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Resumo

Este trabalho concentra-se na área de previsão, processo que parte de valores passados 
da série para encontrar uma estimativa dos valores futuros da série. Foi feita a análise dos 
dados do consumo de energia e os mesmos foram normalizados para a obtenção de resultados 
sem ruídos e valores espúrios.  Posteriormente foi feito um trabalho de análise para escolha 
das variáveis a serem usadas na previsão usando a correlação. Os conjuntos de dados de 
carga obtidos no passo anterior foram então separados em conjuntos usando-se o algoritmo de 
k-Means. As Redes Neurais Artificiais foram utilizadas como ferramenta para a previsão da 
carga, sendo criada uma diferente para cada um dos grupos criados através da técnica de k-
means, aplicando a topologia de redes diretas (feedfoward) com o método do BackPropagation.
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1. Introdução

A energia elétrica é um bem indispensável à existência da  atual sociedade nos meios 
urbano e rural (para residências, comércios, indústrias, bancos, hospitais, empresas, órgãos 
governamentais etc.). Presente no dia a dia do homem moderno, ela é utilizada tanto nas 
atividades essenciais como iluminação, aquecimento, refrigeração, conservação de alimentos e 
acionamento de equipamentos hospitalares de suporte à vida, quanto nas supérfluas mas 
ubíquas atividades como acionamento de aparelhos de rádio e televisão, outdoors e 
equipamentos de recreação e lazer. 

É de grande importância para as empresas que atuam no setor de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, conhecer a futura demanda de energia elétrica pois isto seria 
uma grande ajuda em várias das atividades diárias efetuadas por estas empresas, 
especialmente se permitirem otimizar o escalonamento da produção de energia elétrica e a 
distribuição de energia, além de permitirem um agendamento de manutenção que não perturbe 
o fornecimento.

2. Séries Temporais

Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo (não 
necessariamente igualmente espaçadas) e que apresentam dependência serial (isto é, 
dependência de instantes de tempo) [1]



Séries temporais ocorrem com muita freqüência na prática e no dia-a-dia, surgindo nas 
mais variadas áreas de aplicação como: finanças, marketing, seguros, meteorologia, ciências 
econômicas, ciências sociais, energia, etc. As técnicas a elas associadas nos auxiliam a prever 
um resultado futuro baseados em dados passados e presentes. Um exemplo de tal aplicação 
consiste em saber qual será o consumo médio de energia elétrica ou inflação mensal do Rio de 
Janeiro, etc. 

A demonstração da viabilidade de se utilizar tais técnicas pode ser vista na figura 1, que 
apresenta uma série temporal com dados tirados do conjunto de dados fundamental deste 
trabalho, e cujo objetivo consiste em comparar o perfil de carga do primeiro dia dos três anos 
estudados. Este gráfico nos mostra que, apesar dos valores absolutos serem distintos, as 
linhas de evolução do consumo de energia elétrica dos três dias seguem basicamente o 
mesmo perfil, com poucas exceções, demonstrando a existência de uma dependência temporal 
nestes dados.

Na série temporal existem duas grandes classes de modelos que são univariados – a 
série temporal é explicada (prevista) apenas pelos seus valores passados; e multivariados ou 
causais – a série temporal é explicada (prevista) pelos seus valores passados e pelos valores 
passados de outras variáveis [1]. Neste trabalho foi utilizado o modelo univariado, baseando-se 
somente nos valores passados do consumo de energia de uma grande fornecedora, no período 
de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 1997,  para a obtenção dos resultados a serem 
apresentados.
Os modelos univariados de séries temporais consideram como essencial o comportamento das 
variáveis no tempo. Dessa forma, esses modelos não se preocupam com as variáveis 
explicativas, e sim com o estudo da evolução no tempo e da elaboração de uma função, na 
qual a variável dependente aparece em função dela mesma, regredida no tempo e/ou com os 
termos de erros, também defasados [1]. É bom porque somente as variáveis analisadas 
poderão influenciar na previsão gerada. É óbvio que ele é apenas uma aproximação, mas pode 
gerar resultados de qualidade em termos de minimização do erro cometido durante a previsão.

Pode-se observar que o consumo de energia elétrica entre 1h e às 9h é decrescente, tendo 
poucas variações entre às 9h e às 17h,  voltando a subir a partir deste horário.  Esta é uma 
amostra atípica porque como ocorre a comemoração do reveilon, as pessoas ficam acordadas 
na madrugada, onde o consumo de energia é maior e diminui quando estas vão dormir, 
voltando a aumentar no final do dia. Entretanto, a amostra demonstra claramente como os 
valores previamente conhecidos podem ser usados para prever valores futuros, pois uma vez 
compreendido que o ano de 1996 segue o mesmo perfil do ano anterior, os valores até a hora 
atual podem ser usados para prever o valor da próxima hora.



3. Análise dos Dados

O primeiro passo para uma análise de dados é selecionar um espaço amostral que reflete 
bem o que acontece na população. Para que uma amostra seja representativa da população é 
necessário que o processo de escolha da mesma seja aleatório para evitar resultados 
errôneos, porque quando é selecionada uma amostra dos dados que não apresenta a mesma 
distribuição estatística da população completa o resultado final obtido não representará a 
totalidade da população, mas sim um pequeno espaço dentro desta, no nosso caso 
utilizaremos os dados de consumo de energia hora a hora do ano de 1995 a 1997, que nos 
fornece uma quantidade de dados suficientes para nossa análise e previsão. 

Os dados a serem analisados estão dispostos em um arquivo no formato de texto simples 
não estando padronizados. Logo, para utilizá-los foi necessário normalizá-los, de forma a 
minimizar os problemas oriundos do uso de unidades e dispersões distintas entre as variáveis e 
eliminar valores espúrios. A importância de se normalizar os dados é evitar que o resultado do 
trabalho contenha conclusões equivocadas a partir de dados errôneos e seja não 
representativo, e a utilização de Redes Neurais do tipo Sigmoide neste trabalho exige que os 
dados estejam no intervalo [0,1]. 

As variáveis podem ser normalizadas segundo a amplitude ou segundo a distribuição [2]. 
Para normalizar os dados utilizados neste trabalho foi utilizado a  normalização segundo a 
amplitude que é interessante em várias situações tais como a remoção de distorções de 
valores aberrantes, obtenção de simetria, unidades diferentes ou dispersões muito 
heterogêneas etc.
A fórmula utilizada neste trabalho para normalizar os dados são:

,onde  max  e  min são  respectivamente  os  valores  máximo  e  mínimo  encontrados  no 
conjunto.  Esta fórmula vai levar todos os valores para o intervalo [0.1 ; 0.9], conjunto no qual a 
rede neural não satura.

Os dados foram então analisados manualmente para verificar a ausência de valores ou 
valores que se encontravam erroneamente colocados no arquivo. Em ambos os casos o valor 
problemático foi  substituído por  uma média  entre  os  valores  imediatamente antecedente e 
conseqüente.

Posteriormente  foi  desenvolvido  um  programa  para  calcular  a  correlação  da  série, 
calculamos a correlação de t com t-1 a t-168, que é um espaço amostral de consumo de uma 
semana, com o intuito de descobrir quais seriam os instantes de tempo a serem escolhidos 
para utilização como variáveis para a previsão. Obtivemos o resultado demonstrado na figura 2 
. 
A correlação mede a direção e a intensidade de uma relação linear entre duas variáveis 
quantitativas. A correlação costuma ser representada pela letra r e sua fórmula é a seguinte:

As médias e os desvios padrões da duas variáveis são  e Sx  para os valores de x  e  e  Sy 
para os valores de y, onde n e o número de indivíduos.

O grau de relacionamento é dado pelo valor do coeficiente (“r” ou “R”), o qual pode 
variar de “0” (nenhum relacionamento) a “1” (perfeito relacionamento). O sinal positivo implica 
na correlação direta entre as variáveis de interesse (quando uma aumenta, a outra também o 
faz) e o sinal negativo, na correlação inversa (quando uma aumenta, a outra diminui). A 
existência ou não de um relacionamento entre as variáveis é dada pela probabilidade do 
coeficiente encontrado ser devida ao acaso (o seu valor de “p”). Embora a correlação r ignore a 



distinção entre variáveis explanatórias e variáveis-resposta, há uma estreita conexão entre 
correlação e regressão [3]  

A correlação não necessariamente implica em causalidade. Para determinar que existe 
causalidade a partir de uma alta correlação, é necessário estabelecer que as mudanças na 
variável que é dita de causa antecedem no tempo as mudanças da variável efeito, além de 
adequar a hipótese da causalidade com o modelo teórico específico do fenômeno sendo 
estudado.

4. Análise de Agrupamento
Análise de Agrupamento, ou clustering, como é conhecido em inglês, é a separação de um 

conjunto de objetos em grupos tais que os itens de um grupo são mais semelhantes entre si do 
que cada item de outros grupos diferentes [12]. O objetivo então é identificar automaticamente 
grupos de afinidades, avaliando a similaridade entre os elementos e colocando os mais 
semelhantes no mesmo grupo e os menos semelhantes em grupos diferentes.
O clustering é uma ferramenta útil para a análise de dados em muitas situações diferentes, 
podendo ser usado para a redução de dados, reduzindo uma população inteira à informação do 
centro do seu conjunto. Pode também extrair características escondidas dos dados e 
desenvolver as hipóteses a respeito da natureza dos dados.

As técnicas de clustering podem ser aplicadas nas mais diversas áreas, tais como:

• Marketing: Pode auxiliar pessoas ligadas a áreas de marketing a descobrir grupos distintos 
em suas bases de clientes, para que este conhecimento seja usado então para desenvolver 
programas de marketing direcionados [4]

• Uso de terras: Identificação de possibilidade de alocação de uso da terra em uma base de 
dados da observação da Terra [7]

• Seguro: Identificar grupos de pessoas que possuam seguro de carro com um custo 
elevado de sinistralidade [8]

• World Wide Web: agrupamento de documentos de acordo com similaridades semânticas, 
de forma a melhorar o resultados oferecidos por sites de busca [6] 

• Estudos do terremoto: Análise de dados reais e sintéticos de terremotos para extração de 
características que permitam a previsão de eventos precursores de abalos sísmicos [5]

A distância é o método mais natural para dados numéricos, sendo que neste métodos, valores 
pequenos indicam maior similaridade. Este tipo de métrica não permite a utilização para dados 
não numéricos. Um exemplo deste problema pode ser visto ao tentar se medir a distância entre 
“masculino” e “feminino”, o que é claramente não mensurável numericamente. Existem várias 
métricas de distância como a distância Euclidiana ou distância Manhattam, mas a que foi usada 



neste trabalho, por sr mais simples, intuitiva e diretamente aplicável aos dados em estudo foi a 
Distância Euclidiana. Esta medida é dada pela seguinte fórmula [9]:

Nesta fórmula, dij é a distância entre os objetos i e j, e xik é o valor do k-ésimo termo do 
documento i. É importante notar que quanto mais próximos os objetos estão, mais próximo de 
zero é o valor de dij, logo, para que a semelhança entre os objetos não indique um valor 
indefinido, é necessário diminuir o valor resultante de 1, da seguinte forma: s = 1 – d (onde s é 
o grau de similaridade resultante).

O algoritmo de agrupamento usado neste trabalho foi o K-Means. A finalidade de K-means 
é separar um grupo de pontos de dados Ân  em K conjuntos (cada um com um centro ci), com 
base na sua similaridade, onde K é um parâmetro escolhido ad hoc pelo usuário.

O algoritmo de particionamento cria (de forma aleatória ou por outro processo) um conjunto 
inicial de partições (conglomerados). A seguir, o centro ci de cada um desses conglomerados é 
computado e o algoritmo analisa a distância ou similaridade desses com todos os elementos a 
serem agrupados. Após, cada elemento é alocado ao conglomerado cujo centro esteja mais 
próximo e, ao ser incluído, este centro é recomputado para refletir (e representar) esse novo 
elemento. O processo é repetido até que os centros não mudem mais de posição [9]; [13].

A maior vantagem desses métodos está no fato deles fazerem diversas passadas 
(iterações) no conjunto de dados, podendo corrigir eventuais problemas de alocação 
inadequada, muito comum nos algoritmos hierárquicos por agrupamento [9]. Porém, por esse 
motivo, eles são mais demorados do que os hierárquicos e, dependendo da implementação, 
podem não suportar muitos elementos ou tornar o processo inviável. Bradley et al [15] 
apresentam uma solução para esse problema, permitindo com que algoritmos iterativos de 
partição processem grandes bancos de dados. Outros dizem que esta é uma desvantagem, 
especialmente em grandes conjuntos.

O maior problema desse tipo de algoritmo está no fato de o usuário ter que especificar o 
número de conglomerados desejado. Isto porque não há maneira de prever se o número de 
conglomerados é o mais adequado para determinado conjunto de objetos. A maneira adequada 
de se descobrir à partição mais correta é executar o método diversas vezes, testando todas as 
configurações possíveis de conglomerados [9].
Para separar o arquivo de dados gerado a partir dos  pontos escolhidos (t-1, t-2, t-3, t-24, t-166, 
t-167 e t-168) como previsores do valor da carga no instante t, conforme já citado na seção 3, 
foi desenvolvido o algoritmo K-means utilizando a linguagem delphi. Os dados foram separados 
em 7 conjuntos, alguns pontos dos quais podem ser vistos na figura 3.



5. Redes Neurais
Redes neurais artificiais são processadores paralelamente distribuídos de forma maciça 

constituídos de unidades de processamento simples, que tem a propensão natural para 
armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso.  Ele se assemelha ao 
érebro em dois aspectos: 

• O conhecimento e adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um processo de 
aprendizagem;

• Forças de conexão entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas 
para armazenar o conhecimento adquirido [10].  

Na sua forma mais geral, uma rede neural é uma máquina que é projetada para modelar a 
maneira como o cérebro realiza uma tarefa particular ou função de interesse; a rede é 
normalmente implementada utilizando-se componentes eletrônicos ou é simulada por 
programação em um computador digital (HAYKIN, 1999).  

A RNA procura construir um computador (ou um programa) que tenha um comportamento 
similar ao dos circuitos cerebrais, o que implica em que espera-se ver um comportamento 
inteligente emergindo, aprendendo novas tarefas, errando, fazendo generalizações e 
descobertas. Em nosso estudo utilizamos a topologia Redes diretas (Feedforward) , associado 
ao método de treinamento de BackPropagation que é um algoritmo supervisionado que utiliza 
pares, formados pela entrada e saída desejada, para ajustar os pesos da rede. Os valores dos 
pesos da rede definem a coordenada de um ponto da superfície de erro. O erro produzido pela 
rede para cada combinação de valores de pesos é dado pela altura da superfície naquele 
ponto. Assim, quanto mais alto for o ponto, maior o erro produzido pela rede [14].  

Em nosso estudo para montar nossa rede foi utilizado o programa livre JOONE (Java 
Object Oriented Neural Engine). Este é um programa LIVRE de rede neural para criar, treinar e 
testar redes neurais artificiais, fato este que influenciou decisivamente na sua escolha como 
ferramenta fundamental deste trabalho.  O programa foi desenvolvido pelo italiano Paolo 
Marrone que tem interesse em redes neurais desde 1989 quando começou estudar a 
possibilidade de usar as redes neurais fora do mundo acadêmico. [11]

6. Resultados

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos nos treinamentos das redes. Conforme 
descrito na seção 4, os dados utilizados para os treinamentos foram separados em 7 conjuntos 
utilizando o algoritmo K-means, cada um dosquais foi subdivido aleatoriamente em outros três 
grupos de dados:  treinamento, teste e validação.

O conjunto de treinamento foi utilizado para treinar a rede, o conjunto de validação para 
testar a generalização da rede durante o treinamento e o conjunto de teste após o treinamento 
para testar a rede e verificar se ela aprendeu.

A separação dos dados nestes três grupos foi feita através de um programa desenvolvido 
com a linguagem Delphi, este separou os grupos aleatoriamente em 80% dos dados para 
treinamento, 10% para teste e 10% para validação, que representa a separação ideal para 
treinamentos de redes.

Nos treinamentos foram utilizadas aproximadamente 60 tipos de topologias de redes, para 
encontrar as que obtiveram os melhores resultados. 
Os melhores resultados obtidos em todos os conjuntos foram encontrados nos treinamentos 
utilizando as configurações demonstradas na tabela 3 que são as seguintes topologias: 5000 
épocas , 70 neurônios, 0,3 de taxa de aprendizado e 0,2 de momentum; 10000 épocas , 30 
neurônios, 0,3 de taxa de aprendizado e 0,2 de momentum; 10000 épocas , 70 neurônios, 0,3 
de taxa de aprendizado e 0,2 de momentum; 20000 épocas , 30 neurônios, 0,3 de taxa de 



aprendizado e 0,2 de momentum; 10000 épocas , 70 neurônios, 0,3 de taxa de aprendizado e 
0,2 de momentum e 20000 épocas , 70 neurônios, 0,6 de taxa de aprendizado e 0,4 de 
momentum, com estas foram obtidos os menores erros absolutos, gerando melhores previsões. 
Em algumas topologias ocorreram as  memorizações, ou seja, a rede neural foi submetida a 
um supertreinamento, perdendo a capacidade de reconhecer padrões fora do conjunto de 
treinamento, “memorizando” os exemplos e perdendo sua capacidade de generalização.

A figura 4, mostra o gráfico que descreve a evolução do erro médio cometido pela rede 
neural durante o processo de aprendizado (treinamento). Pode-se verificar que o erro decresce 
de forma acentuada até cerca de 2500 épocas e a partir deste ponto quase não se altera mais. 
Este é o momento em que a rede começa a memorizar ao invés de aprender, isto é, ela passa 
a armazenar diretamente os padrões diminuindo sua capacidade de generalizar.

Nas figuras 5 a 7, pode-se ver alguns resultados de previsões obtidas nos treinamentos dos 
7 conjuntos, com os resultados bons, sendo considerada a taxa de erro para um bom 
treinamento abaixo de 0,1, que corresponde a uma taxa global de erro equivalente menor do 
que 3%.

Nas figuras 5 a 7, pode-se ver alguns resultados de previsões obtidas nos treinamentos dos 
7 conjuntos, com os resultados bons, sendo considerada a taxa de erro para um bom 
treinamento abaixo de 0,1, que corresponde a uma taxa global de erro equivalente menor do 
que 3%.

Em alguns instantes a taxa de erro obtida foi alta (pontos do instante 1, 2 e 23), o formato 
da curva no gráfico não foi à mesma entre a saída desejada e a saída obtida, mas nos outros 
instantes o perfil de carga é idêntico, tendo apenas pequenas várioções, mas sempre 
mantendo um mesmo formato nas curvas do gráfico. As configurações utilizadas no 
treinamento do conjunto 2 foram: 5000 épocas, 70 Neurônios, 0.3 de taxa de aprendizado e 0.2 
de momentum, com erro 0,023

As configurações utilizadas no treinamento do conjunto 2 foram: 20000 épocas, 70 
Neurônios, 0.3 de taxa de aprendizado e 0.2 de momentum, com erro 0,022.

Analisando os gráficos, pode ser observado que foram obtidos bons resultados nos 
treinamentos. Nos gráficos, pode-se ver que as curvas geradas pela rede neural têm 
aproximadamente a mesma forma que as curvas reais, demonstrando que as redes neurais 
modelaram de forma satisfatória o processo gerador dos dados.



7. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho mostrou-se que as redes neurais são capazes de modelar o processo 

subjacente aos dados de consumo de energia, tratando este como uma série temporal, isto é, 
são capazes de modelar as variações nos valores de carga consumida em um determinado 
instante usando apenas os valores anteriores desta carga. 

É importante ressaltar que foram utilizadas várias topologias de redes até a obtenção de 
um resultado adequado. É possível que outras topologias ou mesmo outros tipos de redes 
neurais possam gerar resultados ainda melhores, o que pode ser motivo de investigação futura.



Ademais, é razoável inferir que outras variáveis tenham efeito no valor da carga a ser 
previsto, como a temperatura, a atividade econômica e outras. Como trabalho futuro, pode-se 
considerar a hipótese de realizar a previsão da carga sem tratá-la como variável isolada, mas 
sim como resultado de um processo envolvendo múltiplas variáveis causais.

Baseado no conceito de séries temporais, os dados foram normalizados para serem 
“clusterizados” da melhor forma. Então, com os dados divididos em 7 grupos, foi iniciado o 
processo de treinamento das redes. Este número sete foi determinado de forma ad hoc e sua 
eventual mudança pode gerar mudanças no comportamento da previsão. Em um futuro 
próximo pode ser interessante investigar como a mudança deste número pode afetar os 
resultados obtidos.

Outros trabalhos futuros incluem  a utilização de outras técnicas estatísticas e de métodos 
multivariados para a determinação de valores futuros, de forma a realizar uma comparação 
com a efetividade das redes neurais e a validação do modelo utilizado com outras bases de 
dados, de forma a ter certeza da adequação das redes neurais à tarefa de previsão.
De forma geral, pode-se afirmar que os resultados obtidos demonstraram que as redes neurais 
têm alta capacidade de modelagem, sendo capazes de capturar a essência da variação da 
carga e mostrando-se uma ferramenta adequada para a realização da previsão de carga 
horária, que era o objetivo primordial deste trabalho.
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