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Abstract: SPIM is a system which comprises methodologies 
for the forecast of several aspects of the electrical energy 
market, namely: energy consumption and maximum 
demand, considering the diverse temporal scales required; 
large consumers energy demand; georeferenced energy 
consumption and maximum demand; buses energy 
consumption in different horizons to attend the Extension 
and Reinforcement Plan (PAR) and Decennial Plan, both 
required by the Brazilian Electrical System Operator; spatial 
and substation energy demand, considering substation 
topologies, expansion construction schedule, load 
relocation, special consumers, substation load growth rate 
and load characterization (by diversity, seasonality and load 
levels). The models were implemented in a software that 
includes a methodology to integrate all the aforementioned 
forecasts.  

Keywords: Load forecast, outliers, spatial forecast, data 
warehouse. 

Resumo: O SPIM é um sistema que abarca metodologias 
para previsões de diversos aspectos do mercado de energia 
elétrica, a saber: previsão de consumo e demanda máxima 
da concessionária, considerando as diversas discretizações 
temporais necessárias; previsões de demanda de grandes 
clientes; previsões para os estudos do Plano de Ampliação e 
Reforços (PAR) e Plano Decenal, que contemplam as 
previsões por barramento em diferentes horizontes; 
projeção de consumo e demanda por quadrículas (previsão 
espacial); e previsões de demanda por subestações, 
considerando a topologia das subestações, cronograma de 
obras, remanejamentos de carga, consumidores especiais, 
taxas de crescimento das subestações e caracterização da 
carga (diversidade, sazonalidade e patamares). Todos os 
módulos foram implementados em um software, 
atualmente em uso, que contempla uma metodologia de 
previsão integrada de mercado. 

Palavras-chave: previsão de carga, outliers, previsão 
espacial, data warehouse 

1 Introdução 

No Brasil, as concessionárias de energia realizam estudos de 
previsão para atender a interesses próprios e requisições 
dos órgãos reguladores. Especificamente para uma 
distribuidora de energia, são necessárias desde previsões 
globais de consumo e demanda da concessionária até 
previsões de potência ativa e reativa por barramento. Essas 
previsões possuem horizontes e discretizações variadas, de 
acordo com o objetivo do estudo. Neste trabalho, foram 
tratados alguns dos estudos de previsão que as empresas de 
distribuição de energia elétrica precisam efetuar, a fim de 
atender órgãos reguladores e subsidiar o planejamento, 
expansão e operação do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB). 

Os diversos estudos de previsão, bem como sua integração, 
foram o foco do projeto de pesquisa e desenvolvimento 
intitulado “Sistema de Previsão Integrada de Mercado de 
Energia Elétrica – SPIM”, desenvolvido em parceria entre 
Copel Distribuição e Institutos Lactec. O principal 
desenvolvimento realizado no projeto foi uma metodologia 
de previsão de carga que contempla os estudos de previsão 
global de consumo e demanda, utilizados no Plano Mensal 
de Operação (PMO) e no Sistema de Informações de 
Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico (SIMPLES); 
estudo de previsão de consumo enviado para o 
departamento financeiro da distribuidora; estudos de 
previsão de grandes clientes; estudos de previsão por 
barramento, utilizados no Plano de Ampliações e Reforços 
(PAR) e no Plano Decenal de Expansão (PDE); estudos de 
previsão por quadrículas para grandes centros urbanos, com 
o objetivo de prever o crescimento espacial da carga; e 
estudos de previsão de demanda máxima por subestações e 
alimentadores, ambos utilizados pelo departamento de 
planejamento e expansão da distribuidora.  

O ponto de originalidade deste projeto foi a integração 
entre os diversos estudos de previsão, implementados em 
ambiente único que reúne todas as informações relevantes 
e que contém o compartilhamento de soluções entre os 
estudos de previsão. A importância dessa questão está no 
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fato que, antes do SPIM, muitas das previsões que a 
distribuidora realizava eram feias isoladamente e sem o 
compartilhamento de informações. Não raro, previsões de 
natureza semelhante apresentavam resultados distintos. 
Adicionalmente, a integração possibilitou a reunião de 
dados de diversas bases, facilitando as atividades rotineiras 
dos analistas responsáveis.  

Por simplificação, no desenvolvimento do projeto os 
estudos foram divididos em cinco módulos: 1) Módulo de 
gestão de dados, que contempla as atividades de aquisição, 
tratamento e manutenção dos dados; 2) Módulo de 
previsão de curto prazo, que contém os estudos realizados 
para o PMO, SIMPLES, departamento financeiro da 
distribuidora e grandes clientes; 3) Módulo de previsão de 
médio prazo, que contém os estudos realizados para o PAR 
e PDE; 4) Módulo de previsão de longo prazo, que 
contempla os estudos de previsão de demanda máxima para 
subestações e alimentadores; e 5) Módulo de previsão 
espacial, que contempla os estudos de previsão por 
quadrículas dos grandes centros urbanos. A organização do 
presente artigo também segue essa divisão (seções 2 a 6, 
respectivamente), de forma que cada seção reúne os 
métodos e resultados gerais por módulo. Fez-se a opção por 
esse formato de exibição devido à limitação de espaço 
frente ao grande conteúdo técnico produzido na elaboração 
do SPIM. Por esse mesmo motivo, formulações e outros 
detalhamentos foram suprimidos, ficando o leitor 
direcionado às referências pertinentes. A integração entre 
técnicas, módulos e dados é tratada separadamente na 
seção 7, por ser a originalidade do projeto. Enfim, a seção 8 
conclui o trabalho. 

2 Módulo de gestão de dados 

Para o desenvolvimento dos diversos estudos de previsão, 
foi necessária a organização de uma grande massa de dados, 
na ordem de gigabytes, possibilitando, deste modo, a 
execução integrada dos estudos de previsão. Essa 
reestruturação de dados compõe como resultado um Data 
Warehouse (depósito de dados) no qual informações de 
várias fontes são armazenadas sob um esquema unificado 
dentro de um mesmo repositório. 

A união do processo de Data Warehouse com a manutenção 
de dados forma o módulo de gestão de dados do sistema, 
que tem, portanto, seu funcionamento composto por dois 
conjuntos de etapas: (i) construção do Data Warehouse: 
extração, transformação e carregamento de dados; (ii) 
manutenção de dados: tratamento e correções pontuais. 

Na extração foram coletados dados de diversas fontes, 
incluindo medições, faturamento, quadrículas e informações 
fornecidas por agentes do SEB. Esses dados de formatos e 
periodicidade diversos passaram por uma rotina de 
carregamento automatizada, responsável pela leitura e 
transformação dos dados em informações relevantes ao 
sistema. Uma vez transformadas, as informações foram 

organizadas no repositório, fazendo a relação com os dados 
previamente armazenados, concluindo a carga de dados. 
Com a estruturação das informações foi possível iniciar a 
fase de tratamento de dados, também desenvolvida no 
âmbito do projeto e descrita na subseção a seguir. 

Metodologia de identificação e tratamento de outliers 

Os dados horários utilizados no projeto foram provenientes 
do sistema de medição da distribuidora e possuem uma 
grande quantidade de inconsistências, como dados 
faltantes, zeros, valores negativos, medições consecutivas 
com o mesmo valor e outliers (valores aberrantes, que 
fogem ao padrão de comportamento da série em estudo). 
De forma a minimizar esses problemas, cada uma das séries 
horárias coletadas foi submetida a um método de detecção 
e correção de falhas e outliers, cuja base metodológica foi 
descrita nos trabalhos [1] e [2]. Basicamente, a técnica 
consiste de duas atividades principais: a detecção dos 
problemas e a substituição dos pontos identificados por 
uma métrica definida. Na primeira etapa, a detecção dos 
outliers tem por base o Método Z-Score Modificado, que 
utiliza o desvio absoluto da mediana do conjunto de dados 
para identificar pontos que podem ser considerados fora do 
padrão.  

Por sua vez, a substituição dos valores problemáticos foi 
realizada pela média entre valores do mesmo tipo de dia 
(dias úteis – DU; sábados – SB; domingos e feriados – DF) e 
em hora coincidente. Para o cálculo da média, foram 
considerados valores de até dois meses anteriores ao dado 
errôneo, dependendo da disponibilidade do histórico. 

Na implementação do SPIM, toda essa metodologia foi 
aplicada aos registros históricos da concessionária, a fim de 
se obter uma base de dados confiável para as previsões. 
Depois disso, o procedimento se repete apenas a cada nova 
carga de dados no sistema, em geral feita em periodicidade 
mensal. 

A Figura 1 apresenta um exemplo da aplicação da 
metodologia de tratamento de dados. Na área destacada, a 
linha reta representa a falta de dados reais de medição e a 
curva pontilhada os dados utilizados para substituição. 

3 Módulo de previsão de curto prazo 

O módulo de previsão de curto prazo contempla previsões 
para o PMO, para o SIMPLES, e para o departamento 
financeiro da concessionária (daqui em diante denominado 
estudo do Financeiro), além das previsões para grandes 
clientes, que alimentam os estudos do SIMPLES e do 
Financeiro. A Tabela 1 resume os estudos de previsão 
realizados neste módulo, suas discretizações temporais e o 
horizonte de previsão necessário. 
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Figura 1: Exemplo da aplicação do método de tratamento de dados para um transformador. 

 

Tabela 1: Estudos contemplados no módulo de previsão de curto 
prazo 

Estudo Escala temporal Horizonte 

PMO Mensal 

Semanal 

Diária 

12 meses 

6 semanas 

4 dias 

SIMPLES Mensal 

Anual 

120 meses 

10 anos 

Financeiro Mensal 120 meses 

Grandes Clientes Mensal 120 meses 

Haja vista a variabilidade de escalas temporais, horizontes 
de previsão e características gerais das séries a serem 
previstas (sazonalidade, tendência, etc.), diversos foram os 
modelos de previsão escolhidos: Regressão Simples (com 
funções lineares e exponenciais – RLS [3]), Amortecimento 
Exponencial (AE) [4], Box & Jenkins (sazonal – SARIMA) [5], 
Regressão Dinâmica (RD) [6], Redes Neurais Artificiais (Base 
Radial RN-RBF e Multicamadas RN-MLP [7]) e Previsor Fuzzy 
(FUZ) [8]. Os modelos RD, RN-RBF, RN-MLP e FUZ contaram 
com variáveis exógenas (temperatura do ar e variáveis de 
calendário, como feriados, dias-ponte, etc.) para obter as 
previsões. 

 

3.1 Plano mensal de operação 

A metodologia para os estudos do PMO considerou 
previsões em escalas mensal, semanal (semanas operativas) 
e diária. As variáveis a serem previstas foram: carga (MW 
médio), demanda de ponta (MWh/h), demanda fora de 
ponta (MWh/h) e demanda máxima (MWh/h). A última, em 
particular, é obtida diretamente através dos valores 
máximos previstos entre a demanda de ponta e a fora de 
ponta. Com relação aos horizontes, trabalhou-se com 12, 
seis e quatro passos à frente para as escalas mensal, 
semanal e diária, respectivamente.  

Para todas as etapas de previsão do PMO, o usuário tem a 
possibilidade de intervenções para análises dos resultados e 
escolha das previsões. Estas aberturas foram feitas no 
período de validação, o mesmo utilizado na avaliação da 
qualidade dos modelos, cujo tamanho foi escolhido como 
sendo o comprimento máximo do horizonte de previsão em 
cada escala. As principais métricas para avaliação da 
qualidade das projeções neste período foram o erro 
absoluto percentual (EAP) e o erro absoluto médio 
percentual (MAPE).  

No caso das previsões semanais, considerou-se uma tarefa 
extra relacionada à patamarização das cargas previstas. Para 
a divisão das previsões em patamares de carga, fez-se uma 
busca no histórico para encontrar semanas operativas com 
as mesmas características (em termos de tipos de dia, 
presença de feriados, dias-ponte, etc.) da semana em 
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questão. Uma vez encontrada, foi feita uma contabilização 
das horas dos patamares leve, médio e pesado da semana 
de referência e o resultado foi aplicado à previsão. 

Por fim, as previsões diárias estão ligadas ao PMO Revisão 
Semanal e serviram de base para o fechamento de cada 
semana. Em geral, a cada quarta-feira é enviada ao agente 
uma revisão das previsões semanais feitas contemplando a 
demanda realizada até então. Dessa maneira, as previsões 
diárias foram utilizadas na complementação da semana 
operativa (quarta, quinta e sexta-feira, podendo incluir mais 
um dia, em caso de feriados). 

Em termos de qualidade de previsões, observou-se que os 
métodos estatísticos clássicos como AE, SARIMA e RD 
tiveram melhor desempenho na escala mensal, com o 
menor MAPE (1,42%) sendo registrado para o modelo AE na 
variável demanda de ponta. Os métodos de inteligência 
artificial como RN-RBF, RN-MLP e FUZ se ajustaram melhor 
na escala diária, de forma que o mínimo MAPE (0,80%) 
ocorreu para o modelo FUZ na variável demanda máxima. 
Para a escala semanal, os resultados foram divididos e o 
menor MAPE (1,53%) foi obtido pelo modelo RD aplicado à 
variável carga. Maiores detalhes dos estudos do PMO 
desenvolvidos para o projeto podem ser consultados em [9]. 

A Figura 2 apresenta os resultados para um exemplo de 
previsão de demanda no horário de ponta na execução do 
PMO mensal. Na Figura 3 são apresentados os erros obtidos 
para o período de validação desse mesmo exemplo. 

3.2 Estudos do financeiro 

Para os estudos do Financeiro foram consideradas previsões 
de consumo (MW médio) e demanda (MW) somente em 
escala mensal, para um horizonte máximo de 120 passos-à-
frente. Enquanto que os estudos do PMO foram aplicados 
somente à carga global da concessionária, o Financeiro 
requisitou maior refinamento. Assim, a metodologia foi 
dividida em três etapas, a saber: (i) previsão do consumo 
das classes, (ii) previsão de consumo e demanda das faixas 
(totalização das séries dos grupos e subgrupos de tensão 
que compõem cada classe de consumo) e (iii) previsão do 
consumo de grandes clientes. Os itens (i) e (ii) serão 
abordados nesta seção, enquanto que o item (iii) é tema da 
subseção 3.3. 

As classes de consumo totalizam oito, a saber: residencial, 
industrial, comercial, rural, poderes públicos, serviços 
públicos, iluminação pública e consumo próprio. 
Especificamente para as classes industrial e comercial são 
excluídos os grandes consumidores, sendo estes previstos 
individualmente. As projeções de consumo para estas 
classes foram feitas utilizando os modelos AE, SARIMA, RD, 
RN-RBF, RN-MLP e FUZ. Da mesma forma que no PMO, o 
analista tem total liberdade de edição das previsões obtidas 
pelos modelos, podendo, no caso do Financeiro, adotar uma 
média entre eles. O período de validação considerado neste 
estudo foi de 12 meses, no qual se registrou o MAPE 
mínimo (0,33%) para o modelo RD aplicado à classe 
iluminação pública. 

As previsões de faixas de consumo e demanda foram 
consideradas separadamente por alguns motivos relevantes. 
Primeiramente, o número de séries é substancialmente 
maior do que as contabilizadas nas classes (total de 182 
faixas), fazendo com que a aplicação de todos os métodos 
de previsão tornasse o processamento das previsões 
excessivamente demorado. Segundo, a volatilidade das 
séries das faixas é extremamente alta, o que inviabiliza o 
uso de modelos de previsão elaborados. Por fim, há a 
necessidade de manter a consistência entre as somas dos 
consumos ou demandas das faixas e o total da respectiva 
classe, este último em concordância com a premissa de 
integração do SPIM. 

Somado aos argumentos citados, tem-se que algumas séries 
possuem tendências bastante acentuadas. Para as previsões 
do Financeiro isso é problemático, pois o longo horizonte 
requerido faz as estimativas aproximar-se de zero (quando 
de tendências negativas) ou de valores extremos (quando 
de tendências positivas) antes do término do período 
considerado. Assim, propôs-se uma metodologia híbrida na 
qual se considera a variabilidade e a tendência das séries 
separadamente. A variabilidade é obtida dos modelos de 
previsão aplicados às classes, enquanto que a tendência é 
obtida através de um modelo de Regressão Logística (RLG), 
que possui um parâmetro específico que fornece o limite 
assintótico superior ou inferior para as séries crescentes ou 
decrescentes, respectivamente. Ainda devido à volatilidade 
das séries das faixas, utilizaram-se somente os dois últimos 
anos do histórico para estimar os parâmetros da RLG. Dessa 
maneira, deu-se prioridade ao perfil de consumo mais 
recente para realizar as previsões das faixas. Uma análise 
aprofundada dessa metodologia, com resultados, foi 
publicada em [10]. 

Para as séries de demanda a técnica aplicada foi a mesma, 
porém há de se apontar que as faixas de demanda diferem 
das faixas de consumo. Dessa maneira, a primeira tarefa foi 
converter a previsão de consumo das classes em previsão de 
demanda, utilizando o fator de carga observado nos últimos 
12 meses. Na sequência, as RLGs foram aplicadas nas 
desagregações das demandas calculadas. Uma vez com as 
demandas das faixas previstas, as projeções de demanda 
das classes foram calculadas somando-se suas respectivas 
faixas.  

3.3 Previsão de grandes clientes 

Para a previsão dos grandes clientes, dois são os 
complicadores: (i) as séries são extremamente voláteis e de 
difícil previsão; (ii) em um horizonte longo como o 
necessário para os estudos do Financeiro, é muito possível 
que haja movimentação de grandes clientes entre o 
mercado cativo da concessionária (ambiente de 
comercialização regulado – ACR) e o ambiente de 
comercialização livre (ACL), além da entrada de novos 
consumidores. 
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Figura 2: Exemplo da previsão de demanda em horário de ponta. A demanda realizada é composta por duas bases distintas (CCEE e 
COS). 

Dessa maneira, propôs-se implementar no SPIM uma 
metodologia de previsão individual de grandes clientes, que 
utiliza o histórico medido de cada consumidor para as 
projeções e considera eventuais informações contratuais 
que alterem sua participação no mercado da distribuidora 
durante o horizonte de previsão. De forma breve, a 
metodologia consiste em no pré-tratamento das séries 
históricas, ajuste de modelos estatísticos parcimoniosos (AE 
e RLG) e incorporação das informações futuras de contrato, 
se existentes. 

Situações particulares de clientes novos com histórico 
insuficiente para a aplicação dos modelos foram também 
consideradas. Da mesma forma, foram contempladas as 
eventuais atividades de consumidores que venham a 
ocorrer durante o horizonte de previsão. Um maior 
detalhamento da metodologia de previsão de grandes 
clientes é dado em [11]. 

3.4 Estudo do SIMPLES 

O estudo do SIMPLES é constituído por três fases, todavia 
contemplando previsões somente em duas: na segunda 
fase, para horizonte 10 anos à frente com discretização 
anual e na terceira fase, para cinco anos à frente com 
discretização mensal. Considerando que esses dois grupos 
de previsão devem ser enviados no mesmo mês ao agente, 
optou-se por fazer uma só previsão 10 anos à frente com 
discretização mensal, ou 120 meses. Dessa maneira, além 
de garantir a coerência das previsões entre as fases, todos 
os resultados necessários são retirados dessa única 
previsão, mais uma vez em concordância com o conceito de 
integração proposto para o SPIM. 
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Figura 3: Exemplo dos erros obtidos para o período de validação na previsão de demanda no horário de ponta. Destaques são dados sempre 
para as previsões de menor erro (EAP ou MAPE). 

 

De certa forma, o estudo do SIMPLES se assemelha com o 
Financeiro devido às previsões de classes e faixas. No 
entanto, o SIMPLES vai além ao considerar previsões para 
número de consumidores, consumo de clientes não cativos, 
suprimentos a empresas e permissionárias, demandas de 
ponta e máxima da distribuidora e, por fim, perdas.  

A metodologia para previsão por classe para o SIMPLES é a 
mesma adotada para o estudo do Financeiro. Por outro 
lado, o número de consumidores do mercado cativo da 
concessionária é previsto, por classe, através dos modelos 
AE e SARIMA. A razão para adoção de somente duas 
formulações para esta variável está no bom comportamento 
das séries, tornando-as de mais fácil previsibilidade.  

As previsões de consumo de clientes não cativos seguiram 
os procedimentos descritos na seção 3.3, incluindo a 
questão da movimentação de clientes entre ACR e o ACL. 
Em relação ao número de consumidores não cativos, não 
foram aplicados modelos de previsão. Como eles são 
tratados individualmente e há informações de contrato, a 
previsão desta variável foi dada pela contabilização dos 
consumidores livres cadastrados. 

A demanda de ponta no sistema e demanda máxima da 
empresa é a mesma mostrada no estudo do PMO. Os 
suprimentos a empresas e permissionárias, por sua vez, 
foram tradados de forma semelhante ao adotado para a 
previsão de grandes clientes, ou seja, através dos modelos 
AE e RLG sobre as séries individuais. Foi também 
contabilizada a matriz de contratos futuros, em caso de 
inclusão de novo suprimento ou rescisão de contratos de 
suprimentos existentes. Finalmente, a previsão das perdas 
foi calculada diretamente subtraindo-se as previsões da 
carga cativa total da distribuidora do total do consumo não 
cativo, do total do consumo cativo e do total dos 
suprimentos. 

4 Módulo de Previsão de Médio Prazo 

O estudo de médio prazo considera previsões para 
barramentos do sistema da concessionaria, contemplando 
horizontes que vão de três meses a 10 anos à frente. 
Diferentemente dos estudos do módulo anterior, o presente 
módulo trabalha com séries em escala horária com base em 
curvas típicas. Dessa maneira, cada intervalo de 24 pontos 
nas séries dos barramentos representa a curva de um dia 
típico de um determinado mês do histórico. As previsões 
são elaboradas também em termos de curvas típicas.  

4.1 Obtenção das curvas típicas 

O primeiro passo antes da determinação das curvas típicas 
foi separar as séries por tipos de dia. A razão para isso está 
no diferente comportamento do consumo entre DU, SB e 
DF. Especificamente para DU, foram desconsideradas as 
segundas-feiras e os dias-ponte imediatamente posteriores 
a feriados. 

O objetivo da obtenção de curvas típicas foi chegar à curva 
de carga de um dia que seja representativa do consumo 
realizado em um dado mês. No SPIM foram adotadas duas 
metodologias para obtenção das séries do módulo de médio 
prazo: a primeira é a média aritmética simples, hora a hora 
e por tipo de dia, aplicada às series de carga ativa e reativa 
dos barramentos. Ao final do processo, obteve-se uma série 
composta por uma sequência de segmentos com as 24 
horas representativas de um mês, de tal forma que um ano 
completo é formado por 288 pontos (24 horas x 12 meses).  

A segunda metodologia para determinação das curvas 
típicas foi aplicada à carga global da concessionária. Em 
particular, a carga global foi primeiramente deduzida da 
carga dos consumidores da Rede Básica para, então, ser 
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submetida à obtenção da curva típica. Para cada tipo de dia, 
foram coletadas as medições do patamar em que se deu a 
mínima (leve) ou a máxima demanda (patamares 
intermediário e pesado). Dessa forma, a curva típica de um 
mês pode ser composta pelos registros observados em dias 
diferentes. 

Na Figura 4 é apresentado um exemplo do cálculo das 
curvas típicas de um transformador. Nessa parte do 
software o analista pode visualizar todas as curvas que 
serão utilizadas para o cálculo da curva típica e excluir 
curvas que ele considere inadequadas para a obtenção da 
curva típica.  

4.2 Previsão de carga ativa dos barramentos  

A previsão de carga ativa dos barramentos é o cerne do 
módulo de médio prazo e concentra grande parte do 
esforço metodológico desenvolvido. Todas as técnicas e 
soluções adotadas foram propostas tendo em mente o 
trabalho com curvas típicas. Isso é particularmente 
importante na definição dos períodos sazonais a serem 
usados nos modelos de previsão. Como explicado na seção 
anterior, as séries históricas são formadas por sequências de 
24 horas, cada qual representando um mês específico. É 
fácil entender, portanto, que as curvas típicas utilizadas para 
as previsões possuem uma estrutura dupla de sazonalidade: 
(i) 24 horas, representando a sazonalidade diária e (ii) 288 
horas, representando a sazonalidade mensal. 

Os modelos considerados na previsão dos barramentos 
foram: AE, SARIMA, AE com Dupla Sazonalidade (AEDS), RN-
RBF, FUZ, RLS e RLG. Fez-se uma distribuição de métodos 
por tamanho de histórico existente, uma vez que os 
modelos SARIMA, AEDS, RN-RBF e FUZ requerem um 
mínimo de três anos para captar a estrutura dupla sazonal 
das séries. Barramentos com históricos menores foram 
submetidos aos demais modelos. 

O horizonte de previsão considerado foi de cinco anos (1440 
pontos) à frente, deixando dois meses (48 pontos) como 
período de validação. A metodologia foi testada em um 
sistema reduzido de nove barramentos, obtendo-se erros 
médios mínimos entre 2,16% e 10,04%. Não se pode 
apontar um modelo que teve melhor desempenho geral, 
visto que houve uma distribuição relativamente homogênea 
de erros. Em termos absolutos, a média aritmética entre 
todos os modelos obteve o menor número de erros 
mínimos. Lembra-se que, a exemplo do módulo de curto 
prazo, o presente módulo possibilita intervenções por parte 
do analista, que pode escolher um método específico ou 
uma média entre eles. 

A curva de carga global também precisou ser prevista, desta 
vez em termos de curvas típicas (lembra-se que ela foi 
prevista para o estudo do PMO, porém em escala mensal – 
ver seção 0). Para tanto, utilizaram-se os mesmos métodos 
anteriormente descritos, com a diferença que os erros 
foram estimados somente com base nos patamares de 
interesse (mínima no patamar leve e máxima nos patamares 
intermediário e pesado). Os erros médios ficaram em 3,37%. 

4.3 Demais previsões do módulo 

O módulo de médio prazo ainda conta com as previsões de 
grandes clientes, barras de geração e carga reativa dos 
barramentos. A previsão dos grandes clientes, nesse caso, é 
referente aos valores de contrato de cada um, em ponta e 
fora de ponta. Diferentemente do procedimento 
apresentado na seção 3.3, não há modelos para essa 
previsão devido à necessidade de garantir os valores 
contratados por cada um dos clientes, mesmo que não o 
consumam em sua totalidade. As barras de geração foram 
projetadas segundo seus valores médios observados por 
todo o horizonte, respeitando-se os patamares e tipos de 
dia.  

A previsão da carga reativa dos barramentos é efetivada 
depois de definidas as previsões da caga ativa. Inicialmente 
um fator de potência mensal foi calculado utilizando as 
curvas típicas históricas médias das cargas ativas e reativas. 
Aplicando-o na previsão da carga ativa, obteve-se a previsão 
da carga reativa das barras.  

Finalmente, considerous-se um procedimento de 
consistência de todas as previsões deste módulo, cujo 
objetivo é fazer com que a soma das previsões dos 
barramentos seja igual à previsão global da concessionária. 

 
5 Módulo de Previsão de Longo Prazo 

No módulo designado de previsão de longo prazo o objetivo 
principal foi a determinação das demandas em diversos 
níveis de tensão da área de distribuição da concessionária. 
Essas previsões foram necessárias para geração dos 
relatórios MAD (Mercado por Área de Distribuição), nos 
quais são descritas as demandas de potência por 
alimentadores, subestações 34/13 KV, barramentos 13,8 e 
34,5 kV e subestações com tensão igual ou maior a 69 kV 
(também chamadas de área de distribuição), com faixa de 
tensão de 69 kV a 230 kV. 

O horizonte de previsão é de 30 anos à frente, com 
discretização anual, e essas informações subsidiam o 
planejamento da expansão dos sistemas de transmissão, 
subtransmissão e de distribuição da Copel, ou seja, o 
relatório é restrito ao público interno da concessionária. Da 
mesma forma que o módulo de médio prazo (seção 4), 
consideraram-se curvas típicas horárias. 

A metodologia de previsão desta etapa foi desenvolvida 
juntamente com a equipe de mercado da Copel. Vale 
mencionar que, devido ao grande refinamento das variáveis 
envolvidas nesse módulo, tanto o tratamento de dados 
quanto a obtenção de curvas típicas sofreram sutis 
adaptações. No primeiro, desconsideraram-se os dados das 
segundas-feiras entre 01:00 e 06:00 devido à sua falta de 
representatividade frente aos demais dias. No segundo, 
informações de patamares de carga foram incluídas na 
determinação das curvas típicas. O analista tem liberdade 
para edições em todo o processo.  
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Figura 4: Exemplo do cálculo das curvas típicas de um transformador. 

 

Para os alimentadores e subestações que possuem medição 
direta, após a realização do tratamento dos dados e geração 
das curvas típicas, foi realizada a previsão dessas curvas 
através dos modelos de AE e RLS. Além desses resultados o 
analista tem a sua disposição a média entre os dois. A 
previsão final para cada alimentador pode ser escolhida 
pelo analista, tendo como base a sua expertise e os erros 
calculados através do período de validação, ou pode ser 
automaticamente selecionada através da projeção que 
apresentar o menor MAPE para o período de validação. No 
presente módulo, considerou-se um período de validação 
de 1 ano, ou 288 pontos. 

As previsões para as subestações são resultado do 
somatório das projeções das curvas típicas dos 
alimentadores pertencentes a uma mesma subestação. Ou 
seja, a soma das previsões de demanda dos alimentadores 
pertencentes a uma subestação é a previsão de demanda da 
mesma. 

As previsões para os clientes especiais (consumidores com 
demanda acima de 500kW conectados no sistema de 
distribuição da concessionária) seguiram uma dinâmica 
distinta: eles têm sua curva típica calculada, mas sua 
previsão é baseada na demanda contratada. Portanto, 

foram geradas curvas típicas para os clientes especiais e as 
mesmas foram replicadas para o período de previsão.  

O diferencial do módulo de longo prazo está na precisão 
para os chamados locais elétricos. O local elétrico é uma 
definição interna da concessionária para representar a área 
atendida por um alimentador em uma determinada 
localidade. Como os locais elétricos não possuem dados 
históricos de demanda, sua projeção seguiu uma sequência 
de passos, baseada em conceitos top-down e em 
proporções de participação. Primeiramente, foi calculada a 
soma do consumo do último ano para todos os locais 
elétricos pertencentes à barra em estudo. Com estes dados 
e o consumo de cada local elétrico foi calculada a proporção 
de participação do local elétrico na barra em que o mesmo 
está localizado.  

A proporção de participação do local elétrico na barra foi, 
então, aplicada na diferença entre as curvas típicas 
projetadas dos alimentadores, subestações e clientes 
especiais existentes. Dessa maneira, chegou-se nas curvas 
típicas de demanda para os locais elétricos. 

6 Módulo de Previsão Espacial 

Para este módulo, além do crescimento da carga, almejou-
se a determinação da distribuição espaço-temporal desse 
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crescimento. Assim, consideram-se o histórico da carga, 
fatores e informações geográficas das redes de energia da 
concessionária e informações dos planos diretores dos 
centros urbanos. 

A metodologia desenvolvida tem por base a previsão geral 
do crescimento do consumo para a área em estudo 
(município ou grande centro) e a posterior alocação espacial 
do aumento do consumo previsto ([12], [13]). A 
metodologia foi desenvolvida para prever o consumo por 
classe (as mesmas oito classes utilizadas no estudo do 
Financeiro – ver seção 3.2) e por quadrícula, de tamanhos 
500m2 e 1000m2. O horizonte de previsão variou de cinco a 
vinte anos, com discretização anual. De maneira geral a 
metodologia pode ser dividida em (i) previsão global da área 
de estudo, (ii) previsão das quadrículas ocupadas e (iii) 
previsão das quadrículas vazias, explicadas nas seções 
subsequentes. 

6.1 Previsão global do crescimento 

O crescimento do consumo de um centro urbano foi 
separado em dois grupos: o crescimento natural, obtido 
através do aumento de consumo das células previamente 
ocupadas; e o consumo de novos usuários que começam a 
fazer parte da rede. Este último foi obtido através da 
diferença entre o consumo global da cidade e a soma dos 
consumos previstos das quadrículas ocupadas. 

A previsão global da área em estudo foi realizada para cada 
classe de consumo baseada no histórico, agregado de forma 
anual ou mensal. Para os dados anuais foram utilizados os 
métodos de regressão com funções lineares e polinomiais. 
Para os dados mensais foram utilizados os métodos SARIMA 
e AE. 

O método de regressão polinomial de segunda ordem foi o 
que apresentou melhor desempenho para todas as classes 
de consumo exceto para a iluminação pública, para a qual o 
método AE obteve melhores resultados. No aplicativo estão 
disponibilizados todos os métodos, de forma que o usuário 
tenha a flexibilidade de testar diversas combinações e 
escolher o mais adequado para o histórico disponível. 

6.2 Previsão quadrículas ocupadas 

A previsão do consumo das quadrículas ocupadas foi 
realizada individualmente através dos mesmos métodos 
descritos para a previsão global, com a possibilidade de 
inserção de um ponto de saturação da quadrícula. A não 
inserção da saturação pode apresentar comportamentos 
irreais, uma vez que as projeções podem resultar em 
consumos muitos maiores do que a célula poderia 
comportar. A Figura 5 apresenta o comportamento padrão 
do consumo de uma quadrícula (denominado de curva S), 
no qual a estabilização dos usuários representa o ponto de 
saturação da região. 

 

Figura 5: Comportamento padrão do consumo de uma 
quadrícula (curva S). 

Para definição da saturação, utilizaram-se as quadrículas de 
maior consumo que sejam representativas do zoneamento 
em estudo, por classe. Foi feita uma listagem das 
quadrículas, com a porcentagem de ocupação e o consumo 
do ano base em ordem decrescente. Assim, uma grande 
porcentagem associada a um consumo elevado é um 
indicador de fase de saturação. A curva do consumo daquela 
quadrícula é então plotada, cabendo ao analista identificar 
se o consumo está perto de sua fase de estabilização. Cada 
classe de consumo apresenta um ponto de saturação 
individual. Na maioria dos casos o valor de saturação pode 
ser obtido automaticamente (quando a quadrícula de maior 
consumo representativa do zoneamento em análise se 
encontrava em fase de saturação). Para os demais casos, 
coube ao avaliar os dados históricos e fazer uma estimativa 
visual. 

6.3 Previsão quadrículas vazias  

Nessa fase foi realizada a alocação do consumo em 
quadrículas não ocupadas ou com série insuficiente de 
dados. O consumo a ser alocado nessas quadrículas foi 
resultado da diferença entre a previsão global do município 
e o somatório das previsões das quadrículas ocupadas. No 
entanto, seria irreal distribuir a carga remanescente entre 
todas as quadrículas vazias de um município, pois assumir-
se-ia que cada célula da área em estudo seria igualmente 
povoada em um intervalo de um ano. 

Para uma correta distribuição da carga remanescente foi 
preciso determinar a probabilidade que uma célula vazia 
tem de receber carga em determinado ano. Isso foi feito 
através do cruzamento dos parâmetros de características 
espaciais (e.g. distâncias a hospitais, rodovias, escolas, 
centros comerciais, shoppings, além de zoneamentos 
municipais) de uma célula vazia para com todas as 
ocupadas, de modo a encontrar uma quadrícula ocupada 
semelhante, analisar seu histórico e determinar a 
probabilidade de recebimento de carga por classe de 
consumo em uma célula vazia.  

Após a probabilidade de uma quadrícula vazia ter sido 
considerada alta o suficiente para que esta receba carga, 
fez-se necessário majorar o quanto de carga exatamente a 
célula recebeu. Para isso, assumiu-se a média do consumo 
de seus vizinhos imediatos. Com a alocação inicial de carga, 
a quadrícula se comporta como ocupada e uma 
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probabilidade artificial foi usada, a qual diminui à medida 
que a célula passa pelos distintos níveis de carga nas 
iterações subsequentes. Todo esse processo é realizado a 
passos de um ano. 

A Figura 6 apresenta um exemplo dos resultados de uma 
simulação de previsão espacial realizada para o município 
de Maringá. Neste mapa estão apresentados os resultados 
da previsão para a classe residencial e cada uma das cores 
representa um alimentador que atende a localidade. 

 

Figura 6: Exemplo dos resultados da previsão espacial. 

7 Integração entre os módulos de previsão 

Como explicado em diversos pontos do presente artigo, a 
elaboração de um sistema integrado foi a grande premissa 
do SPIM. Durante todo seu desenvolvimento, foram 
identificados diversos pontos de integração entre as 
diferentes metodologias de previsão adotadas. Desde a base 
de dados única, passando pelo tratamento de dados, até os 
diversos módulos de previsão, incluindo os modelos 
matemáticos utilizados, houve extenso compartilhamento 
de soluções no desenvolvimento do projeto. A Figura 7 
exibe um diagrama esquemático de integração do SPIM, 
cujas principais conexões e características são explicadas na 
sequência. 

Os produtos desenvolvidos no módulo de tratamento de 
dados foram utilizados como base para os módulos de 
previsão de médio prazo, longo prazo e grandes clientes. 
Depois de ter identificados e corrigidos os outliers 
existentes, as séries foram submetidas ao processo de 
determinação das curvas típicas, base para as previsões dos 
módulos de médio e longo prazo. As técnicas utilizadas no 
tratamento foram também aplicadas às séries históricas dos 
grandes clientes, como parte da metodologia de previsão 
elaborada no módulo de curto prazo. Dessa maneira, as 
metodologias de tratamento de dados e geração de curvas 
típicas foram compartilhadas entre diferentes estudos, com 
discretizações e objetivos diferentes. 

Os resultados da previsão de grandes clientes alimentaram 
os estudos do Financeiro e do SIMPLES, o primeiro através 
dos grandes clientes e o segundo por meio dos 

consumidores não cativos. Outro ponto de integração se 
encontra internamente ao módulo de previsão de curto 
prazo, referente às previsões do Financeiro e do SIMPLES. 
Esses estudos têm muitas características e requisitos em 
comum, por serem baseados na divisão em classes e faixas. 
A grande diferença é que o Financeiro lidou com dados 
faturados, enquanto que o SIMPLES com dados medidos. Os 
modelos de previsão utilizados foram aplicados ao estudo 
do Financeiro; as projeções obtidas foram analisadas e 
escolhidas para, então, serem convertidas nas classes e 
faixas do SIMPLES. Dessa maneira, a realização do estudo do 
SIMPLES ficou vinculada à realização do estudo do 
Financeiro, resultando em previsões coerentes tanto para 
dados medidos quanto faturados. 

O módulo de previsão de longo prazo se integra com os 
módulos de tratamento de dados e previsão espacial. As 
previsões dos alimentadores foram realizadas com base em 
curvas típicas e seus resultados foram utilizados como 
insumo na conversão de consumo em demanda no módulo 
de previsão espacial. Este módulo conta ainda com uma 
integração interna na qual as previsões dos alimentadores 
foram usadas na obtenção das projeções por locais 
elétricos, através da utilização de dados de consumo das 
localidades, provenientes do módulo de previsão espacial. 
Dessa maneira, essas duas classes distintas de previsão 
compartilham dados com o intuito de aprimorar os 
resultados obtidos. 

Outro ponto de integração entre os diversos estudos 
realizados no SPIM foi a solução de escolha do analista. Essa 
solução foi adotada em grande parte das previsões do 
sistema e representa um fator comum aos diversos 
módulos. Utilizada nos módulos de previsão de curto prazo, 
previsão de médio prazo e previsão de longo prazo, a 
solução de escolha do analista consistiu no exercício de 
isolar parte da série histórica para a validação das projeções 
obtidas. Com isso, o analista responsável pode avaliar os 
erros e outras medidas de qualidade das previsões e 
visualizar graficamente os resultados, permitindo maior 
subsídio na edição e escolha de algum modelo específico, ou 
da combinação de diversos modelos para obtenção da 
previsão final. 

Por último, o conjunto de modelos de previsão pode ser 
considerado o centro do desenvolvimento metodológico do 
SPIM, sendo integrado a todos os módulos de previsão. 
Inicialmente, um mesmo modelo foi aplicado a diferentes 
tipos de séries, em diversos módulos, obtendo resultados 
igualmente distintos. Por esse motivo, a integração de um 
conjunto central de modelos aos vários módulos de previsão 
foi conveniente e otimizou os resultados das previsões. Esse 
conjunto fixo de modelos também permitiu maior 
capacitação no entendimento das metodologias adotadas 
por parte dos usuários finais, já que todos os módulos 
apresentam o mesmo núcleo de modelos. 

 

 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  23  |   OCTOBER  2015 
 

 

24 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de integração do SPIM. 

 

8 Conclusões 

A metodologia de previsão desenvolvida para o SPIM 
incorporou todas as previsões de mercado de energia 
elétrica realizadas pela concessionária, a saber: previsão de 
consumo e demanda máxima da empresa, considerando as 
diversas discretizações temporais necessárias; previsões de 
demanda de grandes clientes; previsão do consumo e 
demanda máxima georreferenciada; previsões para os 
estudos do PAR e Plano Decenal, que contemplam as 
previsões por barramento com vários níveis de discretização 
e diferentes horizontes; projeção de demanda por 
quadrículas (previsão espacial); e previsões de demanda por 
subestações considerando a topologia das subestações, 
cronograma de obras, remanejamentos de carga, 
consumidores especiais, taxas de crescimento das 
subestações e caracterização da carga (diversidade, 
sazonalidade e patamares). 

O produto principal foi dividido em módulos implantados na 
concessionária. O SPIM é atualmente utilizado pela Divisão 
de Estudos de Mercado de Energia Elétrica na realização de 
estudos que subsidiam diversas áreas técnicas da COPEL: o 
planejamento utiliza as previsões por barramentos e 
quadrículas nos estudos para ampliação da rede de 
distribuição; na comercialização as previsões globais são 

utilizadas como insumo para estabelecer os montantes de 
compra de energia da distribuidora; e o setor financeiro 
utiliza as diferentes previsões de consumo enviadas na 
elaboração do orçamento da distribuidora. Além das 
demandas internas da COPEL, os resultados do SPIM são 
também enviados para o ONS e EPE, no cumprimento dos 
diversos estudos de previsão requeridos por esses agentes. 

Com a utilização de previsões de mercado mais precisas e 
robustas tem-se um impacto diretamente nos 
consumidores, pois é possível otimizar o processo de 
contratação de energia da concessionária, subsidiando a 
busca pela modicidade tarifária. 

Referências 

[1] NASCIMENTO, R. M. do; OENING, A. P.; MARCILIO, D. C.; 
AOKI, A. R.; ROCHA JR, E. P.; SHIOCHET, J. M. Outliers’ 
Detection and Filling Algorithms for Smart Metering 
Centers. In: IEEE PES transmission and distribution 
conference and exposition, 2012, Orlando, Flórida. 
Proceedings of IEEE PES Transmission and Distribution 
Conference and Exposition, 2012, p. 1-6. 

[2] NASCIMENTO, R. M. do; OENING, A. P.; MARCILIO, D. C.; 
AOKI, A. R.; ROCHA JR, E. P.; SHIOCHET, J. M. Algoritmo 
para detecção e correção de outliers para previsão de 
carga. In: IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  23  |   OCTOBER  2015 
 

 

25 

 

 

ELÉTRICOS, 2012, Goiânia, Goiânia. Anais do IV Simpósio 
Brasileiro de Sistemas Elétricos, 2012, p. 1-6. 

[3] MARTINS, G. de A. Estatística Geral e Aplicada, 2a ed., São 
Paulo: Atlas S.A., 2002, p. 418. 

[4] WINTERS, P. R. Forecasting sales by exponentially weighted 
moving averages. Manage Sci, vol. 6, 1960, p. 324– 42. 

[5] BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M. Time series analysis: 
forecasting and control. Oakland: Holden-Day, 1976, p. 
575. 

[6] MAKRIDAKIS, S.; WHEELWRIGHT, S. C.; HYNKMAN, R. J. 
Forecasting methods and applications, 3a ed., New York: 
John Wiley and Sons, 1998. 

[7] HAYKIN, S. Redes Neurais: Princípios e Prática. 2a ed., 
Porto Alegre: Bookman, 2001, p. 906.  

[8] JANG, J. S. R.; SUN, C. T.; MIZUTANI, E. Neuro-Fuzzy and 
Soft Computing. New Jersey: Prentice Hall, 1997, 614 p. 

[9] OENING, A. P.; DETZEL, D. H. M.; MEDEIROS, L.; AYALA, H. 
V. H.; MARCILIO, D. C.; AOKI, A. R. Previsão de Carga Global 
- Uma Comparação de Métodos para o Programa Mensal 
da Operação. In: XLV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA 
OPERACIONAL, 2013, Natal, Rio Grande do Norte. Anais do 
XLV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2013. 

[10] DETZEL, D. H. M.; MEDEIROS, L.; OENING, A. P.; MARCILIO, 
D. C.; AOKI, A. R.; ROCHA JR, E. P.; SCHIOCHET, J. M.; 
GUIMARÃES, R. A. Metodologia Híbrida para Previsão de 
Longo Termo Aplicada a Classes e Faixas de Consumo de 
Energia. In: XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2013, Fortaleza, 
Ceará. Anais do XXII Seminário Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica, 2013. 

[11] DETZEL, D. H. M.; OENING, A. P.; MEDEIROS, L.; MARCILIO, 
D. C.; GUIMARÃES, R. A.; ROCHA JR, E. P.; SUCEK, B. M.; 
AOKI, A. R. Grandes consumidores no contexto da previsão 
de mercado de energia elétrica. In: XXIII SEMINÁRIO 
NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2015, Foz do Iguaçu, Paraná. Anais do XXIII 
Seminário Nacional de Produção e Transmissão de 
Energia Elétrica, 2015. 

[12] CARREÑO, E. M.; ROCHA, R. M.; PADILHA-FELTRIN, A. A 
Cellular Automaton Approach to Spatial Electric Load 
Forecasting. IEEE Transactions on Power Systems, vol.26, 
p. 532-540, Abr. 2011. 

[13] CARREÑO, E. M. Previsão Espacial de Demanda em 
Sistemas de Distribuição com uma Base Reduzida de 
Dados. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, 2008. 

 

 

 

 

 

 


