que servirá como apoio as distribuidoras no MCP.  

 

 
3.1. Abordagem computacional empregada no trabalho 

 

As distribuidoras são fornecedoras de energia elétrica e atendem diversos 

consumidores, tais como: comercial, consumo próprio, iluminação pública, industrial, 

poder público, residencial, rural, aquicultor, irrigante, água, esgoto e saneamento e 

tração elétrica, e as distribuidoras podem fornecer energia elétrica para diferentes 

classes de consumo. 

A metodologia empregada neste trabalho segue o diagrama da figura 14, que 

é composta por quatro etapas: a primeira é constituída pelas variáveis de entrada e 

saída do modelo, a segunda pela técnica de inteligência computacional e os 

parâmetros de cada técnica (abordagem computacional), a terceira pela previsão de 

demanda por classe de consumo com as técnicas RNA e série temporal, e a quarta 

está relacionada com o uso da previsão de demanda para servir como apoio ao 

tomador de decisão no MCP. A ideia é utilizar a quantidade de energia contratada 

que minimize a despesa total de energia comprada nos leilões e explorar a 

flexibilidade que as regras de comercialização oferecem no MCP. 
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Figura 14 – Metodologia empregada para previsão de demanda de energia e apoio a tomada de decisão no 

MCP 

 

 

Na primeira etapa, as variáveis de entrada e saída do modelo foram definidas 

em função de alguns trabalhos, tais como Irffi (2009) que descreve que a demanda 

de energia elétrica está fundamentada na quantidade de energia demandada por 

classe de consumo em que realmente é ofertada, e que a tarifa média da classe, 

renda per capita da classe residencial, produto do setor comercial, industrial, 

estoque de aparelhos e o preço de um bem substituto do setor industrial influenciam 

na demanda por energia elétrica.  

Já no trabalho de Pessanha (2007), foram utilizadas variáveis log (mercado 

defasado em 1 ano), log (PIB do RJ), Dummy Plano Collor, Dummy Plano real e 

Dummy racionamento para fazer previsão de demanda de energia. Enquanto 

Álvarez (2015) e Campos (2008) utilizaram apenas dados históricos de demanda de 

energia para fazer previsões. Em nenhum trabalho descrito anteriormente, foi 

considerado o uso de dados históricos de receita de fornecimento de energia, 

número de unidades consumidoras e tarifa média de fornecimento de energia para 

prever demanda por classe de consumo. 

Diante do exposto sobre o uso das variáveis empregadas em alguns trabalhos 

e das restrições no que diz respeito ao acesso às informações, consideradas 

sigilosas por parte das distribuidoras, foi necessário utilizar informações públicas 

disponibilizadas pela ANEEL2.  

Desta forma, foi utilizado um conjunto de dados históricos de 144 

observações, entre 2003 e 2014, de forma mensal, das seguintes variáveis: receita 

de fornecimento de energia, número de unidades consumidoras e tarifa média de 

                                                           
2 A ANEEL dispõe através do link <http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=550> relatórios por 

distribuidora e região, tais como: número de unidades consumidoras, classe de consumo, consumo, 
receita com e sem imposto, tarifa média com e sem imposto e nível de tensão. 
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fornecimento de uma distribuidora da região sudeste. A ideia é verificar uma possível 

relação dessas variáveis na demanda de energia elétrica. 

A segunda etapa do diagrama mostra a técnica de inteligência computacional 

empregada no trabalho. Devido à eficiência destas técnicas computacionais 

descritas nos trabalhos apresentados no capítulo 1, e por causa, principalmente, do 

poder de generalização perante as entradas, foi empregada RNA para prever a 

demanda de energia elétrica. 

A rede MLP foi escolhida para desenvolver a previsão de demanda porque 

pode trabalhar com várias superfícies de decisões não lineares, utilizam várias 

regras de aprendizagem e possui alto grau de conectividade por meio dos pesos 

sinápticos da rede (HAYKIN, 2008). 

No trabalho de Campos (2008), a rede MLP foi utilizada para previsão de 

demanda de energia e por meio dela obteve melhor índice de desempenho para 

previsão de 1 ano à frente, quando comparada com as técnicas ARIMA, NARIMA e 

RNF. Para previsão acima de 1 ano, o autor obteve melhor eficiência nas previsões 

com RNF. 

Na terceira etapa são realizadas as previsões da mesma forma que Campos 

(2008) utilizou no seu trabalho, ou seja, prevendo demanda de energia por classe de 

consumo. Porém, em vez de utilizar apenas dados históricos de demanda como 

empregou no seu trabalho, foram utilizadas variáveis, como receita de fornecimento 

de energia, tarifa média de fornecimento de energia e número de unidades 

consumidoras para prever 36 meses de demanda de energia elétrica. 

Tendo escolhidas as variáveis, técnicas e realizada a previsão para cada 

classe de consumo da distribuidora da região sudeste, são utilizadas as previsões 

mensais para servir de apoio ao tomador de decisão no MCP.  

Zanfelice (2007) descreve que, determinando a quantidade de energia 

contratada, explorando a flexibilidade das regras de comercialização de energia em 

meio às oportunidades de ganho em função das diferenças entre patamares do 

preço no MCP, é possível minimizar a despesa total de energia comprada de uma 

determinada distribuidora. 

Caso o tomador de decisão queira comprar uma quantidade de energia maior 

do que a sua demanda, não ultrapassando 5% de limite de sobrecontratação e 

considerando que o PLD esteja atrativo para venda de energia, poderá diminuir seus 
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prejuízos. Caso a estimativa para o preço do PLD seja baixo, não será tão atraente 

vender energia, e sim comprar energia neste mercado. 

 

 

3.2. Arquitetura da rede neural artificial 
 

A arquitetura da RNA é composta pelas camadas de neurônios de entrada, 

oculta e saída, algoritmo de treinamento e função de ativação. 

Com relação à quantidade de camadas, não há uma regra exclusiva para 

determinar um valor específico, existem apenas algumas sugestões. Braga et al. 

(2007) e Russell e Norvig (2010) descrevem que uma camada intermediária é capaz 

de aproximar qualquer função contínua, enquanto duas camadas intermediárias são 

aptas para aproximar qualquer função matemática. 

Russell e Norvig (2010) descrevem que uma abordagem que tem sido muito 

utilizada para determinar a quantidade de camadas é modificar seletivamente uma 

estrutura de rede existente, ou seja, começar com uma estrutura de rede grande 

com muitas camadas e torná-la menor, ou começar com uma estrutura pequena e 

torná-la maior, até que encontre a quantidade ideal de camadas para um 

determinado problema. 

Basicamente, a quantidade de camadas proposta neste trabalho seguiu três 

configurações: a primeira consistiu em uma camada apenas para as entradas, uma 

para camada oculta e uma para saída, a segunda rede foi elaborada por uma 

camada de entrada, duas camadas ocultas e uma camada de saída e, por último, a 

terceira configuração foi montada com uma camada de entrada, três camadas 

ocultas e uma camada de saída. 

Dessas três configurações, a que se mostrou mais eficiência para o conjunto 

de dados foi a segunda topologia, que possui uma camada de entrada, duas 

camadas ocultas e uma camada de saída. 

Com relação à quantidade de neurônios, também não há uma regra para 

determinar um valor específico, existe apenas uma restrição no que diz respeito ao 

overfitting, já que nesta situação a rede não cria poder de generalização e 

simplesmente copia os dados de entrada e saída. Por isso, a rede foi treinada, 

variando a quantidade de neurônios da primeira e segunda camada oculta, 

mantendo a terceira camada com um neurônio.  
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Assim, a quantidade de neurônios que melhor se adaptou para o conjunto de 

dados das classes de consumo foram 32 neurônios para a primeira camada oculta, 

22 neurônios para a segunda camada oculta e 1 neurônio para a camada de saída. 

O próximo passo diz respeito ao treinamento da RNA, que consiste em 

atribuir e ajustar os pesos sinápticos da rede de tal forma que minimize o EQM, ou 

seja, diminuir a diferença quadrática média entre o valor real e a previsão dada pela 

rede. Como existem muitos pesos sinápticos em uma rede MLP que conectam cada 

entrada a uma saída, é necessário utilizar um algoritmo que dívida a contribuição de 

cada peso. 

Por isso, foi aplicado neste trabalho o algoritmo de treinamento 

Backpropagation que, como dito anteriormente no capítulo 2, fornece um conjunto 

de exemplos do comportamento da rede e busca a cada iteração processar todos os 

exemplos de treino, comparando o valor predito na saída da rede com o valor real, 

minimizando o EQM. 

Em relação à função de ativação, foi empregada, neste trabalho, para as 

camadas ocultas e camada de saída a função de ativação sigmoidal, que, como 

visto no capítulo 2, faz a tradução dos sinais de entrada para sinais de saída, 

definindo a ativação de saída dos neurônios. 

A função de ativação foi utilizada nos seguintes trabalhos: Álvarez (2015), 

Rodrigues (2009), Queiroz (2007), Campos (2008) devido à sua aprendizagem 

rápida e convergência confiável. 

Como critério de parada, adotou-se número máximo de iterações, que foi 

alterado para as diferentes classes de consumo, mínimo EQM e o gradiente de 

desempenho mínimo. Por haver diferença nos valores de entrada e saída de cada 

classe de consumo, a rede atingiu o menor EQM basicamente por dois critérios 

diferentes, número máximo de iterações e mínimo EQM. 

A arquitetura da rede proposta no trabalho pode ser observada na figura 15, 

em que é possível notar que a rede possui 4 camadas, camada de entrada 

constituída pelas variáveis, receita de fornecimento de energia, número de unidades 

consumidoras e tarifa média de fornecimento. Também é constituída pela primeira 

camada oculta, que é alimentada pelas variáveis de entrada e possui 32 neurônios, 

e pela segunda camada oculta, que é alimentada pela saída da primeira camada 
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oculta e possui 22 neurônios. A camada de saída possui 1 neurônio e tem o papel 

de processar as informações de saída da segunda camada oculta. 

 

Figura 15 – Arquitetura da RNA empregada no modelo 

 

 
Para realizar o treinamento da rede MLP, foi utilizado o software Matlab 2015, 

que é uma ferramenta desenvolvida pela MathWorks e permite a manipulação de 

matriz, plotagem de funções e dados, implementação de algoritmos, criação de 

interfaces de usuário e interface escrita com programas em outras linguagens de 

programação. Esta ferramenta oferece todo suporte para alteração dos parâmetros 

da rede, tais como camadas, quantidade de neurônios, função de ativação, algoritmo 

de treinamento e critério de parada. 

No apêndice A, é possível observar os comandos utilizados no software 

Matlab 2015 para realizar o treinamento da rede para as nove classes de consumo 

da distribuidora. 

 
 

3.3. Previsão de demanda de energia 
 

A previsão de demanda por classe de consumo utilizada neste trabalho, adota 

duas abordagens, como pode ser observado na figura 16. Na abordagem 1, é 

utilizada a rede MLP com algoritmo backpropagation, na qual são utilizadas 144 

observações (meses) de janeiro de 2003 a dezembro de 2014, tendo como resposta 

demanda de energia. Foram deixados 22 meses para validação, 12 meses 

referentes a 2015 e 10 meses referentes a 2016.  
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Para obter os valores de demanda de energia por classe de consumo, foi 

utilizado o software Matlab para treinamento da RNA e, com intuito de facilitar a 

variação das entradas para obter a saída, foi utilizado o Simulink, que é um 

ambiente utilizado para construção e simulação de sistemas dinâmicos. 

Na abordagem 2, foi utilizada apenas a demanda de cada classe de consumo 

da distribuidora, para isso, foi realizada a previsão de demanda de energia com 

auxílio do software @Risk da Palisade, que como dito anteriormente, trabalha com 

diversas técnicas de séries temporais. 

 

Figura 16 – Estrutura para previsão com RNA e técnicas de séries temporais 

 

 

Através do comando gensim (net,-1) foi criada uma RNA customizada para 

cada classe de consumo, e com a RNA treinada no Matlab, foi construído o modelo 

no Simulink, mostrado na figura 17, em que é possível observar que as variáveis de 

entrada são inseridas de forma mensal no modelo, e antes de enviar os dados para 

a RNA, foi necessário normalizar os dados de entrada através da rotina [pn, minp, 

maxp] = premnmx(p), em que a função premnmx recebe o conjunto utilizado para o 

treinamento (p) como parâmetro e retorna o conjunto treinamento normalizado (pn), 

valor mínimo, representado pela rotina minp e valor máximo, representado por 

maxp. 
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Com os dados normalizados, é inserido um multiplexador de dados, que 

recebe os dados de entrada e envia para a entrada da RNA treinada. Como forma 

de determinar um espaço de busca, foi necessário alterar os valores máximos e 

mínimos das entradas e da saída. 

Com os dados gerados pela RNA, é feita a desnormalização de dados, que 

transforma os valores de 0 a 1, em valores de demanda em mega-watt-hora. A rotina 

[p] = postmnmx (pn, minp, maxp) recebe o valor normalizado (pn), valor mínimo e 

máximo do conjunto (p) e retorna o valor desnormalizado. Por último, é inserido um 

visor para mostrar os valores previstos de demanda de energia. 

 

Figura 17 – Modelo de previsão da demanda de energia utilizando Simulink 

 

 

 
3.4. Metodologia de previsão com séries temporais 

 

A previsão da demanda de energia para 36 meses, de 2015 a 2017, para 

todas as classes de consumo, adotou a metodologia descrita anteriormente, porém, 

como não há valores reais das entradas dos três meses restantes do ano de 2016 e 

dos 12 meses de 2017, foi necessário prever as variáveis de entrada. 
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Inicialmente, são previstas as entradas dos três meses de 2016 e, 

posteriormente, os 12 meses de 2017. A metodologia aplicada à previsão das 

variáveis de entrada para cada classe de consumo está baseada em série temporal, 

já que este tipo de técnica é adequado quando há informações financeiras 

envolvidas, como é o caso de receita e tarifa de fornecimento de energia elétrica que 

são considerados fatores que se relacionam de forma não linear.  

O uso das técnicas de séries temporais, explicadas anteriormente no capítulo 

2, é utilizada por meio do software @Risk da Palisade, que é um plugin do Excel 

para simulação e análise de riscos, trabalha com simulação de Monte Carlo, mostra 

diversos gráficos estatísticos, faz cálculos de correlações de variáveis, entre outras. 

Uma ferramenta importante neste software são as técnicas de séries temporais, tais 

como: AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH e GARCH e os critérios AIC e BIC para 

selecionar o melhor modelo, já que estas técnicas procuram por modelos que estão 

mais próximos da realidade. 

Tendo em vista que estes critérios selecionam o melhor modelo, este trabalho 

utiliza os critérios AIC e BIC por meio do software @Risk para buscar a melhor 

técnica de série temporal a ser empregada no modelo de previsão. 

O primeiro teste de previsão foi realizado para os três meses restantes de 

2016 (outubro a dezembro) da classe de consumo residencial, incluindo uma 

previsão da demanda de energia, utilizando série temporal. Com os valores das 

entradas para a classe de consumo, foram inseridos os valores das três variáveis 

para os três meses de 2016, no ambiente criado no Simulink. Desta forma, a 

previsão da demanda de energia para os meses restantes de 2016 com RNA é 

comparada à previsão de demanda com série temporal. 

Com os testes realizados para a classe de consumo residencial, foram 

executados os mesmos procedimentos para as outras classes de consumo da 

distribuidora e, em seguida, excedidos até os doze meses de 2017. 
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3.5. Metodologia de compra de energia em curto prazo 
 

 

A metodologia empregada neste trabalho para minimizar os prejuízos da 

distribuidora em curto prazo utiliza a previsão de demanda, descrita no capítulo 

anterior.  

A previsão anual da distribuidora é composta pela soma das previsões 

mensais por classe de consumo, mais as perdas técnicas e não técnicas mensais de 

energia causadas na distribuição de energia elétrica. Com a previsão de demanda 

para os 12 meses de 2015, 2016 e 2017, e sabendo o preço do PLD, é possível 

oferecer ao tomador de decisão, condições para saber qual o volume e o custo de 

energia que podem ser negociados no MCP, já que a distribuidora saberá a 

demanda mensal e anual.  

Neste trabalho, foi considerado um acréscimo de até 5% acima da previsão 

anual, já que a distribuidora tem um limite de 5% para sobrecontratação de energia 

elétrica. O tomador de decisão poderá decidir se quer contratar em até 5% acima da 

sua demanda, ou, caso ultrapasse o limite de sobrecontratação, poderá saber o 

quanto será negociado no MCP. Isso permite que a distribuidora verifique se é 

vantajoso contratar mais energia do que o previsto para aquele mês e qual será o 

impacto, caso tenha contratado energia acima do limite de sobrecontratação. 

Dividindo o percentual anual de perdas de energia por 12 meses, é possível 

saber a parcela de perda para cada mês. A distribuidora tem um limite anual de 

sobrecontratação de até 5%, e dividindo este valor pelos 12 meses, determina-se a 

demanda máxima mensal. Caso o tomador de decisão queira contratar energia 

acima deste limite, terá que vender energia no MCP. 

As figuras 18 e 19 demonstram a metodologia adotada no trabalho para 

diminuir os custos no MCP. Na figura 18, é possível observar que existe mais 

contrato de energia do que consumo, porém com a metodologia de previsão por 

classe de consumo adotada neste trabalho, mais as perdas de energia e 

acrescentando em até 5% acima da demanda de energia prevista, a distribuidora 

poderá diminuir os custos no MCP. 
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Figura 18 – Representação da contratação do excesso de contratação de energia 

 
 

 

Enquanto na figura 19 é possível observar que há mais consumo do que 

contrato, a falta de energia em contratos obriga a distribuidora a negociar os 

volumes necessários para atender a sua demanda no MCP. Utilizando a 

metodologia de previsão por classe de consumo, mais as perdas de energia, 

também é possível diminuir os custos da contratação de energia no MCP. 

 

Figura 19 – Representação da contratação por causa da falta de energia 
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4. RESULTADOS 

 

Primeiramente, são analisados os resultados da previsão de demanda, 

iniciando pela classe de consumo residencial, onde são apresentados resultados da 

previsão, índice de desempenho MAPE e medidas de dispersão da série temporal e 

RNA. Em seguida, são demonstrados os resultados de previsão, índice de 

desempenho MAPE e as medidas de dispersão para as nove classes de consumo 

em 2015, incluindo uma comparação do índice de acerto das duas técnicas.  

O código utilizado no Matlab, os parâmetros e a performance de treinamento 

da RNA podem ser observados nos apêndices A e B. Enquanto os resultados da 

previsão para 2016 e 2017 são analisados em apêndice C, em que são 

demonstrados, índices de desempenho, medidas de dispersão e índice de acerto 

por classe de consumo. 

Por último, são apresentados os resultados da abordagem computacional 

para servir como apoio ao tomador de decisão no MCP. Nesta etapa, são realizados 

os custos da energia considerando PLD médio mensal para duas situações: uma 

sem adotar a metodologia deste trabalho, e a outra, adotando a abordagem 

computacional.  

 

 
4.1. Resultados de previsão de demanda da classe de consumo residencial 

 

Os primeiros resultados da previsão de demanda de energia foram obtidos 

para a classe de consumo residencial. A figura 20 mostra uma comparação da 

previsão entre série temporal, RNA e o consumo real para 2015, na qual é possível 

notar a eficiência da RNA que não só consegue acompanhar a curva de demanda, 

como prevê valores próximos do real, enquanto as técnicas com séries temporais 

fazem previsões apenas com dados históricos de demanda e não descrevem o 

comportamento do consumo real. 
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Figura 20 – Curvas de demanda para a classe de consumo Residencial 

 
 

A tabela 7 mostra as medidas de dispersão do consumo real, RNA e série 

temporal para a classe de consumo residencial, na qual é possível observar que, 

apesar do desvio padrão e coeficiente de variação da previsão com série temporal 

ser menor do que a previsão com RNA, a previsão com RNA é mais eficiente, como 

pode ser observado na figura 20. 

 
Tabela 7 – Medidas de dispersão para a classe de consumo residencial 

Medidas de dispersão Consumo real Série Temporal RNA 

Média amostral 1297371,77 1422473,02 1293385,81 

Desvio padrão amostral 75448,95 12943,10 75040,66 

Nível de confiança (média) 0,95 0,95 0,95 

Limite inferior 1249433,80 1414249,36 1245707,25 

Limite superior 1345309,75 1430696,67 1341064,38 

Nível de confiança (desvio padrão) 0,95 0,95 0,95 

Limite inferior 53447,67 9168,83 53158,44 

Limite superior 128103,12 21975,80 127409,89 

Coeficiente de variação 5,82 0,90 5,80 

 

A tabela 8 mostra uma comparação entre os critérios AIC e BIC. Nota-se que 

apesar do critério AIC selecionar a técnica MA2 e o BIC selecionar a técnica MA1, 

os índices de desempenho MAPE estão muito próximos. 

 

Tabela 8 – Comparação entre os critérios de ajuste para classe de consumo residencial 

Critério de ajuste Melhor ajuste Série temporal (técnica) MAPE (%) 

AIC 3476,4344 MA2 0,35 

BIC 3480,6793 MA1 0,35 
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4.2. Resultados de previsão de demanda por classe de consumo 
 

As figuras 21, 22 e 23 apresentam as previsões para os dozes meses 

referentes a 2015 para todas as classes de consumo. Também é possível observar 

que foi realizada uma comparação entre previsão com RNA e consumo real de cada 

classe de consumo. O uso das três variáveis: receita de fornecimento de energia, 

número de unidades consumidoras e tarifa média de fornecimento de energia com a 

rede MLP com algoritmo backpropagation conseguiu aprender o comportamento de 

todas as classes de consumo, demostrando sua eficiência na previsão. 

 

Figura 21 – Curvas de demanda para as classes: Residencial, Comercial e Industrial. 

 
 

Figura 22 – Curvas de demanda para as classes: Consumo próprio, Rural e Tração Elétrica. 
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Figura 23 – Curvas de demanda para as classes: Iluminação pública, Poder público e Água, esgoto e 

saneamento. 

 
 

As medidas de dispersão para todas as classes de consumo referentes aos 

12 meses de 2015 podem ser observadas na tabela 9. Nota-se que a classe 

consumo próprio possui o menor coeficiente de variação com 1,47%, mostrando que 

os dados são mais homogêneos nesta classe.  

 

Tabela 9 – Medidas de dispersão para todas classes de consumo 

 

 

Além da previsão com RNA, foi desenvolvida previsão de demanda por classe 

de consumo com técnicas de séries temporais utilizando os critérios para seleção de 

modelos, descritas anteriormente no capítulo 2. 

A tabela 10 mostra o melhor ajuste entre os critérios AIC e BIC, técnica de 

série temporal e o erro da precisão da previsão expressa pelo indicador MAPE para 
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todas classes de consumo em 2015. É possível observar que apesar dos critérios 

AIC e BIC selecionarem técnicas diferentes, o MAPE é praticamente o mesmo. 

 

Tabela 10 – Comparação entre os critérios de ajuste AIC e BIC em 2015 

Classe de 
consumo 

Melhor ajuste Série temporal MAPE (%) 

AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Comercial 3397,51 3397,51 MA1 MA1 2,22 2,22 

Consumo próprio 2288,43 2300,00 MA2 MA2 1,57 0,37 

Rural 2456,33 2456,33 MA1 MA1 11,40 9,70 

Iluminação Pública 3006,87 3006,87 MA2 MA2 4,35 4,35 

Poder Público 2854,73 2854,73 MA1 MA1 6,27 6,27 

Residencial 3476,43 3480,68 MA2 MA1 10,79 10,59 

Industrial 3375,61 3375,61 MA1 MA1 5,60 5,60 

Água, esgoto e 
saneamento 

2942,73 2949,25 MA2 MA2 17,00 16,44 

Tração elétrica 2342,40 2342,40 MA1 MA1 11,04 11,04 

 

A tabela 11 mostra os índices de acerto e o erro da precisão da previsão com 

RNA expressa pelo indicador MAPE para todas as classes de consumo. Nota-se que 

as previsões com RNA são mais eficientes, pois o indicador MAPE está abaixo de 

2,5% e os índices de acertos estão acima de 97,5%. 

 

Tabela 11 – Índices de acerto da previsão com RNA por classe de consumo 

Classes de consumo MAPE (%) Índice de acerto (%) 

Comercial 0,34 99,66 

Consumo próprio 0,05 99,95 

Rural 0,70 99,30 

Iluminação Pública 0,70 99,30 

Poder Público 2,30 97,70 

Residencial 0,35 99,65 

Industrial 0,20 99,80 

Água, esgoto e saneamento 1,46 98,54 

Tração elétrica 1,14 98,86 

 

 

4.3. Resultados para apoio à comercialização de energia no mercado de curto 
prazo 

 
 

Como foi descrito no capítulo 2, a demanda de energia elétrica de uma 

distribuidora é composta pelo consumo de todas as classes, mais as perdas na 

distribuição de energia. Somando as previsões das classes de consumo mais as 
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perdas técnicas e não técnicas, a distribuidora saberá a demanda requerida mensal 

e anual. 

As figuras 24 e 25 mostram uma comparação da situação real da contratação 

de energia da distribuidora. Na figura 24, é comparada a contratação real da 

distribuidora de forma mensal, considerando as perdas de energia de 9,3%, em 

2015, em que é possível observar que a distribuidora teve mais contrato do que 

consumo de energia. Na figura 25, nota-se que, mesmo com um acréscimo de 9,3% 

de perdas de energia mais o limite de 5% de sobrecontratação anual, a distribuidora 

estará sobrecontratada. Com isso, deverá negociar o volume excedente no MCP. 

 

Figura 24 – Demanda real e prevista considerando perdas de energia 
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Figura 25 – Demanda real e prevista considerando perdas de energia mais 5% de sobrecontratação 

 

 

As figuras 26 e 27 mostram a exposição financeira da distribuidora no MCP 

(TM MCP), na qual é possível observar que é feita uma comparação do custo da 

sobra de energia, ou seja, diferença entre energia contratada e consumida e, 

energia prevista e consumida. 

Como dito anteriormente, o TM MCP depende do balanço energético da 

distribuira feito de forma semanal por patamar de carga, porém, como não há 

informações disponíveis da demanda de energia elétrica da distribuidora por 

patamar de carga, semanalmente, por classe de consumo, foi utilizado a soma das 

previsões mensais da distribuidora por classe de consumo. 

A diferença entre a contratação de energia e a soma das previsões por classe 

de consumo, resulta no volume de energia elétrica que será liquidado no mercado 

de curto prazo. Essa sobra de energia pelo preço do PLD, resulta em quanto a 

distribuidora terá que pagar ou receber no mercado de curto prazo. 

Na figura 26 é possível observar que os custos da energia elétrica para todos 

os meses diminuem, já que a diferença entre contratação e consumo tende a 

diminuir com a previsão por classe de consumo. 
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Figura 26 – Comparação do custo de energia no MCP: contratação real e prevista considerando as perdas 

 

 

Enquanto a figura 27, mostra a exposição financeira da distribuidora no MCP 

(TM MCP). É possível notar que, mesmo considerando as perdas de energia e 

acrescentando 5% de sobrecontratação, a distribuidora sofrerá prejuízos no MCP, já 

que terá mais contrato do que consumo de energia. Pode ser observado ainda que a 

contabilização TM MCP em fevereiro da distribuidora, passará de 130 milhões de 

reais para 4 milhões de reais, considerando a metodologia de previsão por classe de 

consumo. 

 

Figura 27 – Comparação do custo de energia no MCP: contratação real e prevista considerando as perdas, mais 

5% de sobrecontratação 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 
Este trabalho teve como objetivo propor uma abordagem computacional para 

previsão de demanda de energia elétrica por classe de consumo para servir de 

apoio a tomada de decisão no MCP. 

Os resultados apresentados mostraram que, utilizando receita de 

fornecimento de energia, número de unidades consumidoras e tarifa média de 

fornecimento em uma rede MLP com algoritmo backpropagation, é possível prever 

demanda de energia elétrica por classe de consumo. A RNA conseguiu aprender o 

comportamento dos dados de todas as classes de consumo, demonstrando a sua 

eficiência quando comparadas com a demanda real da distribuidora. 

Apesar de Álvarez (2015) mostrar que a rede NARX com algoritmo de 

aprendizagem Bayesiano foi mais eficiente do que o backpropagation e de Zhuang 

et al. (2016) demonstrar que a Rede Neural Wavelet foi melhor do que a RNA e 

RNF, a rede MLP com algoritmo backpropagation, se mostrou eficiente para 

aprendizagem dos dados desta distribuidora. 

Uma comparação entre a previsão de demanda com o uso de técnicas de 

séries temporais e RNA foram mostradas, e foi possível observar que as técnicas de 

séries temporais fizeram previsões com MAPE acima das previsões realizadas com 

RNA.  

Os critérios de informação AIC e BIC selecionaram os modelos de média 

móvel 1 e 2, que fazem previsões utilizando dados mais recentes de um número já 

determinado de períodos para gerar previsões, sendo que a cada período de 

previsão, é substituído o dado mais antigo pelo mais recente, fazendo com que as 

previsões sejam praticamente lineares. 

Com critérios para seleção de modelos AIC e BIC, foi possível observar que 

não houve muita diferença entre eles, provavelmente, porque a quantidade de 

amostras não foi alterada. Isso interfere no desempenho do critério de seleção de 

modelos, já que para quantidade grande de amostras, o critério BIC é superior ao 

AIC, como pode ser observado no trabalho de Emiliano et al. (2010). 

Em relação as previsões com séries temporais, as classes de consumo 

comercial, consumo próprio, poder público e iluminação pública obtiveram bons 

resultados, já que os índices de desempenho MAPE foram 2,22, 0,37, 6,27 e 4,35% 
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em 2015 e 1,73, 3,93 e 6,81% em 2016, para as classes consumo próprio, 

iluminação pública e rural pelo critério AIC. Para as outras classes de consumo as 

previsões estão com índices de desempenho MAPE acima de 9%. 

Mesmo obtendo um índice de desempenho MAPE de 0,37 para a classe 

consumo próprio com técnicas séries temporais, foi possível constatar a eficiência na 

previsão com RNA para todas classes de consumo, como pode ser visto na tabela 

12, o maior MAPE possui 2,3%, enquanto que as previsões com séries temporais 

chegaram a 17%. 

 

Tabela 12 –  Comparação dos Índices de acerto entre série temporal e RNA 

Classe de 
consumo 

Erro percentual absoluto médio - MAPE (%) 

Série Temporal Rede Neural 
Artificial AIC BIC 

Comercial 2,22 2,22 0,34 

Consumo próprio 1,57 0,37 0,05 

Rural 11,40 9,70 0,71 

Iluminação Pública 4,35 4,35 0,71 

Poder Público 6,27 6,27 2,30 

Residencial 10,79 10,59 0,35 

Industrial 5,60 5,60 0,20 

Água, esgoto e 
saneamento 

17,00 16,44 1,46 

Tração elétrica 11,04 11,04 1,14 

 

Com relação à previsão por classe de consumo, a eficiência e 

consequentemente a confiança na previsão aumentam, visto que a distribuidora 

pode acompanhar as variações na demanda de cada classe de consumo e 

determinar os volumes de energia que precisam negociar no MCP. 

A abordagem computacional utilizada neste trabalho oferece condições para 

minimizar os custos com sobrecontratações. Como pode ser observado nos 

resultados, ao adotar a metodologia proposta neste trabalho, a contabilização e os 

custos TM MCP tendem a diminuir, já que a previsão por classe de consumo oferece 

previsões mais eficientes. Foi possível observar que em janeiro de 2015, por 

exemplo, o custo no TM MCP considerando o valor do PLD médio mensal e um 

limite de 5% de sobrecontratação, passa de 120 milhões de reais para 5 milhões de 

reais.  
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Para verificar o resultado final de uma determinada distribuidora é necessário 

utilizar os mecanismos que interferem nos pagamentos e recebimentos que cada 

distribuidora terá direito, tais como: MRE, total de encargos consolidados, ajustes de 

exposições financeiras, ajuste referente ao alívio retroativo, efeito da contratação por 

disponibilidade, contratação de cotas de garantia física, contratação de energia 

nuclear, ajuste decorrente de recontabilizações, ajuste decorrente do MCSD Ex-

Post, excedente financeiro da energia reserva, efeito do CCEAR, contratação de 

Itaipu. 

Como proposta de trabalho futura, esta metodologia de trabalho pode ser 

empregada pelas usinas geradoras de energia para verificar o comportamento das 

distribuidoras. Assim, as usinas podem aproveitar melhor os leilões, aumentar a 

eficiência nos contratos de venda e determinar se podem ofertar mais energia para 

outras distribuidoras.  

Pode ser utilizada a abordagem computacional adotada neste trabalho para 

determinar o total mensal no mercado de curto prazo (TM MCP) e desenvolver um 

método de previsão para definir o resultado final que a distribuidora terá que pagar 

ou receber no MCP. 

Outra proposta é adotar o mecanismo de compensação de sobras e déficits 

provenientes de novos empreendimentos de geração de energia nova, conhecido 

como MCSD de Energia Nova e verificar a quantidade de energia que a distribuidora 

pode devolver ou negociar com as usinas geradoras, no chamado leilão reverso, 

tratado na Resolução Normativa nº 693/2015 em 15 de abril de 2016. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Parâmetros de treinamento da RNA 
 

O código descreve as linhas utilizadas na área de trabalho do Matlab 2015 

para treinar as classes de consumo da distribuidora. Independente dos valores a 

serem treinados, todas as classes de consumo utilizaram a mesma sequência e o 

mesmo código. 

 

>> P=[M(:,1)',M(:,2)',M(:,3)'];      
>> d=[M(:,4)]';      
>> dominio=[min(P') max(P')]';      
>> camadas=[32,22,1];      
>> ativacoes={'tansig','tansig','tansig'};      
>> treinamento='trainlm';      
>> net=newff(dominio,camadas,ativacoes,treinamento);    
>> net.trainParam.show=5;      
>> net.trainParam.epochs=1300;      
>> net.trainParam.goal=1e-10;      
>> net.trainParam.min_grad=1e-50;      
>> [Pn,minp,maxp,dn,mint,maxt]=premnmx(P,d);     
>> [net,tr]=train(net,Pn,dn);      
 

 

APÊNDICE B – Performance de treinamento da RNA 
 

As figuras 28 e 29 mostram informações relativas ao treinamento da rede 

para as nove classes de consumo. A figura 28 mostra a performance de treino, na 

qual é possível observar que a rede conseguiu atingir o menor EQM com diferentes 

critérios de parada. 

 



91 
 

 
 

Figura 28 – Performance de treinamento da RNA 

 

 

Os critérios de parada adotados para treinamento das nove classes de 

consumo podem ser observados na tabela 13. Nota-se que a rede atingiu a melhor 

performance com número de épocas diferentes. 

 

Tabela 13 – Critério de parada do treinamento da RNA 

Critérios de parada 

Classe de consumo 
Número de 

Épocas 
EQM 

Comercial 824 9,98E-10 

Consumo próprio 827 1,00E-09 

Rural 423 9,96E-10 

Iluminação Pública 910 9,99E-10 

Poder Público 1000 1,53E-09 

Residencial 1300 8,11E-10 

Industrial 609 9,84E-10 

Água, esgoto e saneamento 1000 2,88E-09 

Tração elétrica 298 9,97E-09 
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O gráfico de regressão na figura 29 mostra a relação entre as saídas da rede 

e o alvo, no caso, demanda de energia. É possível notar que o valor R para todas 

classes de consumo é igual a 1, indicando que há uma forte relação linear exata 

entre as saídas e os alvos. 

 

Figura 29 – Performance de treinamento da RNA através da regressão 
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APÊNDICE C – Previsões de demanda e medidas de dispersão por classe de 
consumo para 2016 e 2017 

 

As figuras 30, 31 e 32 mostram uma comparação entre previsão e consumo 

real de janeiro a setembro para as nove classes de consumo. Como não há valores 

reais de demanda para os dois meses restantes de 2016, foi utilizada as previsões 

de demanda com série temporal. 

 

Figura 30 – Curvas de demanda para as classes: Residencial, Comercial e Industrial. 

 

 

Figura 31 – Curvas de demanda para as classes: Consumo próprio, Rural e Tração Elétrica. 
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Figura 31 – Curvas de demanda para as classes: Iluminação pública, Poder público e Água, esgoto e 

saneamento. 

 

 

A tabela 14 mostra as medidas de dispersão para todas classes de consumo. 

Nota-se que a classe de consumo comercial possui maior variação em relação à 

média do que as outras classes de consumo com 8,88%, e que os dados são mais 

homogêneos para a classe de industrial, pois o coeficiente de variação é de 2,9%. 

 

Tabela 14 – Medidas de dispersão de energia por classe de consumo para 2016 

 

 

A tabela 15 exibe o melhor ajuste entre os critérios AIC e BIC, técnica de série 

temporal, índice de desempenho MAPE e índice de acerto para todas classes de 

consumo referente aos 9 meses de 2016. É possível observar que para os dois 

critérios de informação, basicamente, foi escolhida as técnicas de média móvel 1 e 2 
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(MA1 e MA2) e o indicador de desempenho da previsão MAPE chega no mínimo a 

1,73% para a classe consumo próprio e no máximo a 44,82% para a classe de 

consumo água, esgoto e saneamento. Com isso, é possível notar que a previsão 

para 2016 com série temporal que chega mais próximo do real é a previsão feita 

para a classe consumo próprio. 

 

Tabela 15 – Comparação entre os critérios de ajuste, MAPE e índices de acerto para 9 meses de 2016 

Classe de 
consumo 

Série temporal 

Melhor ajuste Técnica MAPE (%) Índices de acerto (%) 

AIC BIC AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

Comercial 3669,47 3669,47 MA1 MA1 9,98 9,98 90,02 90,02 

Consumo próprio 2467,21 2479,11 MA2 MA2 1,73 1,73 98,27 98,27 

Rural 2649,98 2649,98 MA1 MA1 6,81 6,81 93,19 93,19 

Iluminação Pública 3249,32 3249,32 MA1 MA1 3,93 3,93 96,07 96,07 

Poder Público 3079,98 3079,98 MA1 MA1 12,33 12,33 87,67 87,67 

Residencial 3755,13 3759,02 MA2 MA1 10,31 10,08 89,69 89,92 

Industrial 3646,33 3646,33 MA1 MA1 12,99 12,99 87,01 87,01 

Água, esgoto e 
saneamento 

3176,56 3184,11 MA2 MA1 44,82 43,94 55,18 56,06 

Tração elétrica 2526,31 2526,31 MA1 MA1 34,88 34,88 65,12 65,12 

 

A tabela 16 mostra o critério de desempenho MAPE e os índices de acerto 

das previsões feitas com séries temporais e RNA para todas classes de consumo 

referente aos noves meses de 2016. É possível observar a eficiência da previsão 

feita com RNA, que obtém maior indicador MAPE de 3,18%, com índice de acerto de 

96,82%, enquanto as técnicas de séries temporais fazem previsões com precisão de 

1,73% de erro para classe consumo próprio e, para as outras classes de consumo, 

fazem previsões que partem de 3,93% e chegam a 44,82% de erro. 

 

Tabela 16 – Índices de acerto com RNA em 2016 por classe de consumo 

Classe de consumo 

Série temporal Rede Neural 
Artificial MAPE (%) Índices de acerto (%) 

AIC BIC AIC BIC 
MAPE 

(%) 
índices de 
acerto (%) 

Comercial 9,98 9,98 90,02 90,02 0,45 99,55 
Consumo próprio 1,73 1,73 98,27 98,27 0,15 99,85 

Rural 6,81 6,81 93,19 93,19 0,78 99,22 
Iluminação Pública 3,93 3,93 96,07 96,07 0,44 99,56 

Poder Público 12,33 12,33 87,67 87,67 2,19 97,81 
Residencial 10,31 10,08 89,69 89,92 0,30 99,70 

Industrial 12,99 12,99 87,01 87,01 3,18 96,82 
Água, esgoto e saneamento 44,82 43,94 55,18 56,06 0,84 99,16 

Tração elétrica 34,88 34,88 65,12 65,12 1,51 98,49 
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As previsões de demanda por classe de consumo para 2017 podem ser 

observadas nas figuras 33, 34 e 35. É possível notar que as técnicas de séries 

temporais fazem previsões acima dos valores previstos com RNA, fazendo com que 

a distribuidora contrate mais energia do que precisa para atender a sua demanda. 

 

Figura 32 – Curvas de demanda para as classes: Residencial, Comercial e Industrial. 

 

 

Figura 33 –  Curvas de demanda para as classes: Consumo próprio, Rural e Tração Elétrica. 
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Figura 34 – Curvas de demanda para as classes: Iluminação pública, Poder público e Água, esgoto e 

saneamento. 

 

 

As medidas de dispersão para todas as classes de consumo referente aos 12 

meses de 2017 podem ser observadas na tabela 17, na qual é possível notar que os 

menores coeficientes de variação são das classes de consumo água, esgoto e 

saneamento, comercial e industrial com 0,0006%, 0,13% e 0,71% respectivamente. 

 

Tabela 17 – Medidas de dispersão de energia por classe de consumo em 2017 

 

 

 


