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RESUMO 

O setor elétrico demanda um complexo e amplo planejamento para operar dentro dos 

parâmetros mínimos de confiabilidade e qualidade estipulados pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). Por isso, há necessidade da realização do planejamento 

elétrico com o intuito de prever possíveis cenários de crescimentos ou reduções da 

demanda, de forma a direcionar investimentos a curto, médio e longo prazo. Com isso, 

quando ocorrem ‘choques’ que alteram a trajetória de crescimento do consumo, como 

este provocado pela covid-19, há um comprometimento do equilíbrio econômico-

financeiro das distribuidoras, pois grande parte de seus custos são fixos, o que significa 

que eles não reduzem na mesma proporção da demanda usada no sistema. Logo, as 

diretrizes estratégicas das empresas também são direcionadas e afetadas pelas projeções 

de energia, de uma forma similar ao que é proposto neste trabalho. Assim como os 

modelos de projeções sofrem atualizações e melhorias, foi identificado que no ano 2020, 

por conta da pandemia do COVID-19, as trajetórias de cargas históricas de energia 

consumida foram alteradas para uma nova realidade, o que direcionou esse trabalho com 

objetivo de apresentar os resultados projetados de energia injetada no sistema de 

distribuição da concessionária Equatorial Pará e Maranhão, utilizando uma nova 

metodologia de previsão, por meio das redes neurais artificiais para fazer predição de 

Energia Injetada em tempos de pandemia, que impactou diretamente os perfis de consumo 

em comparação ao modelo estatístico Forecast Pro For Windows (FPW). O principal 

desafio é tornar as previsões de energia mais aderentes à realidade, e com menores taxas 

de erro para tornar os resultados mais confiáveis na utilização do planejamento da 

empresa, pois o modelo proposto irá respaldar à área estratégica com uma opção viável 

de metodologia a ser utilizada, para direcionar as tomadas de decisão. 

PALAVRAS CHAVE: Projeção de energia injetada, setor elétrico, pandemia covid-19, 

redes neurais artificiais. 
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ABSTRACT 

The electricity sector demands a complex and extensive planning to operate within the 

minimum parameters of reliability and quality stipulated by the National Electric Energy 

Agency (ANEEL). Therefore, it is necessary to carry out electrical planning in order to 

forecast possible growth or reduction of the company, in order to direct investments in 

the short, medium and long term. Thus, when there are 'shocks' that change the trajectory 

of consumption growth, such as the one caused by covid-19, the economic and financial 

balance of electric utilities is compromised, as a large part of their costs are fixed, which 

means that they do not reduce in the same proportion as the demand used in the system. 

Therefore, the strategic guidelines of the companies are also directed and affected by the 

energy projections proposed in this work. As the projection models undergo updates and 

improvements, it was identified that in 2020, due to the COVID-19 pandemic, the 

trajectories of historical loads of consumed energy were changed to a new reality, which 

guided this work with the objective of presenting the projected results of injected energy 

in the distribution system of the Electric Utilities Equatorial Pará and Maranhão, using a 

new methodology and with the support of artificial neural networks to make predictions 

of Injected Energy in times of pandemic, which directly impacted consumption profiles 

compared to the Forecast Pro For Windows (FPW) statistical model. The main challenge 

is to make energy forecasts more in line with reality, and with lower error rates to make 

the results more reliable in the use of the utilities planning, as the proposed model will 

support the strategic area with a viable methodology option to be used to guide decision-

making. 

KEYWORDS: Projection of injected energy, electrical sector, covid-19 pandemic, 

artificial neural networks. 
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1 Introdução 

No final do ano 2019 foi descoberto o novo agente do coronavírus, após alguns casos 

registrados na China. A doença chamada pelo nome COVID-19, cujo estudo foi 

aprofundado mais no ano 2020 após disseminar-se para o mundo inteiro, leva em média 

14 dias para aparição dos primeiros sintomas, e por isso pode circular e transmitir entre 

pessoas ainda no período de incubação. As melhores formas de proteção são a 

higienização com álcool 70ºGL e distanciamento social, conforme informações apontadas 

pelo governo. (BRASIL, 2021). Os dados de contaminação e óbitos populacionais são 

divulgados e atualizados diariamente, com grande repercussão em vários canais de 

informações como jornalísticos, rádios, sites de internet etc. 

A circulação do vírus entre as populações, por conseguinte, também afetou o setor 

elétrico no Brasil. E, por meio da Nota Técnica Nº 01, de 16 de abril de 2020, a ANEEL 

deliberou medidas para o enfretamento dos efeitos da pandemia do COVID-19 no setor 

elétrico brasileiro, conforme disposto no objetivo 1 da nota: “Esta Nota Técnica tem o 

propósito de avaliar parcialmente os efeitos da crise da pandemia de coronavírus no setor 

elétrico brasileiro e apresentar eventuais medidas, de curto e médio prazo, para o 

enfrentamento da crise.”. Em complemento, a ANEEL aprovou Resolução Normativa 

(REN) Nº 878, de 24 de março de 2020 que trata das medidas para preservação da 

prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da 

calamidade pública atinente à pandemia de COVID-19. E também, a regulamentação da 

Conta-Covid, por meio da REN Nº 885, de 23 de junho de 2020 que dispõe sobre as 

operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE) para estes fins e os procedimentos correspondentes. O objetivo das 

notas técnicas e resoluções normativas visam minimizar efeitos da pandemia no setor 

elétrico, dar liquidez ao setor e diluir o efeito do aumento nas tarifas de energia ao longo 

de cinco anos. 

A crise provocada pelo surto teve impactos relevantes sobre a economia, 

especialmente na parcela da população mais vulnerável: famílias de baixa renda, os 

trabalhadores informais e a mão-de-obra menos especializada. Esta parcela da população 

tipicamente não possui reservas para lidar com a queda de renda ou desemprego, o que 

pode levar os consumidores a recorrer à inadimplência ou furto de energia elétrica, pois 



 

14 
 

um dos efeitos sentidos pelo setor durante a pandemia da covid-19 foi a redução da 

capacidade de pagamento dos consumidores. Diante disso, além das ações no âmbito da 

Conta-Covid que trazem benefícios diretos para o consumidor final de energia, a Medida 

Provisória 950 (Congresso Nacional, 2020) previu a isenção do pagamento da fatura de 

eletricidade durante os meses de abril, maio e junho no ano 2020 para os consumidores 

de baixa renda, beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica. A isenção abrangeu os 

primeiros 220 kWh utilizados em cada mês, sendo este custeada com recursos da CDE, 

encargo utilizado para financiar diferentes programas do setor elétrico. O intuito desta 

medida é aliviar o orçamento das famílias de menor renda durante a fase mais aguda da 

crise. Indiretamente, a medida também contribui para preservar a liquidez do caixa das 

distribuidoras, pois a cobertura via CDE mitigou o aumento da inadimplência dos 

consumidores residenciais. 

Também, como consequência do atingimento do coronavírus, o governo federal 

disponibilizou auxílios emergenciais de proteção social às pessoas em situação de 

vulnerabilidade, enfrentamento da emergência na saúde pública, integralização de cotas 

do fundo garantidor para investimentos (FGI) para pequenas e médias empresas no 

âmbito emergencial de acesso a crédito, auxílio financeiros aos estados e municípios, 

benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, dentre outros, conforme 

Controladoria Geral da União (Portal da Transparência, 2021). Os auxílios visam garantir 

uma renda mínima aos brasileiros em situações mais vulneráveis durante a pandemia, já 

que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise. 

Em virtude dos impactos da pandemia do COVID-19 já mencionados, este capítulo 

aborda a motivação, problemática e objetivos do estudo para dissertar sobre predição de 

energia injetada no sistema elétrico, dos estados Pará e Maranhão, mostrando os 

resultados impulsionados pelos aumentos e reduções no consumo de energia em 

detrimento das variáveis externas que refletem, também, os auxílios dados pelo governo. 

1.1 Impacto da pandemia do coronavírus (COVID-19) na 

energia injetada na rede elétrica 

Cada estado brasileiro possui diversas características que se tornam específicas por 

regiões, sejam elas territoriais, populacionais, climáticas ou socioeconômicas. Essas 

peculiaridades refletem os costumes locais e por isso, o perfil do consumo de energia 
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injetada no sistema elétrico precisa incorporar algumas dessas variáveis como parte das 

projeções de energia modeladas no estudo. Alguns desses padrões são mapeados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para referenciar os estados 

brasileiros. De forma global, segundo os dados apontados (IBGE, 2021), o Pará possui 

uma população estimada de 8.690.745 habitantes, com território de 1.245.870,798 km², 

densidade demográfica de 6,07 hab/km², índice de desenvolvimento humano (IDH) de 

0,646 comparado aos demais estados e rendimento nominal mensal domiciliar per capita 

de R$ 807,00. Por sua vez, o Maranhão possui uma população estimada de 6.574.789 

habitantes, com território de 329.642,182 km², densidade demográfica de 19,81 hab/km², 

IDH de 0,639 comparado aos demais estados e rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita de R$ 636,00.  

Como pode-se ver na Figura 1, ambos os estados Pará e Maranhão, estão entre os 

que mais receberam auxílios emergências durante o período de pandemia, e isso pode 

confirmar os dados de rendimento mensal domiciliar per capita informados no parágrafo 

acima pelo IBGE, pois o recebimento de benefícios do governo em comparação a baixa 

condição financeira já inerente ao estado, pode ter contribuído na mudança de perspectiva 

no consumo mensal de energia. 

Figura 1. Comparativo de benefícios por localidade 

 
Fonte: Portal da Transparência (BRASIL, 2021)  
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Como apresentado nas mídias de comunicação (jornal nacional, globo.com), no 

Brasil e em muitos outros países, o surto de covid-19 se espalhou de forma exponencial 

em todas as regiões do país, como exemplo do estudo em questão, Pará e Maranhão 

representados nas Figuras 2 e 3, respectivamente. E, no esforço para conter a propagação 

da doença, as autoridades das três esferas governamentais (federal, estadual e municipal) 

adotaram, nem sempre de forma coordenada, medidas que impactaram toda a população 

e a economia para contenção da doença. 

Na economia, as restrições à circulação de pessoas, medida imposta com o intuito de 

evitar aglomerações, fez com que lojas, indústrias, restaurantes, escolas e demais 

atividades comerciais, com exceção daquelas consideradas essenciais, interrompessem as 

suas atividades ou operassem de forma limitada, e com isso, o resultado foi uma 

desaceleração da atividade econômica. Dentre as principais medidas adotadas pelo 

governo do PA estão lockdown e suspensão total de atividades não essenciais no Decretos 

Nº 729, de 5 de maio de 2020 e Nº 609, de 16 de março de 2020. Já no MA, por 

determinação da justiça e Decreto Nº 35.731, de 11 de abril de 2020, houve suspensão 

das atividades não essenciais durante 10 dias, com exceção de serviços de alimentação, 

farmácias, portos e indústrias que trabalham em turnos de 24 horas, além dos Decretos 

Nº 5.662 de 16 de março de 2020, Nº 35.672 de 19 de março de 2020, e Nº 35.677 de 21 

de março de 2020. Portanto, assim como os demais ramos, o setor elétrico, responsável 

pelo insumo básico de energia elétrica, utilizado em praticamente todos os setores da 

economia, também foi afetado pela crise. 

Figura 2. Histórico de casos registrados de COVID-19 no Pará 

 
Fonte: Governo do Pará (BRASIL, 2021). 
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Figura 3. Histórico de casos registrados de COVID-19 no Maranhão 

 
Fonte: Governo do Maranhão (BRASIL, 2021). 

É importante ressaltar que no momento em que autoridades governamentais passam 

a tomar medidas que impactam toda atividade econômica para combater a proliferação 

do vírus, suas ações extrapolam a esfera da saúde pública, passando a interessar e afetar 

toda a população. Em função de todo cenário exposto, buscou-se esclarecer os problemas 

envolvidos no enfrentamento ao surto de covid-19 e os meios disponíveis para mitigar os 

seus efeitos, bem como relacionar os resultados e efetuar uma análise mais apurada de 

suas consequências sobre o setor elétrico. 

As repercussões de curto prazo dessa crise no setor elétrico foram imediatas e tiveram 

duas naturezas principais: 1) a redução do consumo de eletricidade; 2) o potencial 

aumento da inadimplência. Segundo a Associação da Indústria de Cogeração de Energia, 

(COGEN, 2021) esses efeitos foram percebidos pelas distribuidoras por meio das 

medições das energias consumidas no sistema elétrico de cada agente.  

A confirmação dessa tendência no curso do ano de 2020, foi divulgado na Resenha 

de Mercado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021), posto na Figura 4 que 

representa a média de 12 meses móveis realizados do Brasil inteiro, onde fica evidente a 

redução do consumo de energia mais acentuada nas classes comercial e industrial, com 

variações de -10,5% e  -1%, respectivamente, quando comparado ao ano de 2019, sendo 

que em paralelo a redução das atividades econômica, a classe residencial aumentou 

exponencialmente, confirmando também, o aumento de tempo em que as pessoas 
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passaram nas suas residências com variações de +4,1% em relação ao mesmo período do 

ano anterior.  

Figura 4. Resultados Mensais do Mercado de Energia Elétrica   

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2021). 

Em complemento aos resultados de Resenha divulgados pela EPE, para acompanhar 

o comportamento de mercado regionalizado do Brasil, a Figura 5 representa a média de 

12 meses móveis realizados do consumo total e residencial do Pará e Maranhão. A leitura 

é a comparação do Pará em relação aos resultados do Norte e Brasil, sendo que o mesmo 

mostra o crescimento do consumo total e residencial acima da média Brasil, e a 

comparação do Maranhão em relação aos resultados do Nordeste e Brasil, sendo que o 

mesmo também mostra o crescimento do consumo total e residencial acima da média 

Brasil. Dessa forma, percebe-se que os mercados que possuem a classe residencial com 

maior representatividade do consumo, os efeitos da pandemia no perfil de consumo são 

positivos. 

Figura 5. Resultados Reais da média 12 meses do Mercado de Energia Elétrica   

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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  Como resultado da mudança vista no consumo de energia, as concessionárias de 

distribuição de energia do grupo Equatorial Energia sentiram a necessidade de reverem 

suas projeções de energia a serem consumidas pelo mercado, e aproveitaram a aplicação 

da nova metodologia da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) concluída na área de 

Regulação e Mercado, que possibilitassem torná-las mais próximas da nova realidade, 

pois estas projeções são elementos chave no planejamento da operação do sistema, haja 

vista que, além do orçamento interno da empresa, também subsidiam informações 

enviadas ao Operador Nacional do Sistema (ONS) para o melhor gerenciamento do 

Sistema Interligado Nacional (SIN), bem como para Câmara Nacional de Energia Elétrica 

(CCEE), com a finalidade do gerenciamento dos contratos de comercialização de energia 

elétrica no ambiente regulado (CCEAR). É importante ressaltar que no Ambiente de 

Contratação Regulado (ACR), as distribuidoras contratam energia de novos 

empreendimentos de geração nos Leilões de Energia Nova por meio de contratos com 

prazos de 20 a 30 anos de duração, firmados três a seis anos antes da data de entrada de 

sua operação. Este compromisso de longo prazo tem sido fundamental para assegurar a 

expansão tempestiva do sistema elétrico. 

O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das 

instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN e pelo planejamento da 

operação dos sistemas isolados do Brasil, sob a fiscalização e regulação da ANEEL. O 

mesmo foi criado em 26 de agosto de 1998, pela Lei nº 9.648, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 10.848/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5.081/2004. (ONS, 

2021). 

Por sua vez, a Câmara de Comercialização atua como operadora do mercado 

brasileiro de energia elétrica, voltada à viabilização de um ambiente de negociação 

competitiva, sustentável e seguro, pautado pela neutralidade, liquidez e simetria de 

informações. A mesma foi criada através da REN Nº 109, de 26 de outubro de 2004, a 

qual instituiu a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. Na esfera do mercado 

regulado, a CCEE é responsável por promover os leilões de compra e venda de energia, 

assim como gerenciar os contratos firmados nesses leilões. (CCEE, 2021). 

O desenvolvimento deste estudo para obter métodos mais satisfatório de projeção de 

energia injetada, tornou-se muito apropriado para a manutenção e direcionamento de 

negócios, pois trata do principal insumo do serviço que a distribuidora de energia oferece 

aos consumidores, representados dentro da área de concessão, visto que no mundo 



 

20 
 

corporativo, o planejamento estratégico é a ferramenta mais importante para alcançar o 

sucesso no negócio, e o estudo também pode servir de subsídio para tomadas de decisão 

do grupo Equatorial Energia.   

Fazer projeções, no entanto, não é um problema trivial de se resolver, pois o consumo 

de energia depende de uma gama variada de fatores exógenos e endógenos, como todos 

aqueles mencionados anteriormente, além dos aspectos econômicos, sociais, climáticos, 

ambientais, políticos e culturais regionais, entre outros. Para tornar essas previsões de 

energia o mais próximo possível dessa realidade é necessário que sejam realizadas com o 

auxílio de análises estatísticas e/ou técnicas computacionais, para identificar esses 

padrões e tornar os resultados mais confiáveis na utilização do planejamento da empresa 

e, portanto, a oportunidade de dissertar com foco neste assunto.  

1.2 As Projeções de Energia e seus principais desafios em 

tempos de Pandemia 

O setor elétrico demanda um complexo e amplo planejamento para operar dentro dos 

parâmetros mínimos de confiabilidade e qualidade estipulados pela ANEEL, que atua 

como autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, sendo a 

mesma criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei nº 9.427/1996 e do 

Decreto nº 2.335/1997, (ANEEL, 2021). Por isso, não é apenas comum, mas também 

necessário, que todas as empresas do ramo de distribuição de energia realizem 

planejamento do seu negócio com o intuito de prever possíveis crescimentos ou reduções 

da companhia, de forma a direcionar investimentos a curto, médio e longo prazo. As 

projeções de energia devem ser fundamentadas em dados concretos, daí surgindo a 

necessidade de acompanhar os dados históricos realizados do consumo de energia que lhe 

serviram/e ou servirão de base, bem com identificar as melhores ferramentas e técnicas 

de projeções para comparar assertividades do produto e serviço entregue. 

Especificamente para o setor elétrico de distribuição, é importante o 

acompanhamento da energia passante na rede de distribuição até os consumidores finais 

de cada concessionária, com a finalidade de torná-la aderente aos contratos de compra de 

energia, bem como a demanda utilizada de uso da rede juntos aos órgãos setoriais CCEE, 

ONS e EPE. A situação é particularmente difícil para as distribuidoras, pois o regime de 

contratação estabelecido pelo governo, o ACR, aloca grande parte do risco de mercado 
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sobre tais empresas. Apesar do risco a que estão expostas, não é comum que as 

distribuidoras disponham de remuneração adequada para absorver tais desequilíbrios 

econômicos em curto espaço de tempo. Também, a taxa de remuneração regulatória 

estabelecida pela ANEEL é definida considerando a volatilidade ‘normal’ do mercado, 

mas não inclui variações atípicas como aquelas provocadas por uma pandemia. 

Portanto, quando ocorrem ‘choques’ que alteram a trajetória de crescimento do 

consumo, como este provocado pela covid-19, há sério comprometimento do equilíbrio 

econômico-financeiro das distribuidoras, pois grande parte de seus custos são fixos, o que 

significa que eles não reduzem na mesma proporção da demanda usada no sistema. Logo, 

as diretrizes estratégicas das empresas também são direcionadas e afetadas pelas 

projeções de energia, a qual pode usar como base a proposta deste trabalho. Um exemplo 

desse reflexo, seria uma expansão de capacidade para atendimento da energia injetada 

quatro anos à frente fosse projetada considerando uma taxa de crescimento de 5%, e a 

taxa de crescimento efetivamente observada naqueles cinco anos acabasse sendo de 

apenas 1%, o resultado seria de uma expansão da base de ativos da empresa acima do 

necessária, e uma taxa de ociosidade desses novos ativos, considerado motivo de 

investimento imprudente. 

Assim como os modelos de projeções sofrem atualizações e melhorias, foi 

identificado que no ano 2020, por conta da pandemia do COVID-19, as trajetórias de 

cargas históricas de energia consumida foram alteradas para uma nova realidade, em 

razão de vários fatores, entre os quais os trabalhos em home office, aulas virtuais, 

comércios virtuais e deliverys etc. Como consequência dessas mudanças, novas 

motivações e desafios estão sendo enfrentados, e assim surgiu a finalidade de projetar 

mercado de energia elétrica em um cenário novo, onde não existiam variáveis 

comparativas nem perspectivas futuras para contenção do vírus e “retorno à 

normalidade”. 

O estudo realizado de projeções de energia tem por objetivo testar novas 

metodologias e identificar o melhor modelo computacional que se adeque à solução 

desses problemas e responda, com menores taxas de erro, aos cenários de curtíssimo prazo 

(referência de um mês) e de curto prazo (que indica referência de até 12 meses). A 

finalidade principal desses modelos é respaldar a área estratégica da empresa com uma 

segunda opção de projeções de energia injetada no sistema elétrico, com foco no cenário 

atual, para direcionar as decisões. 
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O modelo para predição de energia deste estudo foi desenvolvido via P&D de 

Mercado, de responsabilidade do grupo Equatorial Energia em conjunto a Universidade 

Federal do Pará (UFPA) e CENERGEL Sistemas Energéticos, sob título Projeção do 

Mercado de Energia Considerando Modelo de Previsão de Perdas Comerciais e 

Informações de Programas de Eficiência Energética e Geração Distribuída (GD). O 

sistema possui abertura de três módulos de projeção: consumo de energia faturada, 

energia injetada e perdas de energia e que serão detalhados no próximo tópico. 

1.3 Projeto P&D Mercado 

O P&D é um Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de 

Energia Elétrica da qual a ANEEL regulamenta os investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento do Brasil. (P&D ANEEL, 2021) 

 “O objetivo do Programa de P&D é alocar adequadamente 

recursos humanos e financeiros em projetos que demonstrem a 

originalidade, aplicabilidade, relevância e a viabilidade econômica de 

produtos e serviços, nos processos e usos finais de energia. Busca-se 

promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e 

desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, criando novos 

equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam 

para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade 

tarifária, a diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência 

tecnológica do país. (P&D ANEEL, 2021)” 

A Equatorial Energia submeteu o P&D de Mercado à ANEEL em outubro de 2018 e 

que deu origem ao contrato firmado com a UFPA e CENERGEL para implementar o 

desenvolvimento de uma nova metodologia, através de sistema integrado com o banco de 

dados da mesma para coletar informações em tempo real, visando projetar o mercado 

consumidor de energia e perdas comerciais no curto, médio e longo prazo, utilizando 

modelos computacionais de aprendizagem profunda com base nas Redes Neurais 

Artificias (RNA). O sistema foi desenvolvido na plataforma web, disposto na Figura 6, 

utilizando a linguagem de programação Python, que acessa os dados da simulação do 

OpenDSS para aplicação da metodologia, e base no framework web Bootstrap 4, voltado 

para o desenvolvimento de componentes de interface (front-end) e aplicações web usando 
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linguagens CSS e HTML, como informado nos relatórios mensais do P&D Mercado 

(P&D MERCADO, 2021). 

Figura 6. Sistema web de Projeção de Mercado   

 
Fonte: relatório mensal P&D Mercado (P&D MERCADO, 2021) 

 

O produto (software) do projeto é composto por vários módulos que interagem e 

trocam informações entre si, sendo que o acompanhamento constante das atualizações 

estruturais do sistema computacional foi de grande importância para garantir a 

confiabilidade e sucesso do mesmo. Na Figura 7 está disposto o diagrama dos 

componentes do sistema computacional, onde estão os fluxos de informações que tiveram 

a finalidade de melhorar a qualidade de experiência do usuário com a interface gráfica do 

sistema (front-end), além da possibilidade de acompanhar como foi construída a 

arquitetura do sistema, que tiveram como base duas fontes primárias de dados, e que 

deram origem aos dados elétricos da rede e do consumo de energia das distribuidoras em 

estudo. 

Figura 7. Diagrama de Componentes do Sistema Computacional   

 
Fonte: relatório mensal P&D Mercado (P&D MERCADO, 2021) 
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Ao longo dos últimos dois anos, o projeto de título “Projeção do Mercado de Energia 

Considerando Modelo de Previsão de Perdas Comerciais e Informações de Programas de 

Eficiência Energética e Geração Distribuída” foi desenvolvido com vertentes 

direcionadas às projeções de energia em três módulos: projeção de energia injetada, 

projeção de consumo, perdas técnicas/ perdas não técnicas, conforme disponível na 

Figura 8. 

Figura 8. Módulos de Projeção de Mercado   

 

Fonte: relatório mensal P&D Mercado (P&D MERCADO, 2021) 

No módulo de projeção de consumo e perdas técnicas/ perdas não técnicas que tem 

alcance de médio e longo prazo (de 2 a 10 anos de projeção), foi utilizado o método de 

Redes Bayesianas Dinâmicas (RBD), modelo capaz de retratar uma rede complexa, 

através de variáveis com incertezas aleatórias e que codificam comportamentos de 

dependências temporais.  

Para o módulo de perdas, é importante lembrar que a originalidade do P&D Mercado 

está, também, na metodologia utilizada para o cálculo de perdas técnicas e não técnicas, 

em que é desagregado os dados de perdas e aplicado pelo método de impedância 

equivalente operacional (IEO), através do sistema OpenDSS para modelar a rede do Pará 

e Maranhão. (P&D MERCADO, 2021) 

Para o módulo de projeção de energia injetada e perdas técnicas/ perdas não técnicas 

que tem alcance de curto e curtíssimo prazo (de 1 mês a 12 meses de projeção), foi 

utilizado o método de Deep Learning, conceituado abaixo. É importante evidenciar que 

neste módulo de curto e curtíssimo prazo, será desenvolvido todo o estudo deste trabalho, 

sendo mais voltado para energia injetada no sistema elétrico das concessionárias da 

Equatorial Energia Pará e Maranhão. 
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“Deep learning é um tipo de machine learning que treina 

computadores para realizar tarefas como seres humanos, o que inclui 

reconhecimento de fala, identificação de imagem e previsões. Em vez 

de organizar os dados para serem executados através de equações 

predefinidas, o deep learning configura parâmetros básicos sobre os 

dados e treina o computador para aprender sozinho através do 

reconhecimento padrões em várias camadas de processamento. (SAS, 

2021)” 

O módulo de energia injetada vai abranger toda quantidade de energia elétrica 

injetada nas redes do sistema de distribuição do PA e MA, englobando os montantes de 

energias suprida de redes elétricas de outras concessionárias conectadas à rede da 

distribuidora, conforme conceituado no módulo 1 dos procedimentos de distribuição de 

energia elétrica. (PRODIST, 2021).  

A projeção da energia injetada está representada na Figura 9, onde o fluxo de 

integração representa o cenário de curto e curtíssimo prazo, incluindo a composição da 

extração de informações do banco de dados a partir das medições da Plataforma Integrada 

de Medição (PIM) disponíveis, hora a hora, tendo datas fixas de consolidação mensal dia 

6 com informações preliminares e 20 com as medições de fechamento. Posteriormente é 

feita a modelagem do módulo de integração que dá origem a aplicação da modelagem das 

redes neurais artificiais para treinar modelos e gerar projeções de energia injetada. Neste 

cenário, o modelo segue com retroalimentação em que a saída de dados serve de input 

para a projeção futura. Assim, a finalidade desses modelos foi encontrar a melhor janela 

de otimização e sua respectiva taxa de aprendizagem. Ademais, no desenvolvimento do 

trabalho, as técnicas utilizadas e modelos testados mostrarão os resultados encontrados 

acerca da proposta de projeção da energia injetada neste cenário. 
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Figura 9. Fluxo de integração fim-a-fim para a projeção de energia de curto prazo   

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

1.4 Proposta do trabalho 

A proposta deste trabalho é modelar uma rede neural artificial (RNA) alimentada 

automaticamente pela base de dados (BD) da empresa Equatorial Energia, por meio de 

amostras formadas de energia injetada em diferentes arranjos diários, e que contenham 

periodicidade horária, com base no passado recente (variando de 1 a 3 anos de acordo 

com a janela anual definida pela metodologia e configuração do modelo), e no período 

crítico de pandemia (COVID-19), para compor o padrão histórico realizado antes da 

pandemia, bem como o período de pandemia. O objeto de estudo será o ano de 2020, 

momento em que a pandemia se agravou, de forma a analisar como o modelo vai se 

adaptar durante esse período. 

Durante o desenvolvimento do projeto de mercado foram avaliadas diversas técnicas 

de IA como solução da problemática, mas a técnica de RNA se mostrou promissora e foi 

escolhida para realizar a tarefa de projeção de energia injetada focando na modelagem 

generalista para obter um bom desempenho em mudanças bruscas de padrão, como foi o 

caso que ocorreu na pandemia do COVID-19. A partir da técnica escolhida, a 

retroalimentação foi proposta para ser agregada ao modelo de forma a possibilitar a 

projeção em diferentes horizontes, propiciando resultados rápidos e assertivos e com 

facilidade de daptação dos cenários. 
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A partir da magnitude dos impactos decorrentes do surto do novo coronavírus e da 

velocidade com a qual eles afetaram os agentes do setor elétrico, foi demandado medidas 

de adaptação abrangentes em um curto espaço de tempo. E, também por isso, surgiu a 

necessidade de projetar a energia injetada em um cenário de curto e curtíssimo prazo para 

auxiliar no planejamento da expansão e obter os melhores resultados. Importante realçar 

que a mudança no perfil de consumo causada pela pandemia foi a motivação para a 

revisão do modelo de predição de energia no curto prazo, porém como o método foi 

desenvolvido para rápida adaptação, o modelo se mostrou promissor a resolver problemas 

envolvendo outra variável foco ou ocasionada por mudanças bruscas, como foi o caso da 

predição para Geração Distribuida. 

O insumo realizado neste espaço de meses que iniciaram em março de 2020, servirá 

como o objeto de estudo para o modelo de projeção proposto, com intuito de estimar as 

próximas horas, dias e semanas, avaliando a acurácia em curtíssimo (1 mês), curto (6 

meses) e médio (1 ano) prazo. Em complemento, as medições de energia realizadas no 

sistema desenvolvido no P&D Mercado, permitirá ao usuário final escolher períodos que 

deseja projetar, a concessionária desejada, região ou pontos de acesso, bem como número 

de modelos, de camadas, épocas e números de neurônios como configurações avançadas 

das redes neurais, e que também são utilizadas no sistema de projeções para consistir em 

resultados finais. 

É interessante ressaltar que o projeto P&D de Mercado também desenvolveu o 

módulo de projeção para médio e longo prazo, cujos estudos realizados para o 

desenvolvimento tiveram a incorporação de cenários econômicos e políticos atualizados 

mensalmente, e que ajudaram a compreender as variáveis de entrada do sistema 

desenvolvido, com a finalidade de contribuir nos resultados, além de agregar na entrega 

padrão resultantes da própria inteligência computacional (IA) utilizada no modelo de 

previsão. 

Portanto, trabalhar com as complexidades e correlacionar todos os fatores de um 

novo momento histórico e econômico é um desafio nesta projeção de energia injetada, 

pois para melhorar os modelos de previsão de energia é requerido um grau de dificuldade 

maior pelas imprevisibilidades da representação de um novo perfil de consumo na 

sociedade. Contudo, a modelagem a curto prazo foi possível obter uma solução de baixo 

custo para empresa, utilizando apenas o histórico de energia injetada a partir da BD da 
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empresa, sem interações com bases externas, e que trouxeram mais agilidade e melhores 

acurácias nos resultados finais. 

1.5 Objetivos  

Este trabalho tem por objetivo geral realizar estudos no Sistema de Projeção, 

desenvolvido no P&D (Programa de Pesquisa e Desenvolvimento) de Mercado da 

Equatorial Energia nos estados do Pará e Maranhão, sobre os modelos e técnicas 

computacionais para fazer projeções do mercado de energia injetada num cenário de 

pandemia do COVID-19, bem como de GD que é uma modalidade recente no setor 

elétrico, cujos impactos, a curtíssimo e curto prazo, ainda são fortes fatores de incertezas 

no atual cenário, e auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas do grupo. 

Os objetivos específicos do presente trabalho pontualmente são: 

● Revisão da literatura associada à técnica de redes neurais artificiais para 

projeção de energia injetada; 

● Avaliar a melhor configuração da modelagem apontada pela rede neural 

artificial (default) na projeção de energia injetada e GD; 

● Apontar os melhores resultados obtidos pelo módulo de projeção de curto 

prazo; 

● Validar o modelo proposto pelo projeto com os resultados obtidos pelo 

modelo já em utilização pelo grupo Equatorial Energia. 

1.6 Organização da dissertação 

Este trabalho está dividido em 6 capítulos, estruturado da seguinte forma: 

O capítulo 1 discursa a ideia principal da dissertação trazendo contextos, propostas e 

objetivos do trabalho. 

O capítulo 2 aborda trabalhos relacionados ao tema principal deste trabalho, 

identificando as propostas similares de predição já discorridas. 

O capítulo 3 apresenta os aspectos teóricos de Redes Neurais Artificiais a qual foi 

utilizada no desenvolvimento da modelagem do sistema P&D Mercado. 

O capítulo 4 mostra o desenvolvimento do trabalho, detalhando as tecnologias, 

conceitos, datasets e métodos utilizados.  
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O capítulo 5 apresenta o sistema desenvolvido no Projeto de desenvolvimento de 

mercado do Grupo Equatorial Energia, as ferramentas e técnicas usadas para sua 

implementação, o experimento de uso do sistema e análise de resultados de projeções de 

energia injetada nos sistemas elétricos do Pará e Maranhão. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta as considerações finais sobre o trabalho realizado e 

perspectivas futuras. 



 

30 
 

2 Trabalhos Correlatos  

Como descrito no capítulo introdutório desta dissertação, pretende-se abordar a 

técnica de Redes Neurais Artificiais no problema de previsão de energia e demanda das 

empresas distribuidoras de energia elétrica, neste cenário de pandemia devido ao Covid-

19. Por se tratar de um assunto novo, o qual ainda está sendo estudado por pesquisadores 

e testado em laboratórios, o novo coronavírus tem afetado o mundo inteiro de forma 

imparcial e isso traz a novidade do trabalho de dissertação para prever energia em um 

momento de incertezas no Brasil e no mundo. Para este momento histórico, não existe 

bibliografia que valide projeções em meio a uma pandemia, mas sim estudos que 

informem ações para combate e prevenção que a população deve seguir a título de 

segurança, bem como os cenários impactados a partir da pandemia. 

A White Paper (2020) em sua edição de Número 23, compartilhou um estudo sobre 

os impactos da COVID-19 e medidas de mitigação dos efeitos no setor elétrico que 

retratam a evolução da pandemia e políticas adotadas no Brasil com abrangência nas 

restrições de circulação de pessoas, bem como medidas impostas no sentido de evitar 

aglomerações, interrompendo atividades ou reduzindo limitações no funcionamento de 

lojas, indústrias, restaurantes, escolas e demais atividades comerciais, com exceção 

daquelas consideradas essenciais, cujo resultado foi uma desaceleração forte na atividade 

econômica, e consequentemente, afetando o setor elétrico que é responsável pelo insumo 

básico utilizado em praticamente todos os setores da economia. O ponto interessante a 

ressaltar desta publicação, foi o desencadeamento dos efeitos dentro do setor elétrico 

brasileiro, retratando as demandas de energia, inadimplências, custos, flexibilização das 

regras aplicadas aos agentes, adaptações em curto prazo e dificuldade de prever expansões 

no setor, porque o atendimento das variações de carga dos consumidores requer 

coordenação de centenas de empresas de geração, transmissão e distribuição em tempo 

real. Ainda assim, o estudo retratou o momento histórico e seus impactos na economia e 

no setor, sem perspectivas do futuro. 

A rede neural artificial é uma vertente da inteligência artificial, que usa modelos 

matemáticos para resolver problemas de classificação, reconhecimento de padrões, bem 

como estimação de dados por regressão, baseado nos processos mentais da ciência 

cognitiva. As RNAs têm origem na abstração de técnicas observáveis do sistema nervoso 
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ou neurônios biológicos cujos impulsos nervosos ou potenciais de ação constituem as 

informações a serem processadas, alimentando o processo de treinamento conhecido 

como aprendizado competitivo (KOVÁCS, 2006). 

Portanto, neste capítulo que trata de trabalhos correlatos, serão citadas produções 

acadêmicas que validem a metodologia que será usada como base para predição de 

energia elétrica injetada nos sistemas do Pará e Maranhão, com aberturas de trabalhos 

similares do uso de redes neurais para estimação no contexto geral, bem como trabalhos 

de estimação voltados para o setor elétrico. A técnica de inteligência definida para a 

metodologia proposta são redes neurais artificiais, com isso foram levantados trabalhos 

que se apliquem a problemática abordada por esta dissertação, bem como estudos de 

predição de energia e demanda que são base para o planejamento de operação energética 

do setor e das empresas que gerem esses ativos. 

2.1 Aplicação de Redes Neurais Artificiais (RNAs) para 

estimação no contexto geral 

Os autores BINOTE; BONITE; LEITE (2014) usaram as Redes Neurais Artificiais 

para a estimação do volume de árvores, usando um método comparativo para realizar a 

quantificação volumétrica do modelo de Schumacher e Hall. Os dados utilizados no 

estudo foram provenientes de cubagens de 2.307 árvores de povoamentos de eucalipto 

(Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla), tendo variáveis para treinamento das RNA 

numéricas (quantitativas) e categóricas (qualitativas). A estimação do volume de árvores 

foi executada por meio de redes neurais artificiais com diferentes configurações, variando 

o número de neurônios na camada oculta, funções de ativação, algoritmos e os parâmetros 

de treinamento. Ao final foi considerado que redes neurais simples com apenas um 

neurônio na camada oculta, podem ser utilizadas com eficiência para estimação do 

volume de árvores. A partir deste resultado, é possível demonstrar que para fazer 

estimação poucas camadas são necessárias para obter bons resultados, assim como 

mostrou-se no (ROPEC, 2020) que foram necessárias poucas amostras para obter um 

resultado satisfatório.  

O autor MUELLER (1996) usou uma aplicação de redes neurais artificiais para 

previsão do mercado acionário. O estudo identificou que os métodos de previsão 

convencionais de séries temporais têm alcance limitado na realização de prognósticos de 
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séries econômicas, devido à dificuldade desses modelos em manipular observações 

decorrentes de ambientes extremamente dinâmicos, como o mercado de ações. 

Entretanto, as redes neurais artificiais são capazes de tratar com o problema de 

instabilidade estrutural entre as observações de uma série temporal. E por isso, o estudo 

explorou a habilidade dos modelos conexionistas em realizar previsões acuradas de séries 

de preços de ações. A proposta do estudo é ter um aspecto alternativo de antecipação do 

desempenho futuro dessas séries, através da identificação de regularidades no movimento 

da cotação das ações no mercado. Ao final do trabalho, os resultados obtidos pela 

aplicação de técnicas de redes neurais artificiais foram analisados detalhadamente e 

confrontados com aqueles gerados pelos métodos previsão clássicos, cuja comparação 

valida o resultado obtido pelas RNAs. 

Os autores FERREIRA; SILVA; SASSI (2015) realizaram um estudo sobre a 

previsão de demanda de encomendas que utilizam rede neural artificial baseado no tipo 

Multilayer Perceptron (MLP) e treinada através do algoritmo de propagação de erro. Os 

dados para a realização dos experimentos foram coletados durante 60 dias úteis, 45 dias 

para treinamento e 15 dias para teste, onde os resultados obtidos com a utilização das 

RNAs na previsão da demanda de encomendas apresentaram boa aderência aos dados 

experimentais nas fases de treinamento e teste, pois a RNA identificou os padrões de 

comportamento num sistema complexo na previsão da demanda em empresas de 

transporte, tratamento e distribuição de encomendas, e permitiu a adequação dos recursos 

produtivos conforme a demanda diária, evitando rupturas durante o processo de 

tratamento e perda de prazo de entrega. Portanto, com os experimentos foi possível 

reduzir custos com recursos disponibilizados desnecessariamente em operações mal 

dimensionadas por falta de previsão da demanda adequados. Com isso, o resultado obtido 

mostra que a previsão feita para projetar demandas de encomendas, ajuda nas tomadas de 

decisão para um cenário futuro, igualmente realizado na dissertação em questão. 

Os autores OLIVEIRA; SOUZA; LACERDA; GONÇALVES (2010) utilizaram a 

aplicação de redes neurais artificiais na previsão da produção de álcool, a partir de dados 

de produção anteriores. A RNA implementada obteve uma previsão melhor para a 

produção de álcool do que a obtida por técnica de tratamento da série no domínio de séries 

temporais. Portanto, foi possível verificar a eficiência da RNA no tratamento de padrões 

não lineares e da aplicação na tarefa de previsão para a obtenção de melhores resultados, 

modificações na topologia e treinamento da RNA, através da variação da quantidade de 



 

33 
 

neurônios, aumento do tempo de treinamento, teste com outros parâmetros de 

treinamento. A produção acadêmica utilizará a previsão de produção de álcool com a 

finalidade de direcionar uma tomada de decisões no sentido de planejar o volume de 

estoque para o consumo ao longo dos períodos subsequentes, bem como comparar os 

resultados com a técnica de modelagem de séries temporais dos modelos de Box & 

Jenkins, e, portanto, é comparável ao cenário da dissertação que também projeta com a 

finalidade de auxiliar nas tomadas de decisão.  

O autor CAPITANIO (2019) desenvolveu um algoritmo adaptável utilizando redes 

neurais artificiais para previsão de demanda, que é considerada uma ferramenta 

importante para qualquer setor do mercado de trabalho para gestão e planejamento, além 

de se basear na predição futura das variáveis envolvidas. Assim, o estudo prevê o modelo 

de previsão baseado em uma abordagem de aprendizado de máquina, a partir de uma 

RNA com treinamento de aprendizagem supervisionada, aplicada nos dados históricos de 

empresas do segmento moveleiro, dólar americano e consumo de energia elétrica do 

estado do Rio Grande do Sul, combinadas com dados de indicadores econômicos (PIB, 

SELIC, TR). A finalidade foi que o algoritmo pudesse encontrar um padrão de 

relacionamento na BD, e aí então prever a demanda com maior acurácia. O modelo da 

previsão do dólar resultou em um menor erro mape em relação as demais previsões, sendo 

o erro obtido de 1,06%. Este baixo erro deu-se também pela BD maior, fazendo com que 

a rede se adaptasse com maior eficácia ao histórico e indicadores utilizados. A previsão 

do consumo de energia elétrica obteve um erro mape de 2,15% e para o banco de dados 

menor que é a previsão de consumo de chapas de MDF da fábrica moveleira resultou em 

um erro de 3,85%. Com isso, é possível comparar que o trabalho apresentado tem em 

comum resultados da projeção de energia, porém com distinção do alcance da BD, em 

que o autor informa que utilizou uma base pequenas de dados históricos, enquanto a 

produção acadêmica atual possui uma série maior de dados e tem integração direta com 

banco que alimenta a projeção em janela horária.  

O autor MAIA (2008) propôs avaliar o uso de técnicas de previsão de séries 

temporais com Redes Neurais Artificiais na aplicação da demanda do volume de crédito 

com recursos livres no Sistema Financeiro Nacional. Para isso, utilizaram-se técnicas de 

análise multivariadas para determinar as séries independentes que explicam a variável 

dependente ou Recursos Livres, através das redes neurais em cooperação com métodos 

estatísticos, buscando alcançar melhores resultados que os obtidos com técnicas 
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estatísticas isoladamente. O trabalho iniciou com considerações sobre previsões de séries 

temporais baseado na teoria da regressão, e uma caracterização sobre redes neurais 

aplicada no estudo de caso em que a rede foi capaz de prognosticar demandas de créditos 

a partir das séries econômicas, com MPL de duas mil épocas e quarenta neurônios na 

camada escondida, resultando num MAPE de 0,44. A escolha das características, 

portanto, apresentou a capacidade de generalização igual ou melhor que o método 

estatístico, sendo o resultado considerado muito bom e que valida a comparação da RNA 

com modelos convencionais estatísticos. 

O autor MORAES (2016) utilizou redes neurais artificiais (RNAs) para analisar 

componentes para predição de matéria orgânica, através da modelagem de sistemas de 

tratamento de plantas, com o propósito de melhorar o monitoramento e controle 

operacional da planta, além de garantir a qualidade do efluente tratado antes do descarte. 

O objetivo desta pesquisa consistiu em construir modelos de predição da quantidade de 

matéria orgânica de uma lagoa aerada, de uma empresa de produção de papel e celulose, 

e comparar o desempenho dos modelos construídos na utilização da técnica de análise de 

componentes principais (PCA) para pré-processamento dos dados. Cinco conjuntos de 

dados foram formados para comparar o desempenho das RNAs com e sem aplicação de 

PCA. O desempenho foi avaliado pelo erro quadrático médio (EQM), índice de correlação 

(R²), índice de correlação ajustado (R² ajustado) e pela complexidade da rede (Cn). Por 

fim, a verificação da adequação do modelo é feita através da análise residual, onde a PCA 

foi facilitou o processo de aprendizagem da rede neural e reduziu os custos operacionais 

pelo descarte de variáveis originais. Neste trabalho também é possível perceber que os 

resultados de predição da matéria orgânica serão utilizados para embasar as tomadas de 

decisões futuras, assim como a dissertação aqui produzida.  

Os autores PIANUCCI; PITOMBOM; CUNHA; SEGANTINE (2019) utilizaram a 

previsão da demanda por viagens domiciliares através de método baseado em população 

e redes neurais artificiais, porque a estimativa de viagens por domicílio é fundamental 

para a tomada de decisões relativas ao planejamento de transportes. O estudo apresenta 

um método sequencial para estimativa de viagens domiciliares, a partir de população 

sintética e Redes Neurais Artificiais, baseada em dados agregados do censo e simulação 

Monte Carlo. Os resultados obtidos com as RNAs foram comparados aos resultados de 

um modelo linear tradicional, mostrando-se melhores e comprova o potencial do uso de 

RNAs para modelagem da demanda por transportes. As viagens sintéticas por domicílio 
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foram validadas a partir dos dados desagregados da Pesquisa Origem-Destino do ano 

2007 e testes de hipótese para comparação de valores típicos e distribuições 

populacionais, com 71% dos setores censitários de viagens consideradas similares aos 

dados reais, confirmando a eficiência do método proposto. Neste trabalho também é 

possível perceber que os resultados de previsão da demanda por viagens domiciliares 

serão utilizados para embasar as tomadas de decisões futuras, como a dissertação aqui 

produzida, bem como servem para validar a comparação dos resultados obtidos por RNA 

versus o modelo linear tradicional. 

Os autores SOARES; ROBAINA; PEITER; RUSSI (2015) utilizaram a predição da 

produtividade da cultura do milho baseado no método de rede neural artificial para a 

avaliação de desempenho do mesmo no município de Jaguari, região Central do Estado 

do Rio Grande do Sul. A BD utilizada para treinamento e validação das redes neurais 

foram do tipo perceptron multicamadas com algoritmo backpropagation otimizado. Cada 

arquitetura foi treinada 10 vezes, sendo escolhida ao final do treinamento aquela com 

menor erro relativo médio e menor variância em relação aos dados de validação. Ao final 

foi escolhida a rede com 35 neurônios na camada escondida que apresentou os menores 

erros nos processos de treinamento e validação, dentre as diversas arquiteturas treinadas, 

que representa bom desempenho e eficiência na estimativa da produção de grãos. Com 

este resultado é possível comparar com artigo (ROPEC, 2020) onde foi possível obter 

bons resultados fazendo estimação com poucas camadas e treinamentos e chegar em 

resultados satisfatórios. 

Os autores CONTANT; LONA; CALADO (2004) usaram redes neurais para 

predição do comportamento térmico de tubos compósitos (plásticos reforçados), que são 

materiais formados a partir de uma fibra e uma matriz polimérica. Esse tipo de material 

apresentou várias vantagens em relação aos materiais convencionais de engenharia, pois 

os métodos de fabricação de compósitos poliméricos estão presentes no de filamento 

contínuo ou enrolamento filamentar, processo este empregado na fabricação de sólidos 

de revolução, como tubos e tanques. O estudo usou as RNAsna aplicação do processo de 

filamento contínuo para predição do comportamento térmico de tubos compósitos, 

durante a etapa de cura, pois essas informações sobre o comportamento térmico das peças 

compósitas podem auxiliar na seleção do ciclo de cura, que é um dos desafios principais 

do trabalho na obtenção de peças de qualidade à um baixo custo. As redes neurais foram 

treinadas com dados obtidos através do modelo Lee-Springer, sendo a metodologia 



 

36 
 

validada com resultados experimentais da literatura. O estudo aqui desenvolvido se trata 

de uma inovação para ajudar com seleções com baixo custo de aplicação, assim como a 

dissertação que está sendo desenvolvida par um período específico, e que traz inovação 

de projeção num cenário desafiador e que também com baixo custo, usando apenas a BD 

para alimentação do modelo proposto.  

O autor MORAIS (2010) propôs o reconhecimento de padrões e redes neurais 

artificiais para predição de estruturas secundárias de proteínas utilizando o método 

Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) aplicando algoritmo de aprendizado 

backpropagation. O estudo identificou as últimas melhorias de trabalhos anteriores de 

forma estanque, referente a variação do tamanho de janelas, utilização de informações 

evolucionárias, utilização de júri de decisão e criação de redes neurais em cadeia. Por 

conseguinte, realizou testes com um conjunto de proteínas já testado por trabalhos 

anteriores, comparando a ferramenta construída com outros classificadores já disponíveis 

na web, todos originados de trabalhos científicos, para assim, realizar um processo de 

otimização dos parâmetros da rede neural. Os resultados da rede MLP se equipararam em 

termos de acurácia de predição em relação às ferramentas consultadas, portanto, podem 

ser consideradas bons e com precisão adequada à rede. O foco desta produção está em 

identificar e comparar trabalhos já realizados e melhorá-los através da RNA para obter 

melhores resultados. 

Os autores CALÔBA; SALIBY (2002) utilizaram a cooperação entre redes neurais 

artificiais e técnicas clássicas para previsão de demanda de uma série de vendas de cerveja 

na Austrália, tendo como principal objetivo a avaliação complementar do uso de técnicas 

de previsão de vendas com RNA. Para o estudo, foi analisada a demanda industrial no 

setor de cerveja da Austrália para tratar problemas do panorama, tendo como sugestão a 

utilização do método de forma cooperativa, buscando alcançar melhores resultados que 

aqueles obtidos individualmente. Dado a necessidade de planejamento em uma 

organização, o método para prever a demanda significa estimar a resposta do consumidor 

e planejar medidas para atender estas necessidades. O trabalho buscou combinar técnicas 

lineares e não-lineares para a melhor previsão de demanda, obtendo resultados positivos 

e interessantes na cooperação destas técnicas. Neste trabalho desenvolvido é possível 

perceber que os resultados de previsão da demanda são comparados às outras técnicas 

matemáticas, e que também servirão para embasar as tomadas de decisões futuras como 

a dissertação em questão, e por isso cabem para validar os resultados obtidos pela RNA. 
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2.2 Aplicação de Redes Neurais Artificiais (RNAs) para o 

problema de estimação energia no setor elétrico 

O autor KLEIN (2014) usou as redes neurais artificiais para prever demanda de 

energia elétrica no horizonte de curto prazo, comparando temperatura diária, intensidade 

do uso da luminosidade artificial e uma aproximação de um modelo autoregressivo para 

obter os resultados de previsão de demanda para as próximas vinte e quatro horas 

seguintes, isso porque a previsão é considerada um componente fundamental no 

planejamento e operação de um sistema elétrico. Os resultados da aplicação foram 

satisfatórios, com erros mínimos médios em torno de 8%, e erro máximo médio em 21% 

para os dias previstos. Nesta produção acadêmica, o autor utiliza dados de demanda na 

janela horária, que se assemelha a dissertação em questão, porém a diferença de 

metodologia está nos dados de entrada em que o autor utiliza agregação das informações 

de temperatura, mas que nesta dissertação, somente o modelo de retroalimentação das 

medições horárias realizadas foram suficientes para entregar resultados satisfatórios. 

O autor FIGUEIREDO (2009) se baseou em Redes Neurais Artificiais apresentando 

a partir de um sistema computacional para prever carga em sistemas de energia elétrica. 

O objeto de estudo tem a finalidade de melhorar e facilitar o processo de planejamento 

dos setores de transmissão e distribuição. A previsão a partir do sistema, deve ser 

confiável, ter alta acurácia para ajudar nas tomadas de decisões importantes nos âmbitos 

técnico e econômico da empresa. Por isto, buscou-se integrar as informações da própria 

rede elétrica com variáveis externas ao sistema como variáveis meteorológicas e 

macroeconômicas para melhorar o sistema proposto. Por fim, o sistema computacional 

de previsão foi submetido a testes, utilizando uma base com dados real e respondeu de 

maneira satisfatória, quando comparado aos sistemas neurais de previsão de carga 

convencionais. As análises dos resultados foram dadas segundo os métodos mais aceitos 

para este fim, tanto para RNAs como para sistemas de previsão. Nesta produção 

acadêmica, o autor utiliza dados de entrada incluindo variáveis climatológicas e 

econômicas, diferindo da metodologia desta dissertação que se baseia nos dados 

históricos para retroalimentação das medições horárias, sendo que ambos métodos 

obtiveram resultados satisfatórios. 

O autor BORDIGNON (2012) apresentou uma metodologia para previsão de carga 

de curtíssimo prazo considerando variáveis climáticas e auxiliando na programação de 
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despacho de pequenas centrais hidrelétricas. O método considerou as influências das 

condições climáticas (temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento), 

principalmente em épocas de estiagem, quando a disponibilidade de água é restrita, 

através de um modelo probabilístico discreto (cadeia de Markov) a partir da classificação 

dos dados históricos em um Mapa Auto-Organizável (SOM). Portanto, os testes foram 

executados utilizando um sistema protótipo para simular as previsões de demanda, 

levando-se em consideração os dias atípicos (feriados), dias úteis e finais de semana, onde 

o resultado obteve êxito com erros médios abaixo de 5%, o que pode ser considerado 

como aceitável. Nesta produção acadêmica, o autor também utiliza dados de entrada 

incluindo variáveis climatológicas e econômicas, diferindo da metodologia desta 

dissertação que se baseia nos dados históricos para retroalimentação, de forma que ambos 

métodos obtiveram resultados satisfatórios. 

O autor ARAÚJO (2005) propôs um método alternativo para a previsão de demanda 

de energia elétrica, através do desenvolvimento de um modelo de estimação baseado em 

redes neurais artificiais. O método se mostrou promissor na resolução de problemas que 

envolvem sistemas de potência na estimativa de demanda de energia elétrica. Os 

principais fatores pautados na modelagem do sistema baseada em redes neurais artificiais 

foram as seleções das variáveis de entrada, quantidade de variáveis, arquitetura da rede, 

treinamento e previsão da saída. O modelo foi desenvolvido a partir de uma amostra de 

125 municípios do Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), no período de 1999 a 2002, 

considerando como variáveis de entrada a temperatura ambiente (média e desvio-padrão 

anual), a umidade relativa do ar (média e desvio-padrão anual), o PIB anual e a população 

anual de cada município incluído na amostra. Para validação da proposta do trabalho, os 

resultados baseados nas simulações do modelo foram apontados com maior eficiência 

satisfatória principalmente quando vinculados as variáveis externas, diferente da 

dissertação aqui desenvolvida que utiliza dados históricos reais para retroalimentação. 

O autor COSTA (2016) baseou-se na metodologia de redes neurais para prever 

velocidade nos sistemas eólicos usando rede do tipo Perceptron Multicamadas (MLP) 

com algoritmo backpropagation, através da toolbox de redes neurais do software 

MATLAB/SIMULINK. No estudo, foram concebidos onze modelos de predição, cujos 

dados utilizados para o treinamento, validação e teste dos modelos neurais envolveram 

combinações entre o horário de medição, da temperatura, da umidade e da pressão 

atmosférica coletados da estação meteorológica do Centro de Energias Alternativas e 
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Renováveis (CEAR) do campus de João Pessoa, no período de 2009 a 2013. Através de 

índices quantitativos, foi possível representar o modelo que retratou o melhor 

desempenho do conjunto de grandezas medidas utilizadas na predição da velocidade 

média de vento mensal. Tal modelo pode ser utilizado na predição da potência elétrica 

média que um dado sistema eólico pode produzir, pois o resultado alcançado, encontrou 

o menor erro quadrático médio esperado, com valor de 0,0482, em que as médias das 

velocidades estimadas pela rede foram bem próximas às médias das velocidades reais 

coletadas. Este estudo é diferente do trabalho de projeção de energia injetada por 

apresentar variáveis externas como base de entrada para projetar a velocidade do vento, 

diferente da dissertação que utiliza somente dados históricos de medições realizadas para 

retroalimentar o modelo de projeção. 

Os autores FONSECA; DIDONE; PEREIRA (2012) apresentaram modelos de 

predição da redução do consumo energético em edifícios que utilizam a iluminação 

natural através de regressão linear multivariada e redes neurais artificiais, principalmente 

pelos benefícios à saúde atribuídos a sua influência no ritmo circadiano humano, a 

elevada qualidade na reprodução de cor, bem como o potencial de economia de energia 

quando substitui ou complementa a iluminação artificial. Assim, o trabalho visou 

demonstrar um comparativo entre dois modelos de aproximação de funções utilizadas 

para representar o potencial de economia de energia través do uso da iluminação natural 

em escritórios, modelos esses de Regressão Linear Multivariada e Regressão Não Linear 

Multivariada, que são bases de Rede Neural Artificial. Os resultados mostraram que as 

RNAs são mais adequadas para esse tipo de problema devido a sua grande habilidade de 

aprender, e por ter melhor capacidade de generalizar os dados em relação à Regressão 

Linear Multivariada. Portanto, o trabalho validou o método de RNA quando comparado 

a outros métodos que utilizam modelos matemáticos, e que após a comparação obteve 

melhor resultado pela capacidade de aprendizado da rede. 

Os autores ALVES; LOTUFO; LOPES (2013) utilizaram seleção de variáveis 

stepwise aplicadas em redes neurais artificiais para previsão de demanda de cargas 

elétricas. A previsão de demanda de cargas é importante para o planejamento da geração 

e distribuição de energia elétrica, e por este motivo, o estudo apresenta um modelo híbrido 

para previsão de cargas a curto prazo usando o método stepwise para a seleção de 

variáveis com auxílio da regressão linear múltipla e da rede neural Perceptron 

multicamadas (MPL), baseado no algoritmo da retropropagação e fazer os ajustes dos 
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pesos sinápticos. Os resultados das análises se mostraram bastantes satisfatórios para as 

variáveis selecionadas, e por esse motivo podem ser comparadas a dissertação aqui 

desenvolvida por fazer estimação da energia injetada a curto prazo, de forma a auxiliar 

nas tomadas de decisões do planejamento do ramo de distribuição de energia elétrica. 

A autora LABOISSIERE (2009) aplicou redes neurais artificiais para previsão de 

demanda e preço de energia elétrica no contexto de cidades inteligentes. Esta pesquisa 

propôs um modelo de previsão de preço e demanda de eletricidade de curtíssimo prazo 

com base em Redes Neurais Artificiais para facilitar o processo de tomada de decisão das 

partes interessadas no mercado regulamentado de energia elétrica. O conjunto de dados é 

formado por séries históricas de variáveis climáticas, demanda e preços, de forma que 

todas essas variáveis foram pré-processadas usando a média móvel ponderada para 

minimizar o efeito do ruído nos dados e ajudar a identificar tendências. Portanto, o 

conjunto de entradas da RNA é composto por 66 variáveis / atributos, realizando 20 

execuções de treinamento e validação de RNA multicamadas feedforward, onde os 

melhores resultados apresentam erro percentual absoluto médio (MAPE) de 2,68% a 

4,84%, para previsão precisa de carga de curto prazo, e MAPE, de 7,06% a 19,01%, para 

previsão do preço da eletricidade. Este trabalho tem como diferença a composição de 

variáveis externas que complementam a projeção, porém tem em comum auxílio nas 

tomadas de decisões, neste caso aqui referente ao preço e demanda do mercado de energia 

elétrica. 

Os autores FIORIN; MARTINS; SCHUCH; PEREIRA (2011) aplicaram redes 

neurais e previsões de disponibilidade em recursos energéticos solares, com objetivo 

discutir a ferramenta matemática de RNA em algumas aplicações na área de energias 

renováveis. O trabalho descreveu a relevância da ferramenta estatística nas diversas áreas 

do conhecimento, conceituou as principais configurações possíveis de uma rede neural 

artificial, e por fim, apresentou a aplicação da ferramenta para o levantamento de 

disponibilidade de recursos de energia solar no Brasil, a partir de dados de superfície 

coletados nas estações da rede (SONDA) operada pelo Centro de Ciência do Sistema 

Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os resultados obtidos mostraram 

que as redes neurais podem fornecer estimativas com a confiabilidade necessária para 

avaliação da disponibilidade de energia solar e com melhor desempenho que outras 

técnicas estatísticas utilizadas na literatura. Este trabalho é relevante por permitir dentro 
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da mesma aplicação, diferentes configurações de camadas, janelas e neurônios de RNA 

para identificar o melhor arranjo e obter os melhores resultados. 

Os autores LOUBACK; MATTOS; SIMONETTI; BATISTA (2018) aplicaram a 

previsão de indicadores de continuidade de energia elétrica a partir do método de redes 

neurais artificiais, a partir de uma ótica do desempenho das distribuidoras de energia que 

é avaliada pela Qualidade do Serviço, que regula a continuidade do fornecimento de 

energia elétrica através dos indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por 

Consumidor  (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor (FEC), 

estando a distribuidora de energia sujeita a penalidades no caso de não cumprimento dos 

limites regulatórios. A estimação destes indicadores proporciona um conhecimento do 

panorama futuro da empresa, oportunizando a identificação prévia de áreas cujos 

indicadores possuem tendência de piora no tempo. O trabalho consistiu no 

desenvolvimento de uma metodologia de estimação dos indicadores de continuidade do 

fornecimento de energia utilizando a aplicação de Redes Neurais Artificiais, visando 

oferecer um método alternativo aos processos atuais de estimação, utilizando dados reais 

da EDP Espírito Santo para estimação dos indicadores DEC e FEC mensais de um 

conjunto elétrico em período de um ano. O resultado obtido da estimação do DEC 

apresentou EQM significativamente inferior ao erro do método de previsão da 

distribuidora, sendo viável o modelo proposto. Já, o resultado apresentado pelo modelo 

de estimação do FEC apresentou EQM 20% superior ao apresentado pelo modelo de 

previsão da empresa. O estudo aqui apresentado mostra que a RNA é capaz de fazer 

análises críticas e complexas, e mostrar cenários futuros que necessitam de atenção e 

podem direcionar a uma decisão estratégica, igualmente a dissertação desenvolvida que 

terá como finalidade entregar resultados que direcionem nas soluções num cenário de até 

ano à frente. 

Os autores PINHEIRO; LOVATO; RUTHER (2017) aplicaram as RNA para análise 

de geração de energia de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica, cuja 

participação tem aumentado consideravelmente na matriz energética. O algoritmo de 

Levenberg-Marquard foi usado em diversas configurações, e treinadas com a aplicação 

da função de transferência logssigmoide na camada oculta, e purelin na camada de saída. 

Os dados de entrada utilizados foram a irradiação solar, a temperatura ambiente, a 

temperatura dos módulos solares e a hora do dia. Os dados de target foram os valores da 

energia produzida. Por fim, o treinamento foi realizado com 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 60 
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neurônios na camada oculta, cujo melhor resultado foi obtido com 30 neurônios, com 

coeficiente de correlação de 0,98. Este trabalho é interessante por também permitir dentro 

da mesma aplicação, diferentes arranjos horários da RNA para identificar os melhores 

resultados, bem como treinamento de uma rede simples para estimação da capacidade de 

aumento da matriz energética. 

O autor SILVA (2018) aplicou as redes neurais artificiais para prever o preço da 

energia elétrica nas distintas zonas de mercados desregulamentados para auxiliar na 

tomada de decisão em torno de mercado de energia, visando planejamento de curtíssimo 

prazo (hora a frente). O estudo apontou que a estimação do preço da energia elétrica 

desempenha um papel crucial no atual modelo de comercialização de energia de muitos 

países, com a possibilidade de identificar estratégias adequadas para os participantes do 

mercado, e portanto, com o objetivo determinar uma metodologia para estimar valores 

pontuais diários no mercado de energia Pennsylvania – New Jersey – Maryland por meio 

de Mineração de Dados, onde serão considerados Seletores de Atributos e Redes Neurais 

Artificiais. Ao final, as respostas de redes neurais do tipo Multilayer Perceptron e também 

de redes neurais recorrentes foram analisadas, considerando distintas topologias, onde as 

regiões como Allegheny Power Systems (APS) e American Electric Power (AEP) 

demonstraram melhores ajustes do modelo, visto que os erros obtidos nos testes foram 

menores, logo, possuem bons resultados, sendo em alguns casos semelhantes aos 

melhores apresentados na literatura correlata. Neste estudo é importante complementar 

que a estimação está diretamente ligada ao direcionamento das decisões estratégicas num 

período de curto prazo, e que por isso se assemelham a dissertação desenvolvida e que 

serve como validação de metodologia proposta. 

A autora DENEDÁ (2019), estudou a proposição do método de estimação do 

consumo de energia para cargas residenciais, via técnica intrusiva de baixo custo. O 

trabalho sugere uma metodologia de monitoramento de consumo energético para cargas 

residenciais, por meio de circuitos de sensoriamento de estados de ativação e desativação 

de eletrodomésticos, assistida por coleta prévia de modelos elétricos de carga, em especial 

os circuitos que reconhecem os estados de operação dos eletrodomésticos e atribuem a 

eles um identificador. Para isto, utiliza a ocorrência dos dados enviados e armazenados 

em um banco de dados conectado diretamente ao sistema e que sofre atualização 

automática. No banco, os identificadores são associados aos correspondentes modelos de 

carga dos eletrodomésticos de interesse, e por fim, realizado a estimativa de consumo 
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energético junto ao custo associado, de forma a apresentar os resultados finais, via a uma 

interface web. A metodologia proposta se baseou no monitoramento de energia associada 

à dispositivos sensores de estados, com a finalidade de obter um sistema de estimação de 

consumo com baixo custo, de fácil reprodutibilidade, com baixo erro nos valores aferidos 

e operação amigável para usuários. E com isto, o método se assemelha a dissertação em 

que também utilizou de um sistema com interface web para facilitar o manuseio e análises 

da previsão de energia. 

O autor DRESCH (2014) fez a análise do efeito da modelagem da carga nas 

estimativas de perdas elétricas em sistemas de distribuição para identificar a correta 

modelagem dos elementos do sistema e estimar perdas sem erros, de forma a identificar 

a influência ocasionada na utilização dos modelos de carga. A análise abrangeu as 

metodologias de fluxo de carga backward-forward sweep por soma de correte e potência, 

onde a perda foi calculada por diferença entre a energia injetada no sistema, menos a 

energia entregue. O estudo foi realizado em um sistema de distribuição com 13 

barramentos da IEEE, onde ocorreu os cálculos de perdas considerando diferentes 

modelos de cargas. O trabalho estimou a diferença no cálculo de perdas para cada tipo de 

modelo de carga, em relação às calculadas com o padrão original das cargas, e resultou 

demonstrando que a alteração dos modelos influencia direto na estimação das perdas 

elétricas, bem como no desempenho dos fluxos de cargas. Este trabalho utilizou a 

metodologia de Newton-Raphson para efetuar os cálculos matemáticos, bem como o 

algoritmo do programa computacional MATLAB para estimar os resultados. 

Os autores KOPILER; SILVA; OLIVEIRA; LINDEN; FONSECA (2019) 

elaboraram um artigo que apresenta as redes neurais artificiais em diversas aplicações do 

setor elétrico, explicando que o processo de automação faz com que os especialistas 

tenham que lidar com um volume crescente de informações, e que pode acarretar 

impactos negativos nos objetivos de maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade. 

Portanto, as tarefas complexas e mudanças no planejamento e operação dos sistemas de 

potência exigem maior sistematização, e que podem ter auxílio de ferramentas 

computacionais através das técnicas de Aprendizado de Máquina que possuem a 

capacidade de uma aprendizagem contínua. As áreas de aplicação que costumam obter 

melhores resultados é a área de previsão, uma vez que as RNAs conseguem compreender 

padrões e podem entender muito da dinâmica subjacente aos dados, realizando um bom 

trabalho de extrapolação e, consequentemente, gerando previsões relativamente 
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confiáveis e precisas. Ao final, o artigo mostrou a existência de ampla gama de aplicações 

para as Redes Neurais, com uma lista exaustiva de aplicações propostas, principalmente 

por causa do volume crescente de dados diários que tornam o processo mais complexo, e 

por isto, a tendência dos trabalhos mais atuais é utilizar Redes Neurais modernas, para o 

aprendizado profundo de redes neurais. 

Portanto, após a apresentação de várias aplicações que utilizam RNA para predição 

de séries temporais, fica evidente o uso recorrente dessa técnica como inovação para 

diversas áreas do setor elétrico. No entanto, a proposta da dissertação que utiliza a técnica 

de backpropagation foi a melhor para as condições atuais, porque consegue fácil 

adaptação da série conforme os dados realizados, e isso inclui fatores climáticos ou 

qualquer outra alteração brusca diária que ocorra fazendo com que o modelo aprenda e 

se adapte rapidamente. O resultado dessa modelagem proposta é que a aplicação fica mais 

rápida, dinâmica e não necessita de auxílio de variáveis externas, como apresentadas 

pelos trabalhos correlatos, para agregar resultados mais aderentes de previsão de energia 

injetada a curto prazo. 
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3 Redes Neurais Artificiais 

3.1 Aspectos Teóricos 

A base de modelagem computacional utilizada para projetar energia a curtíssimo e 

curto prazo, já mencionado no capítulo 1, são provenientes de redes neurais artificiais ou 

simplesmente RNA, e por este motivo, este capítulo será direcionado ao aprofundamento 

conceitual e estrutural da mesma. De forma geral, RNA são conhecias como técnicas 

computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura de 

neurônios e que adquirem conhecimentos através das experiências. O conceito usado na 

abordagem de HAYKIN (2001): 

“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. Nosso interesse nesse livro está restrito a 

uma classe importante de redes neurais que realizam computação útil 

através de um processo de aprendizagem. Para alcançarem bom 

desempenho, as redes neurais empregam uma interligação maciça de 

células computacionais simples denominadas “neurônios” ou “unidades 

de processamento”.  (HAYKIN. S, 2001, p. 28)” 

Ainda sobre a literatura de HAYKIN (2001), a definição de rede neural é vista como 

máquina adaptativa na qual uma rede neural é tratada como um processador robusto que 

contém várias unidades de processamento simples em paralelo, predispostos para 

armazenar o conhecimento adquirido por experiências e consequentemente, torná-los 

disponíveis para o uso. A rede se assemelha ao cérebro em duas referências, sendo o 

processo de aprendizagem advindos do conhecimento obtido pela rede através do 

ambiente, e o armazenamento do conhecimento adquirido procedentes dos pesos 

sinápticos ou também chamadas de conexões entre os neurônios da rede. 

Também, é possível classificar as redes neurais artificiais como um método para 

solucionar problemas de inteligência artificial (IA), construindo um sistema que tenha 

circuitos e que repliquem o cérebro humano incluindo a forma de comportamento, ou 

seja, para aprender, errar, explorar e fazer descobertas. De acordo com BRAGA; 
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CARVALHO e LUDEMIR (2000), RNA são técnicas computacionais apresentam um 

modelo influenciado na estrutura neural e que adquirem conhecimento através de 

experiências, logo, uma grande rede neural artificial pode conter centenas ou milhares de 

unidades de processamento, sendo o mesmo comparado ao cérebro humano com bilhões 

de neurônios. Portanto, tentam reproduzir as funções das redes biológicas, buscando 

implementar o comportamento básico e dinâmico. 

Diante da capacidade de reprodução dos neurônios, as redes são integradas à uma 

abordagem de engenharia de sistemas para generalização de treinamentos 

(aprendizagem), de forma a processar informações e resolver problemas, desde os mais 

básicos aos mais complexos. Os benefícios podem ser percebidos nas tarefas executadas 

ou propriedades úteis que mimetizem um cérebro. Para tal capacidade, HAYKIN (2001) 

listou algumas propriedades do uso: 

 Mapeamento de entrada e saída: consiste no sinal de entrada e uma resposta 

desejada correspondente, de acordo com o critério estatístico apropriado 

assim conhecido como aprendizado supervisionado, que será detalhado mais 

à frente. 

 Adaptabilidade: a adaptação é uma das características base do treinamento, 

pois assegura um bom desempenho e robustez, através da possibilidade de 

repetição do treinamento para novas condições operativas do ambiente, com 

a finalidade de garantir melhores resultados. 

 Resposta a evidências: no contexto de classificação de padrões, uma rede 

neural pode ser projetada para fornecer informações de um padrão particular, 

sobre a qual tem confiança da decisão tomada, e essa especificidade pode ser 

utilizada para rejeitar padrões ambíguos, caso estejam apareçam, e com essa 

possibilidade, pode melhorar o desempenho de classificação da rede. 

 Informação contextual: o conhecimento é representado pela própria estrutura 

da rede neural, logo, cada neurônio é potencialmente afetado pela atividade 

de todos os outros na rede, e consequentemente, a informação contextual é 

tratada naturalmente pela rede. 

 Tolerância a falhas: consiste na condição operativa da rede neural, pois se um 

neurônio ou conexões são danificadas, o padrão é prejudicado, porém o 

algoritmo usado no treinamento da rede pode passar por medidas corretivas 
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na origem, repassar pelo processo de aprendizagem e recuperar o 

desempenho da rede sem a perda de dados armazenados. 

 Analogia neurobiológica: a rede neural é motivada pela analogia do cérebro 

humano e, portanto, considerada uma ferramenta poderosa de pesquisa e 

interpretação de fenômenos neurobiológicos capaz de resolver problemas 

complexos em níveis estruturais. 

De forma resumida a lista de HAYKIN (2001), os benefícios que as redes neurais 

artificiais trazem à sociedade são inúmeros com capacidade de adquirir conhecimento de 

seu ambiente, adaptar-se os parâmetros internos e externos, aprender com exemplos, se 

adaptar a situações com base nos treinamentos, generalizar o conhecimento para produzir 

respostas adequadas às situações desconhecidas, resolver problemas complexos e, 

portanto, a função permite que a rede adquira conhecimento de forma eficiente através da 

aprendizagem, e podem ser usadas em para resolver diversos problemas, desde sistemas 

de reconhecimento de padrões, processamento de dados, robótica até modelagem. E, por 

todos os benefícios citados, a mesma foi selecionada como base deste estudo para o 

desenvolvimento do sistema que irá projetar a energia injetada na rede elétrica, como 

modelo adaptativo no cenário de pandemia. 

3.2 Processos de aprendizagem de máquinas 

O uso das redes neurais para inteligência artificial (IA) tem objetivo de desenvolver 

modelos ou algoritmos (regras) que utilizem máquinas para realizar tarefas inteligentes 

para as quais os humanos são melhores capazes, dentre as quais o armazenamento de 

informações, análise cognitiva para aplicar o conhecimento obtido à resolução de 

problemas, além de receber novos conhecimentos através da vivência (experiência). 

Assim tratam-se de representação, raciocínio e aprendizagem que são habilidades 

desenvolvidas em sua forma mais básica para resolução de problemas. (HAYKIN, 2001). 

A técnica de aprendizagem de máquina está muito presente no cotidiano, sendo cada 

vez mais utilizada como recurso tecnológico de aplicação em diversos campos do 

conhecimento, para explorar conhecimento útil e dar suporte à tomada de decisões. Uma 

rede neural aprende acerca do seu ambiente através de um processo interativo de ajustes 

aplicados aos seus pesos sinápticos e níveis de bias, sendo instruída após cada processo 

de aprendizagem. Basicamente, ela desenvolve um algoritmo para aprender a atingir um 
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objetivo, a partir de um grande volume de dados, através de experiências. Segundo 

abordagem de FACELI et al. (2015): 

“Em Aprendizado de Máquina, computadores são programados 

para aprender com a experiência passada. Para tal, empregam um 

princípio denominado indução, no qual se obtêm conclusões genéricas 

a partir de um conjunto particular de exemplos. Assim, algoritmos de 

Aprendizado de Máquina aprendem a induzir uma função ou hipótese 

capaz de resolver um problema a partir de dados que representam 

instâncias do problema a ser resolvido. (FACELI et al., 2015, p. 3)” 

Já HAYKIN, (2001), define o algoritmo de aprendizagem como grupo de regras 

preestabelecidas e precisas para solução de um problema, representado por um conjunto 

de ferramentas que formulam os ajustes dos pesos sinápticos de um neurônio. Para tal, 

também é considerado a interligação dos neurônios relacionados para compor o ambiente 

da rede neural referente ao modelo operativo.  

Diariamente, por meio de atividades regulares, são disponibilizadas enormes 

quantidades de dados em tarefas comerciais, de lazer, educacionais etc, impulsionados 

pela própria tecnologia. Esta grande quantidade de dados pode ser explorada para gerar 

informações de forma organizada, utilizando desenvolvimento de métodos e técnicas para 

dar sentido aos dados, aprendendo através de padrões. Como a rede neural utiliza 

exemplos disponíveis no ambiente para treinamento, entende-se que quanto mais forem 

apresentados dados, maior a assertividade do modelo, pois terá mais padrões a serem 

generalizados para situações ainda não vistas. Assim, quanto mais dados, maiores serão 

as experiências, logo, serão obtidos os melhores serão os resultados e/ou performances. 

Segundo BARRETO, C. A. S., 2018, o aprendizado de máquina, tradução de 

machine learning, é um ramo da inteligência artificial em que os sistemas aprendem 

padrões a partir do ambiente de dados realizados, sendo seu objetivo principal a 

capacidade de tomar decisões sozinha ou com o mínimo de intervenção humana. O 

aprendizado de máquina é realizado de três formas: supervisionada, não supervisionada 

e de reforço. 

O aprendizado supervisionado é embasado na regressão básica e na classificação, 

onde a maioria dos problemas já estão bem definidos e possuem soluções com exemplos, 

pois é fornecido um banco de dados e ensina a máquina a reconhecer padrões e 

semelhanças, de forma a concentrar a maioria das aplicações bem-sucedidas. Dentre as 
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técnicas mais conhecidas para resolver problemas de aprendizado supervisionado estão a 

regressão linear, a regressão logística, as redes neurais artificiais, a máquina de suporte 

vetorial (ou máquinas kernel) e árvores de decisão. (Startse.com, 2021).  

O aprendizado supervisionado ou por reforço, como chamado por HAYKIN (2001), 

é realizado por meio de interações contínuas com o ambiente, com intuito de fornecer a 

base para o sistema desenvolvendo habilidades de aprendizado para uma tarefa 

predeterminada com base apenas nos resultados das experiências obtidas. Assim, é 

necessário um vetor de entrada e um de saída, sendo ambos utilizados para o treinamento 

da RNA, de forma que a saída da rede seja comparada ao “alvo” e as taxas de erros 

realimentam a rede e os pesos com a finalidade de minimizar o erro, funcionando em um 

processo repetitivo até que sejam alcançados os valores pré-determinados.  

Os problemas de aprendizado não supervisionado são consideravelmente mais 

complicados do que problemas de aprendizado supervisionado, principalmente porque 

não se tem a reposta anotada nos dados. (Startse.com, 2021). Esse tipo de aprendizado é 

baseado em pesquisas e reconhecimento de padrões correlacionados, para encontrar 

particularidades implícitas nos dados, e que façam sentido. Para isso, são dadas as 

condições para realização independente de tarefas que a rede deve aprender, usando 

parâmetros livres e otimizados da rede que podem ser ajustados estatisticamente, a fim 

de que mesma desenvolva novas habilidades por si só. Dentre as técnicas mais conhecidas 

para resolver problemas de aprendizado não supervisionado estão as redes neurais 

artificiais, Expectativa-Maximização, clusterização k-médias, máquina de suporte 

vetorial (ou máquinas kernel), Clusterização Hierárquica, análise de componentes 

principais, florestas isoladoras e mapas auto-organizados. 

A terceira abordagem de aprendizagem de máquinas é a chamada aprendizagem por 

reforço, em que a máquina tenta aprender qual é a melhor ação a ser tomada, dependendo 

das circunstâncias nas quais essas ações serão executadas. Essa ideia deriva de 

recompensa ou punição e é dada a um agente, dependendo da decisão tomada. Com o 

tempo, e a repetição dos experimentos, espera-se que a máquina consiga associar as ações 

que geram maior recompensa para cada situação que o ambiente apresenta, e passe a 

evitar as ações que geram punição ou recompensa menor. Um exemplo do aprendizado 

reforçado é a recomendação no Youtube. Após assistir um vídeo, a plataforma irá mostrar 

títulos semelhantes. No entanto, se você começa a assistir o recomendado e não o termina, 
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a máquina entende que a recomendação não foi boa e irá tentar outra abordagem da 

próxima vez. (Startse.com, 2021) 

3.3 Inteligência Artificial 

A palavra inteligência artificial é de origem do latim que se divide em inter (entre) 

e legere (escolher), logo, inteligência é considerado as escolhas que podem ser feitas pelo 

homem, de modo a resolver problemas ou realizar tarefas. Então considera-se inteligência 

artificial um tipo de inteligência produzida pelo homem para beneficiar as máquinas de 

algum tipo de habilidade que simula sua a inteligência natural. Assim, parte da ciência da 

computação voltada para o desenvolvimento de sistemas de computadores inteligentes 

simulam características relacionadas à inteligência do comportamento humano, como 

compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução do problema 

(FERNADES, 2003). 

O objetivo da Inteligência Artificial (IA) é o desenvolvimento de paradigmas ou 

algoritmos que requeiram máquinas para realizar tarefas cognitivas, para as quais os 

humanos são atualmente melhores (SAGE, 1990).  Um sistema de IA deve ser capaz de 

fazer três coisas: (i) armazenar conhecimento, (ii) aplicar o conhecimento armazenado 

para resolver problemas e (iii) adquirir novo conhecimento através da experiência 

(HAYKIN, 2001).  

O uso de IA trouxe o conceito do aprendizado de máquina, ligado a inteligência,  de 

que um sistema é capaz de aprender a exercer determinada tarefa e resolver problemas do 

mais simples ao mais complexo, passando por todo processo de aprendizagem e obtenção 

de novas formas de conhecimento, dentre elas o desenvolvimento e habilidade cognitiva, 

a organização do novo conhecimento e descobertas de novas ocorrências através da 

observação e experimentação.  Toda a modelagem de processos de aprendizagem em 

computadores e suas múltiplas evidências constituem o estudo de aprendizado de 

máquinas da IA (COPPIN, 2010).  

A IA permite se tornou um meio bem consistente como técnica de comparação para 

análise estatística de grande volume de dados, utilizadas também para estimação de cargas 

no horizonte de curto prazo. Os métodos mais comuns eram baseados em regressão linear 

e séries temporais como os propostos em (BOX; JENKINS; REINSEL, 1994), além dos 

modelos ARMA, ARIMA, ARMAX, e ARIMAX que já são empregados com sucesso 



 

51 
 

para a previsão de demanda de energia (CAMPOS, 2008). Atualmente as Redes Neurais 

Artificiais (RNA) são mais utilizadas para seus diversos tipos de topologias incluindo 

MLP e Redes Neurais de Base Radial (RBF), que serão tratados no próximo item. 

3.4 Arquitetura das Redes Neurais Artificiais 

Como já descrito por HAYKIN (2001), as RNAs são caracterizadas por sistemas 

paralelos distribuídos, compostos por unidades de processamento simples que calculam 

determinadas funções matemáticas. Estas unidades são dispostas em uma ou várias 

camadas interligadas por conexões ou neurônios, as quais estão associadas a pesos, que 

armazenam o conhecimento representado no modelo, ponderando os mesmos a cada 

entrada recebida de cada neurônio da rede.  

Para BORDIGNON (2012), a solução de problemas por intermédio de RNAs é 

interessante, pois é específico à sua arquitetura e são retratados pelo paralelismo natural 

aos neurônios, que pode possibilitar um desempenho superior aos modelos 

convencionais. Este aspecto se deve ao fato de que uma RNA é capaz de realizar um 

processo de aprendizagem quando um conjunto de dados amostrais lhe é apresentado, e 

consequentemente, extrair automaticamente as características essenciais para representar 

a informação fornecida. Estas características são armazenadas sob forma de pesos 

sinápticos que posteriormente são utilizados para gerar respostas ao problema.  

Para melhor compreensão da estrutura dos neurônios a qual está sendo discursada, 

as Figuras 10, 11 e 12 irão apresentar a estrutura de um neurônio biológico que é divido 

em corpo celular, dendritos e axônios, neurônio artificial que é divido em entradas, pesos 

e saídas, e diagrama do sistema nervoso que compõe a rede neural, respectivamente. 

Figura 10. Modelo de neurônio biológico 

 
Fonte: BORDIGNON, 2012.  
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Na Figura 10 estão representados os segmentos de um neurônio biológico. 

Conforme descrito por BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR, (2000), os dendritos têm a 

função de receber os impulsos nervosos (informações) dos demais neurônios e 

encaminhar até o corpo celular, onde ocorre o processamento de toda informação e 

geração dos novos impulsos que são transmitidos aos outros neurônios, passando através 

do axônio até os dendritos dos neurônios seguintes. É importante observar que a ponte de 

contato entre um axônio e um dendrito é chamado sinapse, onde os nodos se unem 

ativamente formando as redes neurais. As sinapses, por sua vez, têm a capacidade de 

controlar as transmissões de impulsos (fluxo de informação) entre os nodos na rede 

neural, efeito esse chamado de adaptação (característica base do treinamento). 

Figura 11. Modelo de neurônio artificial 
 

  
Fonte: BORDIGNON, 2012.  

 

Na Figura 11 estão representados os segmentos de um neurônio artificial. Na 

descrição de BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR, (2000), o entendimento matemático 

apresenta X quantidades e entradas retratadas pelos dendritos e uma única saída Y 

retratada pelo axônio, sendo de fundamental importância o comportamento do neurônio 

simulado pelos pesos agregados às sinapses da rede neural, pois o peso é determinante na 

conexão do treinamento. 

Figura 12. Diagrama em blocos do sistema nervoso 

 
Fonte: HAYKIN, 2001.  
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Na Figura 12 estão representados os segmentos de um sistema (cérebro) por 

HAYKIN, (2001), onde a rede neural obtém informações constantemente, percebe-as e 

toma decisões apropriadas. No conjunto, as setas que apontam da direita para esquerda 

sugerem realimentação do sistema, enquanto que as setas que apontam da esquerda para 

a direita sugerem a transmissão do sinal de informação para frente. Os receptores 

transformam os estímulos do ambiente externo em impulsos elétricos e transmitem 

informações para a rede neural. Já os atuadores transformam os impulsos elétricos 

obtidos pela rede neural em respostas como saídas do sistema. 

O neurônio é considerado uma unidade de processamento de informação que é 

fundamental para a operação de uma rede neural (HAYKIN, 2001). Com o passar do 

tempo, o modelo de neurônio foi aperfeiçoado, como apresentado no diagrama da Figura 

13, que se constitui como a base para o projeto de RNA. O modelo de neurônio está 

associando um peso específico para cada entrada de dados, sendo esses pesos 

determinados pela função matemática de ativação do neurônio, chamada de bias. As bias 

têm o efeito de aumentar ou diminuir a entrada de dados da função de ativação. O 

resultado da somatória (v) é a variável independente de uma função de ativação φ(·), que 

faz a correspondência do somatório anterior com a saída y, e influencia no sinal de saída. 

Os elementos básicos são descritos da seguinte forma: 

I) Os elos de conexões (conjuntos de sinapses) são caracterizados por um peso. 

É importante notar a forma como os índices são escritos para os pesos 

sinápticos, pois o primeiro índice refere-se ao neurônio, enquanto o segundo 

refere-se aos terminais de entradas dos pesos. 

II) Um somatório que irá somar as entradas ponderadas pelos pesos e sinapses do 

neurônio. 

III)  Uma função de ativação para restringir a amplitude de sinal na saída do 

neurônio. Para a amplitude, normalmente é considerada um intervalo entre 

[0,1] ou [-1,1]. 

IV) Bias, fator aplicado ao somador do neurônio com a função de reduzir ou 

aumentar a entrada para a função de ativação. 
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Figura 13. Modelo de neurônio artificial aperfeiçoado 

 
Fonte: HAYKIN, 2001.  

 

A partir deste modelo de neurônio, são geradas as equações matemáticas que 

descrevem o neurônio, onde o m é o número de entradas do neurônio, wj representa o 

peso atribuído à j (sinais de entrada), xj representam os pesos sinápticos do neurônio, u 

representa a saída do somador sem a adição do bias, b é o limiar de ativação do neurônio 

(bias), v é a variável de entrada da função de ativação do neurônio e y é a saída do 

neurônio.  

𝑢 =  ∑ 𝑥𝑗 .  𝑤𝑗

𝑚

𝑗=1

 
 

(1) 

𝑣 = (𝑢 + 𝑏) (2) 

𝑦 =  𝜑 (𝑣) (3) 

 

Segundo HAYKIN, (2001), a arquitetura de uma RNA é um padrão importante para 

concepção dos resultados, pois é delimitada para resolução de problemas específicos e 

modelados conforme a necessidade da rede. A estrutura de uma rede neural é basicamente 

composta pela camada de entrada, responsável unicamente pela recepção das variáveis 

que contém os dados a serem processadas pelo restante da rede. A camada intermediária 

ou oculta, que pode ser única ou com várias subcamadas (cascata), sendo esta responsável 

pelo processamento das informações recebida na camada de entrada. Por fim, a camada 
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de saída, responsável pela etapa final do processamento de dados e apresentação dos 

resultados. 

Ainda sobre a arquitetura da rede neural, HAYKIN (2001) classifica a rede em três 

diferentes estruturas para aplicação das regras de aprendizagem, que será detalhada no 

próximo item deste trabalho. São elas redes alimentadas por uma única camada mostrada 

na Figura 14, redes alimentadas por múltiplas camadas disposta na Figura 15, e redes 

recorrentes apresentada na Figura 16. 

Figura 14. Redes alimentadas adiante com camada única 

 
Fonte: HAYKIN, 2001.  

 

Nesta forma mais simples de alimentação adiante ou cíclica com uma única camada 

de neurônios, onde a camada de entrada (nós computacionais) é projetada sobre a canada 

de saída de dados, de forma a não ser possível a ordem inversa. Para esta segmentação, a 

computação é totalmente realizada na camada de saída, onde estão acoplados os neurônios 

da rede que são responsáveis por todo treinamento e desenvolvimento computacional. 
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Figura 15. Redes alimentadas adiante com múltiplas camadas 

 
Fonte: HAYKIN, 2001.  

 

A segunda classificação se discerne pela presença de uma ou mais camadas ocultas, 

cujos nós computacionais são correspondentes aos neurônios ocultos, interpondo-se entre 

a camada de entrada e saída de dados de uma rede neural. Essa subdivisão é importante 

por ser capaz de estatísticas em ordem elevadas, devido ao conjunto extra de ligações 

sinápticas e dimensões neurais. Este tipo de rede é considerado totalmente conectada por 

constituírem os sinais de entrada aplicadas aos neurônios da segunda camada, que 

também são dados de entrada para a terceira camada, e assim por diante para o resto da 

rede.  

Figura 16. Redes recorrentes 

 
Fonte: HAYKIN, 2001.  
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A terceira classificação distingue por ter ao menos um laço de realimentação para a 

rede neural. Desta forma, uma rede recorrente possui uma única camada de neurônios a 

qual utiliza o sinal de saída para alimentar os neurônios da própria camada de entrada, 

lembrando que esta estrutura não possui camadas ocultas. A presença dos laços de 

realimentação é altamente importante para habilidade de aprendizagem e desempenho da 

rede neural.  

A partir dos elementos da rede neural, bem como os modelos matemáticos, as redes 

neurais se transformam na ferramenta para a resolução de inúmeros problemas, sendo os 

mesmos aplicáveis em situações onde existam informações experimentais ou não, que 

sejam apresentados à rede em uma etapa denominada de “treinamento”, etapa está em 

que os pesos sinápticos são ajustados no intuito de que a tarefa desejada seja realizada. 

Como exemplos de aplicação atuais, é possível citar controle de qualidades de produtos 

finais, garantia de redução de variabilidade em ingredientes utilizados na indústria 

alimentícia, reconhecimento de voz e imagens, prevenção de falhas e controle de 

manutenções, previsão de produção etc. (SENAI, 2021). Contudo, para esta produção 

acadêmica, será utilizada a aplicação de projeção de energia a curto e curtíssimo prazo 

com a finalidade de subsidiar tomadas de decisões estratégicas da Equatorial Energia. 

3.4.1  Algoritmo Backpropagation 

O algoritmo de treinamento de retropropagação do erro, também conhecido como 

backpropagation, é o mais popular no treinamento de RNAs de supervisão de dados. O 

mesmo consiste em duas fases chamadas de propagação e retropropagação (forward e 

backward) por meio de um aparato de correção que ajusta os pesos sinápticos na rede, 

apresentados nas Figuras 17 e 18, respectivamente. Na primeira fase, um vetor de entradas 

é aplicado na camada de entrada, sendo o efeito propagado pela rede gerando um conjunto 

de saídas, considerando que a resposta obtida pela rede é subtraída da resposta desejada 

para produzir um sinal de erro, logo, a saída da rede é definida para um dado padrão de 

entrada. A segunda fase consiste em propagar o sinal de erro na direção contrária às 

conexões sinápticas, ajustando os pesos para aproximação das saídas da rede às saídas 

desejadas. A aplicação do algoritmo de treinamento de retropropagação requer 

configuração de parâmetros (número de iterações do algoritmo, critério de parada, pesos 

iniciais, taxa de aprendizado), cuja influência está na capacidade de generalização da rede 

(BORDIGNON, 2012).  
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Figura 17. Fase de propagação 

 
Fonte: GUALDA, 2008.  

 

Figura 18. Fase de retro propagação 

 
Fonte: GUALDA, 2008.  

 

O critério de parada do treinamento obedece a habilidade de generalização da rede, 

pois um treinamento mais longo pode levar a um sobreajuste da rede, particularmente no 

caso de destinar poucos pares de entrada e saída para o conjunto de treinamento, o que 

pode piorar o desempenho da rede quando o conjunto de teste lhe for apresentado, pois a 

escolha da taxa de aprendizado depende da função a aproximar dos resultados desejados. 

Valores muito pequenos de tornam o treinamento lento, enquanto valores muito grandes 

podem provocar divergência do processo de treinamento (GUALDA, 2008).  

Portanto, aplicação do algoritmo backpropagation compreende um deslocamento da 

rede para calcular as saídas de cada componente neural da camada de saída e do respectivo 
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erro, enquanto a segunda etapa compreende um deslocamento no sentido inverso, o qual 

o sinal de erro movimenta-se em cada parte, realizando as mudanças nos pesos repetidas 

vezes até ser considerada completamente treinada. Em cada iteração, a diferença entre o 

valor da saída e o valor esperado, determina a correção que deverá ser feita nos valores 

dos pesos e dos limiares, valores dos pesos os quais são ajustados após cada etapa de 

treinamento, até que a função erro seja reduzida a um valor aceitável, uma vez que a 

mesma se baseia nos dados apresentados para ela com a finalidade de extrair o modelo 

desejado (FARACO et al,1998). 

3.4.2 Modelagem em Redes Neurais Artificiais 

Para o desenvolvimento de um modelo de redes neurais artificiais são necessários 

alguns passos à serem seguidos para que a funcionalidade obtenha os melhores resultados. 

Com isso, é possível ver ilustradamente as etapas descritas por GUALDA (2008) na 

Figura 19. 

Figura 19. Etapas para o desenvolvimento de um modelo de RNA 

 
Fonte: GUALDA, 2008. 

As duas primeiras etapas do processo de desenvolvimento de RNA são referentes a 

definição do problema e a e preparação da BD para buscar as informações pertinentes ao 

problema a ser solucionado, sendo que nesta etapa é importante a separação da base para 
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um conjunto de treinamento e um conjunto de testes. A terceira etapa tem grande impacto 

no desempenho do sistema e nos resultados por definir configuração da rede em três 

passos: (i) selecionar o paradigma neural apropriado à aplicação; (ii) determinar a 

topologia da rede a ser utilizados ou número de camadas, o número de unidades em cada 

camada etc. (iii) determinar os parâmetros do algoritmo de treinamento e funções de 

ativação. A quarta etapa é a ocorrência do treinamento da rede que segue o algoritmo de 

treinamento escolhido e ajusta os pesos das conexões, de forma que a considerar a 

importância de alguns aspectos como inicialização da rede, modo de treinamento e o 

tempo de treinamento. A quinta e última etapa é o teste da rede, fase em que o conjunto 

de teste é utilizado para determinar o desempenho da rede com dados que não foram 

previamente utilizados, e por isso, é uma boa indicação do desempenho real (GUALDA, 

2008). 

Por BRAGA; CARVALHO e LUDEMIR, (2000), o conjunto de treinamento é 

utilizado para treinar a rede e ajustar os parâmetros ou pesos da rede que devem conter 

um número estatisticamente significativo de casos do estudo em questão, de forma a 

compor uma amostra representativa do problema que se pretende resolver. Por outro lado, 

o conjunto de teste é utilizado para verificar a capacidade de generalização da rede sob 

condições reais de utilização, onde os conjuntos selecionados não podem ser usados para 

ajuste dos parâmetros da rede. Nesta etapa, a habilidade de generalização da rede refere-

se ao desempenho no momento de classificar padrões do conjunto de teste, onde também 

podem ocorrer deficiências na capacidade de generalização da rede, atribuídas ao 

sobreajuste (overfitting). Esse problema de overfitting ocorre quando, a rede se 

especializa no conjunto de treinamento e perde a capacidade de generalização após um 

certo período de treinamento, sendo conhecido pela memorização de padrões de 

treinamento que gravam as particularidades e ruídos, e que consequentemente 

proporcionam perdas na capacidade de generalização durante a classificação dos padrões 

pertencentes ao conjunto de teste selecionado. Uma forma de evitar este tipo de problema 

é também subdividir o conjunto de treinamento, para criar um conjunto de validação e 

testar a eficiência da rede referente a capacidade de generalização durante o processo de 

treinamento (GUALDA, 2008). 

O aumento do número de camadas reflete diretamente no aumento da complexidade e do 

tempo de processamento da RNA. A implementação de um modelo baseado em RNA 

poderá ser utilizada de inúmeras formas para analisar e fazer predição de dados, 
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processamentos de sinais, controle de processos etc. Por esses modelos já conhecidos, as 

redes neurais artificiais podem até mesmo prever novos valores de dados, utilizando 

amostras de dados, agilizar a determinação de parâmetros desconhecidos a rede e tomar 

decisões arbitrárias, a qual se especializou durante os treinamentos (BRAGA; 

CARVALHO e LUDEMIR, 2000). 

3.5 Redes Multilayer Perceptron – MLP  

As redes de múltiplas camadas, normalmente chamadas de multiplayer perceptrons, 

representam uma generalização da camada única, assim sendo, são compostas por mais 

uma ou mais camadas ocultas de nós computacionais e uma saída de dados, de forma a 

se propagar para a frente, camada por camada. De forma geral, os perceptrons de 

múltiplas camadas têm sido empregados com sucesso para resolução de diversos 

problemas difíceis, através do treinamento supervisionado com o algoritmo de 

retropropagação de erro, já mencionada anteriormente, cuja regra básica é a aprendizagem 

por meio de correção de erros de uma filtragem adaptativa para generalização. HAYKIN 

(2001). 

A abordagem de retropropagação de erro por HAYKIN (2001): 

“Basicamente, a aprendizagem por retropropagação de erro 

consiste de dois passos através das diferentes camadas da rede: um 

passo para frente, a propagação, e um passo para trás, a 

retropropagação. No passo para frente, um padrão de atividade (vetor 

de entrada) é aplicado aos nós sensoriais da rede e seu efeito se propaga 

através da rede, camada por camada. Finalmente, um conjunto de saídas 

é produzido como a resposta real da rede. Durante o passo de 

propagação, os pesos sinápticos de propagação da rede são todos fixos. 

Durante o passo para trás, por outro lado, os pesos sinápticos são todos 

ajustados de acordo com uma regra de correção de erro. 

Especificamente, a resposta real da rede é subtraída de uma resposta 

desejada (alvo) para produzir um sinal de erro. Esse sinal é então 

propagado para trás através da rede, contra a direção das conexões 

sinápticas – vindo daí o nome de “retropropagação de erro” (error back-

propagation).  (HAYKIN, 2001, p. 183)” 
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Ainda referida na literatura por algoritmo de retropropagação, uma rede de múltiplas 

camadas possui três características distintivas para identificação da rede, processo pelo 

qual ocorre o processo de aprendizagem HAYKIN (2001).  

I. A rede contém uma ou mais camadas de neurônios ocultos que não fazem parte 

da entrada ou da saída de dados, porém as camadas são os meios de capacitação 

da rede para aprendizagem de tarefas complexas para chegar aos padrões exigidos. 

II. A rede exige alto grau de conectividade definida pelas conexões sinápticas, logo, 

a cada mudança de conectividade, também é necessária a atualização dos pesos 

sinápticos. 

III.  O modelo de cada neurônio da rede possui uma função de ativação não-linear, 

portanto satisfaz a exigência suave de função sigmoide descrita pela equação 

abaixo, onde 𝑣𝑗  é o campo das somas ponderadas pelas entradas sinápticas 

acrescidas do bias do neurônio j e 𝑦𝑗 é a saída do neurônio. A presença da não 

linearidade é importante para não tornar a função logística à camada única. 

 𝑦𝑗 =  
1

1 + exp(−𝑣𝑗)
 

 

(4) 

Adiante, BRAGA; CARVALHO e LUDEMIR, (2000) consideram as redes MPL 

com um poder computacional maior que as redes de camada única, pois usam o 

processamento superiores adicionados nas camadas ocultas, usando como elementos 

básicos nas redes de múltiplas camadas os nós (neurônios) para o processamento das 

informações obtidas, rede como arranjo sequencial para a transmissão de sinais e, 

aprendizado para propagação de valores e ajustes de pesos para obtenção da 

aprendizagem.  

A partir das características descritas acima, é possível identificar o poder 

computacional derivado das múltiplas camadas pela combinação das habilidades de 

aprendizado e pelas experiências de treinamento. Entre as características estão presentes 

a alta conectividade da rede e utilização dos neurônios ocultos para facilitar o processo 

de aprendizagem de forma implícita, pois as escolhas efetuadas para representação do 

padrão estão nas camadas ocultas da rede neural. HAYKIN, (2001). 

A Figura 20 representa um grafo arquitetural de uma rede de múltiplas camadas com 

duas camadas ocultas e uma camada de saída. De forma geral, a Figura apresenta uma 

rede totalmente conectada, onde um neurônio em qualquer camada da rede está conectado 
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a todos os neurônios da camada anterior, sendo o sinal fluindo para frente, camada por 

camada. 

Figura 20. Perceptron de múltiplas camadas com duas camadas ocultas 

 
Fonte: HAYKIN, 2001.  

 

Em uma rede neural muito grande, normalmente é usada grandes estruturas para 

generalizar novos dados e manter um bom desempenho. Assim se torna provável alcançar 

o objetivo pelo crescimento da rede para continuar a busca da tarefa em questão e, pela 

poda da rede em que há redução de alguns pesos sinápticos de forma seletiva e ordenada 

com a finalidade de manter o bom desempenho, otimização e a aceleração na 

convergência da aprendizagem para resolução do problema (HAYKIN, 2001). 

Em uma rede MLP, basicamente, tem-se como parâmetros de escolha o número de 

neurônios na camada de entrada, número de camadas escondidas e o número de neurônio 

na camada de saída. Embora a literatura cite alguns algoritmos para realizar a escolha 

destes parâmetros, não existe uma solução geral que atenda a todos os casos. Dessa forma, 

essa escolha torna-se parte do problema e a solução varia de acordo com cada caso e com 

a complexidade de cada processo. 

3.6 Função de Base Radial - RBF  

Por HAYKIN (2001) a função base radial (RBF) é considerada o “aproximador” 

universal de funções, pois tem foco na rede neural para resolver problemas de ajuste de 

curvas em um espaço de alta dimensão. Esta característica torna sua aplicação 

didaticamente interessante, rápida e eficiente fornecendo ajuste para os dados de 
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treinamento, também chamado de “melhor ajuste” através de uma medição estatística. A 

motivação por trás do método de base radial é a aproximação equivalente ao uso da 

superfície multidimensional para interpolar os dados de testes. 

As RBFs são mais comumente usadas em problemas de aproximação de funções, 

predição e classificação, sendo alimentadas para frente (feedforward) com três camadas 

diferentes:  a camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída, onde a camada de 

entrada composta por nós se conecta à rede através de unidades sensoriais, a única camada 

oculta aplica uma transformação não linear através da conexão direta do espaço vetorial 

de entrada para a segunda camada, e a camada de saída é linear, fornecendo a resposta da 

rede padrão de ativação aplicada à camada de entrada. A justificativa matemática para a 

estratégia de uma transformação não linear seguida de uma transformação linear, é que 

quanto mais alta for a dimensão do espaço oculto, mais precisa será a aproximação. 

HAYKIN (2001). Ainda conceituada por HAYKIN (2001): 

“No contexto de uma rede neural, as unidades ocultas fornecem 

um conjunto de “funções” que constituem uma “base” arbitrária para os 

padrões (vetores) de entrada, quando eles são expandidos sobre o 

espaço oculto: estas funções são chamadas de funções de base radial. 

As funções de base radial foram primeiramente introduzidas na solução 

do problema de interpolação multivariada real. (HAYKIN, 2001, p. 

283)” 

Quando uma RBF é usada para realização de uma tarefa complexa de classificação 

de padrões, o problema é resolvido pela transformação em um espaço de alta dimensão, 

não linear. Assim, as funções de base radial possuem características em que os valores 

crescem (ou decrescem) à medida que a distância a um ponto central aumenta, chamado 

de centro da função. Para alguns exemplos desta função são dados abaixo (BRAGA; 

CARVALHO e LUDEMIR, 2000): 

 

Função gaussiana 𝑓(𝑢) = exp(−𝑣 ² | 2𝜎²)  (5) 

Função multiquadrática 𝑓(𝑢) = √(−𝑣 ² | 2𝜎²)  (6) 

Função multiquadrática inversa 𝑓(𝑢) = 𝑣2 log(𝑣) (7) 
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A RBF mais aplicada é a função de Gauss, em que a saída é determinada pela 

distância entre o centro e o vetor de entrada, onde cada função requer um parâmetro 

vetorial - o centro, e um parâmetro escalar que define a largura da função radial. A camada 

de saída transforma o espaço vetorial interno, implementando uma soma ponderada 

(processo linear) dos neurônios escondidos (GUALDA, 2008). 

Por BRAGA; CARVALHO e LUDEMIR (2000), vários métodos têm sido propostos 

para o treinamento de redes RBF, sendo a maioria destes o treinamento classificado como 

híbrido, dividido em duas etapas. Na primeira etapa, os parâmetros da função radial 

utilizada (centros e a largura) são determinados por métodos não supervisionados. 

Durante a segunda etapa é realizado o ajuste dos pesos dos neurônios de saída, 

correspondendo a um problema linear de processamento mais simples (HAYKIN, 2001). 

Os dois métodos geralmente usados para seleção dos centros são as sub amostragem 

(sub sampling) e o algoritmo K-médias (K-means), que usam determinado fator de largura 

da função após a seleção dos centros. Os algoritmos mais utilizados para essa operação 

são o isotrópico e dos vizinhos mais próximos de K (K-nearest neighbors).  O passo 

seguinte é correspondente à otimização da camada de saída, que pode ser executada 

aplicando-se a técnica padrão para otimização linear conhecida como pseudo-inversa, 

etapa esta usada para aperfeiçoar a saída linear na atribuição do desvio. Por fim, é 

calculado o erro, minimizado pela matriz pseudo-inversa. (HAYKIN, 2001). Este modelo 

de rede é apropriado para desempenhar diversas tarefas, dentre as quais a aproximação 

de funções. A camada intermediária é o suficiente para a aproximação de qualquer função. 

  O algoritmo K-médias particiona o espaço de padrões em K regiões ou grupos. Esta 

partição é realizada da seguinte maneira: inicialmente são escolhidos aleatoriamente K 

vetores de entrada para serem os centros de K, grupos de padrões. Os outros vetores de 

entrada são atribuídos ao grupo que tiver o centro mais próximo. Para isso geralmente é 

utilizada a distância euclidiana. Após esta fase, os centros são recalculados para que sejam 

os vetores médios do seu grupo, logo, a média dos vetores pertencentes ao grupo. 

Novamente os vetores de entrada são apresentados e associados ao centro mais próximo. 

Estes processos de redefinição de centros e dos vetores associados a cada centro é repetido 

até o algoritmo convergir, isto é, até os centros não precisarem serem mais ajustados 

(BRAGA; CARVALHO e LUDEMIR, 2000). 

Em vista das técnicas conceituadas acima, neste trabalho serão apresentados 

resultados derivados da abordagem de estilos de aprendizagem, usando BD da Equatorial 
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Pará e Maranhão, registrados por medição de energia elétrica. A partir de algoritmos de 

aprendizado de máquina, pretende-se obter um modelo que valide as projeções de energia 

injetada no sistema elétrico em curtíssimo e curto prazo. O trabalho deve contribuir com 

a apresentação de novos resultados de projeção de energia, caracterizados, do perfil de 

consumo de ambas distribuidoras de energia citadas acima e que devem colaborar nas 

decisões estratégicas do grupo Equatorial Energia. 
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4 Metodologia Proposta de Previsão de 
Energia  

Em sua maioria, os métodos de prospecção propostos nas últimas décadas relacionam 

e dependem dos dados históricos de séries temporais para construção dos modelos, 

dividindo-se em duas categorias essenciais: métodos estatísticos e de inteligência 

artificial (IA). De forma geral e como apresentado no capítulo 2, os métodos de 

inteligência artificial podem obter resultados mais precisos na maioria das aplicações do 

mundo real e têm sido grandemente utilizados para previsão de energia, além das demais 

necessidades do setor elétrico. 

Esta  dissertação faz parte do escopo do projeto de desenvolvimento de mercado, 

descrita no item 1.3 desta dissertação, e está ligada diretamente ao módulo de Curtíssimo 

e Curto Prazo, também nomeado de Previsão de Energia no Horizonte de Curto Prazo, 

via Redes Neurais Artificiais de Conhecimento Profundo (Deep Learning Artificial 

Neural Networks), que foi desenvolvido para atender cenários com estimativas mais 

próximas no contexto atípico de pandemia, a considerar que todos os aspectos foram 

tratados de forma integrada em um mesmo ambiente de simulação e estudo (P&D 

MERCADO, 2021). 

Em suma, o capítulo propõe contextualizar a metodologia de análise do modelo sob 

a ótica de configuração do algoritmo implementado na predição de energia por trás do 

funcionamento do módulo de projeção de curto e curtíssimo prazo, bem como apresentar 

a base de formação das tecnologias, aplicações, banco de dados e técnicas que ofereceram 

ao estudo mais robustez no desenvolvimento do sistema, e que representaram os melhores 

resultados para incorporação das aplicações finais. 

4.1 Modelo de Previsão Proposto 

Para as tarefas de predição de energia injetada, um dos principais parâmetros a ser 

analisado será a janela temporária, ou seja, para quanto tempo (em horas, dias, meses ou 

anos) no futuro a previsão deve ser realizada e, dependendo da distância a mesma pode 

ser classificada em curto e curtíssimo, médio ou longo prazo. Esta classificação é 

importante para gerar cenários de planejamento do setor em termos de operação, 
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investimentos e até mesmo para auxiliar na compra de energia e, portanto, são 

direcionadas às estratégias da empresa. Com isso, a janela temporária acima citada efetua 

a classificação em dias, meses ou anos, sendo que no âmbito da dissertação serão adotadas 

janelas para menos de 1 ano em curtíssimo prazo (A-1) e 1 ano para o curto prazo (A1). 

O planejamento para as análises ocorrerá em base mensal e, a partir dela, em base 

anual, formando o horizonte de curto prazo, podendo ser estendido para estimar as 

correspondências nos horizontes mais longos, caso ocorra necessidade. Também, 

importante informar que a estimação é iniciada a partir das fronteiras de distribuição de 

cada concessionária, considerando todas as condições e possibilidades de crescimento da 

região atendida e mantendo a robustez para atender, inclusive, eventos ocasionais. 

A metodologia utilizada para prever energia injetada nos cenários futuros, 

modelando e aumentando a precisão do sistema de previsão foram as Redes Neurais 

Profundas, empregando as etapas do processo KDD (Knowledge Discovery in Databases, 

em português, Descoberta do Conhecimento) até a finalização do modelo. A previsão 

constitui um meio de fornecer uma segunda opção de informações para direcionar nas 

tomadas de decisões do grupo Equatorial, visando determinados objetivos. Importante 

memorar que as previsões são estimativas de como irá se comportar o mercado 

demandante no futuro próximo, sendo estas advindas de especulações sobre o potencial 

de compra no mercado de curto prazo em tempos de pandemia. Lembrando que a 

mudança no perfil de consumo causada pela pandemia foi a motivação para o método de 

curto prazo proposto, porém o modelo se mostrou promissor para resolver problemas de 

naturezas em que ocorram mudanças bruscas de cenários, e tenha necessidade de rápida 

adaptação, e por isso não estão sendo consideradas variáveis externas, pois a ideia é ser 

ágil e testar o modelo nessas mínimas condições. 

Como descrito no capítulo 2, muitos são os usos de redes neurais para prospecção 

dentro do setor elétrico, porém a maioria tem foco no perfil de consumo ou na demanda 

para atender as operações do SIN e despachos de usinas, além de pouco se utilizar a 

integração com BD. Desta forma, foi proposto como diferencial para o projeto da energia 

injetada, e por ser de fundamental importância no balanço energético da empresa, o 

alcance da total integração como a BD nas áreas de concessões do Pará e Maranhão, para 

auxiliar as previsões com maior precisão da carga global, com aberturas por ponto de 

conexão e por área de concessão. Essa perspectiva de previsão da carga recebeu maior 
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atenção e provou ser um problema difícil acompanhamento, principalmente em período 

de pandemia, a qual está proposto no tema. 

A metodologia adotada nesta etapa consiste em cinco tarefas distintas, as quais 

resultarão em diversas topologias de redes neurais que realizarão os ajustes necessários 

para uma projeção mais assertiva. As etapas necessárias para a construção de cada modelo 

podem ser divididas pelas etapas do KDD, que tem como principal função a organizar e 

padronizar os dados para reduzir as chances de erros nas etapas posteriores, utilizando 

sintetização de gráficos, tabelas, diagramas ou relatórios técnicos (BOENTE, 2007). 

A Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) é o processo 

conversacional para identificar nos dados novas referências válidas e potencialmente úteis 

e interpretáveis, contendo etapas básicas de avaliação, conforme lista abaixo: 

I. Pré-processamento dos Dados;  

II. Transformação e Normalização (formatação); 

III. Treinamento das Redes Neurais; 

IV. Validação e Teste; 

V. Projeção de Energia Injetada Elétrica; 

VI. Retroalimentação da Projeção de Energia Injetada para alimentar o modelo. 

De forma geral, o fluxo das etapas apresentadas na Figura 21, compreende a etapa de 

pré-processamento como funções relacionadas ao recebimento, à organização, ao 

tratamento e à preparação dos dados, sendo a mesma indispensável no processo de KDD. 

Já na etapa de transformação de dados são identificadas as possíveis anomalias que podem 

comprometer os resultados ou direcionar de forma inadequada as próximas projeções, e 

por isso essa etapa aponta os dados muitos divergentes do padrão, de forma a expurgar 

da série possíveis inconsistências e tornar os resultados mais claros. A etapa de mineração 

é conhecida como principal de todo o processo, pois é onde ocorre a análise e 

interpretação do modelo, ou seja, busca efetiva por novos conhecimentos a partir de dados 

conhecidos, compreendendo a aplicação dos algoritmos para abstração do conhecimento 

(BOENTE, 2007). 
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Figura 21. Etapas do processo KDD 

 
Fonte: Utilização de Ferramentas de KDD para Integração de Aprendizagem 

(BOENTE, 2007).  

A etapa de Mineração de Dados consiste na aplicação de algoritmos específicos para 

extrair padrões a partir dos dados de entrada (FAYYAD, 1996). Como a projeção é feita 

através de retroalimentação a partir de dados realizados, o estudo utilizou a RNA no 

algoritmo de predição eficaz para identificar a correlação entre duas ou mais variáveis, as 

quais estão divididas em variáveis de entrada (dados realizados) e de saída (resultado da 

previsão). Com a execução desse algoritmo, segue o objetivo de apresentar uma previsão 

a partir de dados históricos oriundos da BD, e relacioná-los com variáveis que impactam 

diretamente nos padrões de consumos, ou seja, compreendendo a busca por uma função 

que mapeie os registros de um banco de dados com valores reais passados. 

Portanto, a previsão da energia injetada em um determinado horizonte de tempo, 

pode ser realizada por diversas técnicas para implementar trabalhos em regressão, como 

métodos estatísticos, Redes Neurais, dentre outras técnicas e tecnologias. Mas para isso 

o módulo de previsão depende de um BD capaz de alimentá-lo. Logo, são esperadas 

tabelas do BD que irão armazenar informações das fronteiras de energias reais, estejam 

discretizadas de forma a serem compreendidas pela rede neural em questão. 

Para as configurações internas, embora os dados tenham sido obtidos diretamente do 

banco de dados da empresa, foram identificados outliers na etapa de pré-processamento, 

os quais foram devidamente tratados para compor uma base histórica limpa, e que servisse 

de treinamento para rede neural, como já informado no item anterior. Esta etapa de ajuste 

de dados foi essencial para o sucesso do modelo de projeção, visto que foi necessário 

aplicar diversas transformações para melhorar o aprendizado de redes neurais profundas. 

Outro atributo importante de entrada utilizado para melhorar a assertividade foi 

informação do dia a ser projetado, de forma a considerar dia normal, feriado ou final de 
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semana, sendo essa distinção importante pela modulação horária da carga, caracterizada 

como patamar de carga leve, média ou pesada. Neste período o KDD utiliza os atributos 

selecionados que carregam informações da resolução temporal, codificando e usando a 

técnica de vetor One-hot, e que também tem o objetivo de facilitar o aprendizado de redes 

neurais profundas. 

Em complemento as definições dos atributos de entrada do modelo, as medidas de 

energia injetada foram organizadas de duas formas e foram denominadas janela anual e 

janela diária. Como o nome sugere, foi possível treinar o modelo com diferentes números 

de medidas conforme a quantidade de anos e dias desejado. O modelo desenvolvido para 

curto e curtíssimo prazo usou a resolução horária, e o número de atributos relacionados à 

resolução temporal de forma fixa (60 = 52 + 7 + 1). Portanto, calcula-se o número total 

de atributos A, considerando que Aw representa a janela anual e Dw corresponde à janela 

diária, conforme a Equação abaixo:  

A = (Aw + Dw) × 24 + 60. 

Os valores medidos de energia injetada também precisaram passar por um processo 

de padronização denominado StandartScaler, disponível na biblioteca Scikit-learning. 

Para implementar redes neurais profundas, foi utilizada a biblioteca Tensorflow, como já 

informada, por possuir diversas ferramentas e recursos que facilitam o desenvolvimento 

e criação de modelos. E também, foi utilizado o Python que, além das bibliotecas já 

mencionadas, possui o NumPy e o Pandas, e que melhoram o desempenho em relação a 

vetores, matrizes e dados em geral. 

Também, todas as ferramentas usadas para criação dos modelos, já estão disponíveis 

no servidor de homologação e produção da Equatorial Energia, que utilizou as 

configurações necessárias para realizar a integração entre os módulos de projeção, através 

da comunicação com a BD mostrado na Figura 22, e sempre dentro do servidor da 

aplicação, disponível no IP local da rede. 
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Figura 22. Comunicação entre o módulo de previsão e o banco de dados 

 
Fonte: adaptada pela autora (P&D MERCADO, 2021) 

A Figura 23 representa a modelagem da rede neural usada no módulo de projeção de 

curto e curtíssimo prazo, ilustrando as entradas, camadas intermediárias e a camada de 

saída, onde foram utilizados 24 atributos de saída, sendo cada um identificando uma hora 

projetada do dia. Ao final, as validações são amostras esgotadas, e as saídas passam a ser 

as novas entradas do modelo, permitindo assim a realização de retroalimentação no 

modelo da projeção em mais horizontes. A metodologia do projeto buscou atender tanto 

cenário de curtíssimo quanto para curto prazo, com estimativas mais próximas, podendo 

ser estabelecido pelo próprio usuário através das janelas temporárias. Importante informar 

que o módulo de projeção considera a quantidade de dias e semanas que o ano contém, 

formando o conjunto de entrada pelo dia da semana correspondente ao ano anterior, e, 

portanto, trata-se de parâmetro essencial para a composição da sazonalidade na projeção 

da carga injetada no sistema.  
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Figura 23. Modelagem da Rede Neural Artificial Profunda 

 

Fonte: adaptada pela autora (P&D MERCADO, 2021)  

Com base no exposto, o modelo propõe a aprendizagem de máquina profunda para a 

realização de previsão de energia injetada, utilizando um algoritmo de projeção de energia 

elétrica a curto prazo através de métodos de redes neurais artificiais. Por conseguinte, a 

previsão da energia em um determinado horizonte de tempo será realizada para 

implementar Redes Neurais, através do módulo de previsão conectado com o banco de 

dados (BD) da Equatorial Energia e capaz de alimentá-lo. 
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4.2 Tecnologias utilizadas 

Para configuração e implementação do algoritmo de predição de energia foram 

usadas ferramentas de apoio à elaboração e desenvolvimento do modelo, de forma que 

essas técnicas possam oferecer mais robustez ao sistema. Também, ficam aqui 

evidenciadas que essas tecnologias contemplam desde a base até a finalização do modelo, 

aplicando-se em todas as etapas do processo knowledge-discovery in databases (KDD) 

ou traduzindo, processo de extração do conhecimento da base dados. 

A princípio, na definição das aplicações foram utilizadas o Python (PYTHON, 2021), 

que é uma linguagem de programação de alto nível, funcional, de tipagem dinâmica, 

interpretada e interativa. Possui infinidades de bibliotecas de simples instalação, módulos 

e classes que facilitam o uso, e também é reconhecida mundialmente e frequentemente 

utilizada por pequenas e grandes empresas. Como este é um algoritmo focado em redes 

neurais profundas, há uma biblioteca denominada Tensorflow (TENSORFLOW, 2021) 

que possui um ecossistema abrangente e moldável de ferramentas, com recursos que 

propiciam o que há de mais moderno em Machine Learning, o que facilita a 

implementação e criação do modelo de aprendizagem de máquina para o modelo de 

predição. 

Além disso, com utilização de arranjos de projeção, foi necessário o uso da biblioteca 

NumPy, dado que arrays têm desempenho melhorado em relação aos vetores em lista. 

Outrossim, para a ferramenta de análise de dados será usado o Pandas, biblioteca que 

fornece estruturas de dados com alto desempenho juntamente com o Pandas. Uma das 

possibilidades primárias é que o Data Frame seja mais rápido e eficiente na manipulação 

e uso dos dados. 

Posteriormente ao tratamento dos dados, aplicou-se os conceitos de aprendizado de 

máquina como, o pré-processamento e transformação de dados, o ajuste de parâmetros de 

configuração do modelo de aprendizagem profunda, validação cruzada, previsão via 

retroalimentação. Todas estas etapas foram implementadas utilizando a biblioteca Scikit-

learning (SCIKIT-LEARN). Com os dados prontos, a biblioteca Matplotlib 

(MATPLOTLIB, 2021) se encarrega da exibição de dados, possibilitando a visualização 

dos resultados para análise da eficácia da modelagem, inteligíveis na forma de 

histogramas, gráficos de barra, gráficos de erro, entre outros. Tais tecnologias foram 
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empregadas com intuito de obter maior agilidade e usabilidade do modelo de redes 

neurais profundas aplicadas na problemática de previsão de energia injetada. 

Ao final da execução do módulo de previsão de curto e curtíssimo prazo, é gerado 

arquivos de saída dos resultados da projeção no formato adequado do front-end do sistema 

web do projeto, que por sua vez, fornece uma visualização mais atraente para o usuário, 

realizando também o por meio do seu back-end o armazenamento da previsão no banco 

de dados, vinculando-a a um experimento. 

4.3 Banco de Dados e Arquivos de Configuração 

O modelo de projeção de curto e curtíssimo prazo possui conexão integrada com o 

banco de dados (BD) da Equatorial Energia, que recebe cargas diárias com as medições 

advindas do sistema PIM (Plataforma Integrada de Medição), que por sua vez coleta 

informações diretas dos pontos de conexões. Esse mesmo ambiente de consolidação da 

fronteira é utilizado pela CCEE para compor o balanço energético de todo o Sistema 

Interligado Nacional (SIN), bem como contabilizar os contratos de comercialização no 

ambiente regulado (CCEAR). Importante memorar que as informações medidas 

consolidadas utilizadas para o trabalho, com exceção das previsões, também estão 

disponíveis de forma agrupada por mês no site da ANEEL e são de domínio público 

(ANEEL - Informações de domínio público, 2021).  

Em paralelo ao desenvolvimento do sistema web, para que a integração ocorresse no 

projeto, foi executado uma série de procedimentos administrativos internos que passaram 

por autorização de gerentes, diretores e área de compliance, com a finalidade de garantir 

a integridade e confidencialidade dos dados disponíveis no BD da empresa às equipes de 

desenvolvimento do projeto ao longo das entregas. 

O modelo proposto por esta dissertação trabalha no viés de energia injetada na rede 

de distribuição que teve o impacto da mudança do perfil de consumo da sociedade num 

período de pandemia, de forma a avaliar as projeções dos cenários de período de curto e 

curtíssimo prazo e auxiliar nas decisões estratégicas do grupo. Por isso, será apresentada 

a contribuição de análises para avaliar a aderência das projeções e testar metodologia 

proposta de previsão de energia em diferentes cenários de projeções com default do 

sistema, em que a rede neural escolhe a melhor performance e configuração, alternando 

as janelas de tempo de 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano para cada concessionária, como 
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apresentada na Figura 24. Assim, a projeção também permite o agrupamento das 

medições por região ou por Estado de concessão, o que possibilita dinamismo ao acessar 

diretamente a BD da empresa Equatorial Energia. 

Figura 24. Configuração de janelas temporárias do módulo de previsão no curto prazo 

 
Fonte: Sistema Web (P&D MERCADO, 2021) 

Atualmente o FPW (Forecast Pro For Windows) é um software para análise e 

previsão de séries temporais, utilizando métodos estatísticos para fazer projeção de 

curtíssimo prazo, ou seja, para um mês na frente. O sistema é gratuito e bem simples de 

utilizar e traz resultados a partir da seleção esperta, identificando qual o melhor modelo 

matemático, dentre as quais mais comumente resultam entre regressão dinâmica, 

suavização exponencial e box jenkins, como mostrado na Figura 25. Mesmo a ferramenta 

FPW sendo uma boa solução para projeção a curto prazo, o sistema possui algumas 

limitações que podem serem supridas pelo módulo de projeção baseado em RNA, dentre 

as quais podemos citar a abertura sazonal do mês, pois o FPW gera apenas um resultado 

global por vez o que gera um trabalho posterior ao analista para trabalhar na solução de 

desagregação por dia e hora, enquanto a RNA pode prever hora a hora do dia até a 

totalização mensal. Outros benefícios do módulo de curto e curtíssimo prazo é a 

possibilidade de prever vários meses à frente, bem como possibilitar faixas mínimas, 

médias e máximas para cada projeção que agrega em margens de erros para assegurar 

limites máximos e mínimos da predição de energia injetada. 
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De forma resumida, as vantagens obtidas pelo método de RNA em relação ao FPW 

são projeção em aberturas horárias que reproduzem a sazonalidade carga, a possibilidade 

de escolher o horizonte de projeção a partir de horas até 1 ano à frente, a possibilidade de 

agrupar regiões, pontos de conexão ou carga global para projetar energia e abertura dos 

limites máximos, mínimos e médios para cada predição.  

Em complemento, é importante destacar que as medições que estão no BD possuem 

periodicidade de minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, porém neste estudo serão 

avaliadas de forma consolidadas em meses, trimestres, semestres e ano, com finalidade 

de analisar o desempenho e assertividade das projeções no ano 2020 em comparação com 

projeção obtida pela ferramenta gratuita que faz projeção usando modelos matemáticos 

FPW, sistema mostrado na Figura 25, com os dados realizados de domínio público, 

disponíveis no site da ANEEL já mencionados, e com o artigo publicado na revista IEEE 

do ROPEC 2020. Por assim descrito, o banco integrado ao sistema é de alta confiabilidade 

para a projeção de energia proposta no estudo.  

Figura 25. Tela principal do sistema FPW com modelos matemáticos 

 
Fonte: Sistema FPW (PRO FOR WINDOWS, 2021) 

Por fim, o modelo de projeção também utilizou como inovação a modelagem 

desenvolvida para projetar energia injetada pela GD com base nas RNA, de forma 

semelhante à empregada no módulo de curtíssimo e curto prazo de energia, mas com 
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ajustes no modelo para acompanhar as necessidades das novas variáveis. As correções 

foram feitas para uma arquitetura com modelo diferente para o uso GD, principalmente 

por se tratar de um assunto mais recente, e que vem ganhando espaço no mercado 

consumidor com a finalidade de reduzir a tarifa de energia elétrica (PASSATUTO, 2020). 

Lembrando que o sistema de compensação que trata de GD, proporcionou através da REN 

nº 482/2012, pela ANEEL, um crescimento exponencial do número de sistemas de micro 

e mini geração distribuída conectados à rede.  

Neste cenário, foi utilizado uma série pequena de informações como dados de input 

para o treinamento do modelo de prospecção de GD. Para estimar a injeção de energia 

com origem na GD foi necessário adaptar o modelo, principalmente, para períodos de 

geração nula do início da série histórica. Isso porque é caracterizado por instalações de 

geradores a partir de fontes renováveis, mais comumente utilizado na energia solar 

fotovoltaica nos estados do Pará e Maranhão, para diversificação da matriz energética, 

em que a geração ocorre no período do dia. Assim, foi necessário ensinar ao modelo que 

em metade do dia teriam valores nulos e que se trata de um comportamento típico da 

carga GD. A partir deste direcionamento, espera-se que um modelo de inteligência 

artificial aprenda de forma mais fácil pelas equações introduzidas no modelo, o que levou 

aos ajustes na arquitetura. 

Além desses fatores, o modelo também permite um ajuste percentual à energia 

injetada no período de análise, considerando ainda a característica de retroalimentação da 

arquitetura e modelo proposto, igualmente tratado no método de energia injetada nos 

pontos de conexão já informados anteriormente. 
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5 Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a implementação do 

modelo de RNA em comparação ao modelo estatístico FPW, dados reais obtidos através 

dos pontos de conexões das concessões do Pará e Maranhão, e do artigo publicado no 

ROPEC 2020 (COUTO et al., 2020). Tais resultados serão discutidos em função dos 

mercados de energia injetada analisados para o ano 2020, período de pandemia do 

COVID-19, e também em função da inovação da modelagem de Gerações Distribuídas 

dentro no mercado de energia injetada no primeiro trimestre de 2021. 

Em complemento, é bom observar que para a geração dos resultados de forma 

retroativa foi utilizado somente o módulo de projeção de curto e curtíssimo prazo 

isoladamente, pois o sistema em produção só realiza projeção para o futuro, considerando 

a data vigente de acesso ao sistema. Também, é bom relembrar que o módulo de projeção 

considera a quantidade de dias e semanas que o ano possui, para formar o conjunto de 

entrada pelo dia da semana correspondente ao ano anterior, logo, e então obter a 

sazonalidade da projeção no sistema. 

Os resultados foram gerados hora a hora, agrupados por mês de referência e divididos 

em bases mensal, trimestral, semestral e anual para avaliar um ciclo inteiro do módulo, 

utilizando parâmetros pré-fixados para as projeções a partir do default da rede neural, a 

qual foi considerada como melhor avaliação de desempenho do sistema contendo 5 

camadas intermediárias, 250 neurônios, 100 épocas e 24 atributos de saída (medição 

horária), com a finalidade de garantir simulações justas para cada resultado. Os requisitos 

de avaliação serão embasados nas taxas de erros de cada modelo, bem como o desvio 

médio padrão em relação aos dados reais. Assim, as avaliações dos cenários são feitas de 

duas formas, sendo erro médio da RNA considerando o limite mediano do ano 2020 e os 

desvios médios das projeções em relação aos dados realizados no ano 2020. 

5.1 Equatorial Pará 

5.1.1 Energia injetada total 

O primeiro estudo de caso foi direcionado para obter projeção mensal da energia 

injetada, e para isso, foram utilizadas informações do treinamento da RNA considerando 
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a série histórica de janeiro/2017 a novembro/2019, e o mês de dezembro/2019 como 

validação de dados. Das projeções resultantes mensais, a rede neural apresentou um erro 

percentual médio para cada projeção, sendo considerados os níveis aceitáveis as variações 

entre -3% até +3%, e observando que para cada modelo treinado, a rede neural utiliza o 

resultado da projeção para retroalimentação dos padrões comportamentais para a projeção 

dos meses subsequentes, além de que retorna os resultados com limites inferior, médio e 

superior que são as faixas evidenciadas no modelo da RNA. 

Figura 26. Projeção RNA - Injetada global PA mensal de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Na Figura 26, são apresentados os resultados da RNA com limites mínimos, médios 

e superiores nas linhas pontilhadas, bem como os dados realizados de 2017 a 2020 de 

energia injetada global em MWh. Como é possível acompanhar nos anos realizados, a 

energia segue uma sazonalidade mensal, explicada principalmente pelas condições 

climáticas específicas da região norte, inverno e verão amazônico, que costumam ocorrer 

do final de dezembro a abril o período chuvoso, e de maio ao início de dezembro período 

mais quente, em que a carga sofre aumento, conforme Figura. Com essa referência, foi 

possível identificar que os maiores erros médios da rede neural aconteceram nos meses 

de fevereiro e agosto de 2020, isso porque em análise aos dados verificados foi percebido 

que em fev/20 ocorreu o ano bissexto com 1 dia a mais de energia injetada que não fez 

parte do histórico de treinamento da rede neural, e por isso não foi possível a identificação 

desse comportamento por ela. Também, no mês de agosto de 2020 foi um mês atípico 

com o retorno da maioria das atividades não essenciais da pandemia no estado do Pará, o 
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que acarretou num crescimento muito forte da carga injetada que a RNA também não 

conseguiu identificar no primeiro momento. Ademais, a partir desse novo padrão inserido 

no mês de agosto, foi possível observar que a rede incluiu esse novo comportamento e 

ajustou as projeções dos meses seguintes, trazendo maior assertividade. 

Em complemento ao primeiro estudo, na Figura 27 estão os desvios médios mensais 

apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada global da Equatorial Pará. A leitura para avaliar o desvio 

médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses os que 

chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi identificado que a rede 

neural apresentou uma variação maior de desvios que o sistema de FPW, mas que ainda 

ficou próxima do limite superior resultante do módulo de projeção pela rede neural, e 

alguns meses do ano teve maior assertividade que a ferramenta de projeção estatística, 

principalmente no segundo semestre do ano 2020. Dessa forma, é possível concluir que 

quanto maior quantidade de padrões inseridos no treinamento da RNA, maior se torna a 

eficiência nas projeções a curto e curtíssimo prazo. 

Figura 27. Desvios médios - Injetada global PA mensal de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

O segundo estudo de caso foi direcionado para obter projeção trimestral da energia 

injetada, considerando o mesmo parâmetro de informações para o treinamento da RNA: 

dados históricos de janeiro/2017 a novembro/2019, e o mês de dezembro/2019 como 

validador de dados. Das projeções resultantes trimestrais, a rede neural apresentou um 

erro percentual médio menor que a mensal, como mostrado na Figura 28, observando que 

o erro reduz ao longo dos trimestres, obtendo um resultado mais aderente no quarto 

trimestre. 



 

82 
 

Figura 28. Projeção RNA - Injetada global PA trimestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao segundo estudo, na Figura 29 estão os desvios médios 

trimestrais apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos 

dados realizados de energia injetada global da Equatorial Pará. A leitura para avaliar o 

desvio médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses 

os que chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi identificado também 

que na rede neural apresentou uma variação maior de desvios que o sistema de FPW, 

porém ainda assim obteve bons resultados variando entre o limite médio e limite superior, 

reduzindo os desvios para no 4º trimestre de 2020 do módulo de projeção da rede neural. 

Dessa forma, foi possível concluir que para projeções mais longas que um mês, a rede 

demora mais tempo para o reconhecimento de comportamento e para retornar valores 

mais assertivos. Logo, quanto maior quantidade de padrões inseridos no treinamento da 

RNA, também maior será a eficiência das projeções a curto e curtíssimo prazo para este 

cenário trimestral. 

Figura 29. Desvios médios - Injetada global PA trimestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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O terceiro estudo de caso foi direcionado para obter projeção semestral da energia 

injetada no sistema elétrico do Pará, considerando também os mesmos parâmetros de 

informações para o treinamento da RNA: dados históricos de janeiro/2017 a 

novembro/2019, e o mês de dezembro/2019 como validador de dados, de forma a 

considerar justa todos os tipos de comparações entre os modelos em questão. Das 

projeções resultantes semestrais, a rede neural apresentou um erro percentual médio 

maior que a mensal, como mostrado na Figura 30, observando que o erro reduz no 2º 

semestre, obtendo um resultado mais próximo do real pelo limite superior da rede neural. 

Essa análise comtemplando um conjunto maior de agrupamento foi importante para testar 

a eficiência do modelo de RNA ao longo do ano 2020. Ao final, é possível identificar que 

a taxa de erro reduziu substancialmente no 2º semestre, sendo ambos resultados 

considerados bons por apresentarem taxas de erros menores que 1%.    

Figura 30. Projeção RNA - Injetada global PA semestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao terceiro estudo, na Figura 31 estão os desvios médios semestrais 

apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada no Pará. A leitura para avaliar o desvio médio, consta na 

identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses os que chegaram mais 

próximo do realizado. Neste resultado, foi identificado também que na rede neural 

apresentou variações maiores de desvios que o sistema de FPW, porém ainda assim 

obteve bons resultados, reduzindo o desvio médio do limite superior no 2º semestre de 

2020 para 0,2% no módulo de projeção da rede neural para uma proporção muito boa em 

relação ao realizado, enquanto o FPW desviou 1,0%.  
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A partir dessa agregação de escopo semestral, foi possível perceber que essa 

volatilidade da rede neural para acompanhar e agregar padrões de comportamentos 

recentes para gerar nova projeção, ou seja, a retroalimentação da RNA consegue ser mais 

eficiente que a ferramenta do FPW em curto espaço de tempo. Logo, é possível concluir 

que quanto maior quantidade de padrões inseridos no treinamento da RNA, também 

maior será a eficiência das projeções a curto e curtíssimo prazo no cenário semestral, 

agregando valor a companhia. 

Figura 31. Desvios médios - Injetada global PA semestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

O quarto estudo de caso foi direcionado para obter projeção anual da energia injetada 

no sistema elétrico do Pará, considerando também os mesmos parâmetros de informações 

para o treinamento da RNA: dados históricos de janeiro/2017 a novembro/2019, e o mês 

de dezembro/2019 como validador de dados, de forma a considerar justa todos os tipos 

de comparações entre os modelos projetados. Das predições resultantes anuais, a rede 

neural apresentou um erro percentual médio abaixo de 1%, como mostrado na Figura 32, 

obtendo um resultado mais próximo do real pelo limite superior da rede neural. Esse 

conjunto maior de agrupamento foi importante para testar a eficiência do modelo de RNA 

no cenário limite de curto prazo que se aplica para um ano inteiro. Ao final, possível 

verificar uma taxa de erro de -0,5% da rede neural, sendo o resultado dentro do nível 

ótimo de validação por modelos neurais, que variam entre -3% e +3%, como já informado.    
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Figura 32. Projeção RNA - Injetada global PA anual de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao quarto estudo, na Figura 33 está disposto o desvio médio anual 

apurado a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada no Pará. A leitura para avaliar o desvio médio, consta na 

identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses os que chegaram mais 

próximo do realizado. Neste resultado, foi identificado também que na rede neural 

apresentou variações maiores de desvios que o sistema de FPW para os limites inferior e 

médio, porém ainda assim obteve melhor resultado no limite superior, chegando em -

0,6% no módulo de projeção da rede neural em relação ao realizado, enquanto o FPW 

desviou 0,9%. Nessa agregação anual, foi possível perceber que a RNA conseguiu fazer 

uma previsão melhor que a ferramenta do FPW para o padrão anual. Com isso, é possível 

concluir que quanto maior quantidade de padrões inseridos no treinamento da RNA, 

também maior será a eficiência das projeções no prazo de 1 ano. 

Figura 33. Desvios médios - Injetada global PA anual de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em complemento aos estudos apresentados acima nas visões de projeção mensal, 

trimestral, semestral e anual, foi confirmado a aderência obtida pela rede com maior 

assertividade para o limite superior na maioria dos cenários previstos pela RNA, com 

taxas de erros médios percentuais variando entre -2,8% e +1,7% no escopo mensal, -1,2% 

e +0,5 no escopo trimestral, -0,9% e -0,2% no escopo semestral, e -0,5% no escopo anual, 

sendo todas as faixas abaixo do limite de -3% e +3% aceitável para rede neural. Também, 

foi possível concluir que, ainda que o desvio médio seja superior ao da ferramenta 

estatística FPW comparada neste trabalho, o módulo de previsão desenvolvido com rede 

neural se adapta mais facilmente a mudança de padrões comportamentais bruscas, e por 

esse motivo, quanto maior a quantidade de dados apresentados à rede, melhor será os 

resultados subsequentes gerados, trazendo melhores benefícios ao longo dos anos em que 

forem sendo incluídos mais padrões como dados históricos para treinamento. 

Por fim, para concluir essa primeira etapa de análises, é possível agregar valor ao 

artigo nomeado por Adaptive RNA Model for Very Short Energy Forecast Validated In 

The New Coronavirus Pandemic Context (ROPEC, 2020), em que também traz resultados 

do modelo de curto e curtíssimo prazo baseado no modelo de RNA para prever energia 

injetada no sistema elétrico da Equatorial Pará, e que mostra aderência nos resultados do 

ano 2020 apresentados na Figura 34, porém na condição de abertura horária para a janela 

diária e filtro para regional norte do estado, conforme configuração permitida pelo sistema 

desenvolvido no P&D de Mercado. O erro médio percentual no cenário de curtíssimo 

prazo foi de 1,17%, sendo considerados resultados satisfatórios com o método proposto 

auxiliado pela RNA.  

Figura 34. Energia Injetada Equatorial Pará - 2020 

 
Fonte: ROPEC 2020 (COUTO et al., 2020) 
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Mesmo com bases diferentes do comparado nos estudos de caso apresentados deste 

item, foi considerado importante apresentar os resultados gerados pelo artigo acima 

citado, porque é possível identificar que independentemente das configurações permitidas 

pelo módulo de projeção de curto e curtíssimo prazo baseado em redes neurais, os 

resultados ficam sempre dentro da faixa considerável ótima da rede neural. Portanto, 

projeções horárias, diárias, semanais, mensais, global, por ponto de conexão, por regional 

e assim por diante, trarão resultados consistentes no modelo apresentado, garantindo 

dessa forma, benefícios de predições que o grupo espera do sistema desenvolvido, e assim 

será de uso continuado para suporte as necessidades da empresa. 

5.1.2 Energia injetada pela Geração Distribuída (GD)  

Para energia injetada via GD, foi efetuado estudo separado por se tratar de uma 

modalidade mais atual na matriz energética do país e que está ganhando 

representatividade nos últimos anos dentro da concessionária do Pará, tendo 0,2% de 

participação da energia injetada em 2019, 0,6% de participação da energia injetada em 

2020, e chegando a 1,0% de participação da energia injetada nos primeiros três meses 

realizados do ano 2021. É importante ressaltar que mesmo com baixa participação do 

total da carga, essa mesma energia cresceu exponencialmente nesses últimos anos, 

totalizando 20 GWh e 72 GWh nos anos de 2019 e 2020, respectivamente, bem como 

chegou a totalizar 28 GWh somente no primeiro trimestre 2021, como mostrado na Figura 

35. 

Figura 35. Energia Injetada GD - Equatorial Pará 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Por se tratar de uma série histórica curta para treinamento, este quinto estudo de caso, 

apresentado na Figura 36, foi direcionado para obter projeção mensal da energia injetada 

GD, utilizando informações do treinamento da RNA baseado na série histórica de 



 

88 
 

janeiro/2019 a novembro/2020, e o mês de dezembro/2020 como validador de dados. Das 

projeções resultantes, a rede neural apresentou um erro percentual médio para cada 

projeção, sendo considerados os níveis aceitáveis as variações entre -3% até +3%, 

observando que para cada modelo treinado, a rede neural utiliza o resultado da projeção 

para retroalimentação dos padrões para a projeção posterior, além de que retorna os 

resultados com limites inferior, médio e superior que são as faixas evidenciadas no 

modelo da RNA, conforme os mesmos parâmetros dos estudos anteriores. 

Na Figura 36, são apresentados os resultados da RNA com limites mínimos, médios 

e superiores de 2021 nas linhas pontilhadas, bem como os dados realizados de 2019 a 

2021 de energia injetada GD em MWh. Com isso, foi possível identificar que os maiores 

erros médios da rede neural aconteceram nos meses de fevereiro e março de 2021, isso 

porque em análise aos dados verificados foi percebido que em fev/20 ocorreu o ano 

bissexto com 1 dia a mais de energia injetada pela GD e que a rede neural identificou o 

crescimento como padrão comportamental pela mesma em virtude do histórico de 2020. 

Também, no mês de mar/21, a RNA também não conseguiu identificar facilmente o 

comportamento padrão pelo curto histórico, e por isso projetou um leve crescimento em 

relação ao mês anterior projetado conforme retroalimentação e crescimento dos meses 

anteriores. Mesmo com a dificuldade de reconhecimento do padrão pelos fatores já 

citados, o erro médio informado pela rede foi abaixo de 1%, estando em uma margem de 

qualidade para a projeção. Por assim incluir esses novos padrões ao longo das projeções 

executadas pela rede, é possível concluir que a rede absorve o aprendizado do novo 

comportamento realizado e consegue ajustar as projeções futuras para obter maior 

assertividade. 

Figura 36. Projeção RNA - Injetada GD PA mensal de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em paralelo ao estudo apresentado, a Figura 37 mostra o incremento de energia 

injetada pela GD em FEV/21 quando comaprada ao mês FEV/20, que teve 1 dia a mais 

pelo ano bissexto. Assim, foi possível analisar que 1 dia de energia representa em média 

4% (equivalente a 330 MWh) da GD total do mês, sendo esse o impacto da projeção pela 

RNA quando não se tem a inclusão desse critério específico no treinamento da rede neural 

e que pode distorcer o resultado.  

Figura 37. Injetada GD PA mensal realizada 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao quinto estudo, na Figura 38 estão os desvios médios mensais 

apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada GD da Equatorial Pará. A leitura para avaliar o desvio 

médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses os que 

chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi identificado que na rede 

neural apresentou uma variação maior de desvios que o sistema de FPW, mas que ainda 

ficou próxima do limite inferior resultante do módulo de projeção pela rede neural, sendo 

que nos meses de janeiro e março obteve maior assertividade que a ferramenta de projeção 

estatística, principalmente no primeiro mês projetado de janeiro/21. Dessa forma, é 

possível concluir que a rede consegue ser mais eficiente para um cenário mais curto de 

projeção, visto que a mudança de comportamento ocorre com muita celeridade e que a 

rede não capta rapidamente, pois precisa de maior quantidade de padrões inseridos no 

treinamento da RNA para se tornar se torna a eficiência nas projeções com um prazo 

maior que que um mês. 
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Figura 38. Desvios médios - Injetada GD PA mensal de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Na Figura 39 está apresentado o sexto estudo de caso que foi direcionado para obter 

projeção trimestral da energia injetada pela GD, considerando o mesmo parâmetro de 

informações para o treinamento da RNA mensal, para obtenção de comparação justa, com 

dados históricos de janeiro/2017 a novembro/2019, e o mês de dezembro/2019 como 

validador de dados. Das projeções resultantes trimestrais, a rede neural apresentou um 

erro percentual médio de 0,57%, sem parâmetros de comparação para trimestres futuros 

pelo curto histórico de dados que restringe projeções para períodos maiores. Mesmo com 

as restrições já citadas, o erro médio obtido pela rede foi abaixo de 1%, estando em uma 

margem de qualidade para a projeção, ou seja, bom nível de assertividade pela rede. 

Figura 39. Projeção RNA - Injetada GD PA trimestral de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao sexto estudo, na Figura 40 estão os desvios médios mensais 

apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada GD da Equatorial Pará. A leitura para avaliar o desvio 

médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses os que 
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chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi identificado que na rede 

neural apresentou uma variação maior de desvios que o sistema de FPW, mas que ainda 

ficou próxima do limite inferior resultante do módulo de projeção pela rede neural. Neste 

cenário mais longo, o módulo de projeção baseado em redes neurais gerou maior desvio 

trimestral em -8,4% do que a projeção pelo sistema estatístico em +2,2% em relação ao 

realizado do primeiro trimestre/21. Dessa forma, é possível concluir que a rede neural 

perde eficiência na projeção com período mais longo, reduzindo a assertividade 

possivelmente ocasionada pelas rápidas mudanças comportamentais para as quais a rede 

ainda não foi treinada. Dessa forma, a mesma precisa de maior quantidade de padrões 

inseridos no treinamento da RNA para se tornar se torna a eficiência nas projeções com 

um prazo maior que que um mês. 

Figura 40. Desvios médios - Injetada GD PA trimestral de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento aos estudos apresentados acima nas visões de projeção mensal e 

trimestral de energia injetada pela GD, foi confirmado a aderência obtida pela rede com 

maior assertividade para o limite inferior na maioria dos cenários previstos pela RNA, 

com taxas de erros médios percentuais variando entre +0,4% e +0,7% no escopo mensal, 

e +0,6 no escopo trimestral, sendo todas as faixas abaixo do limite de -3% e +3% aceitável 

para rede neural. Também, foi possível concluir que, ainda que o desvio médio seja 

superior ao da ferramenta estatística FPW comparada neste trabalho, o módulo de 

previsão desenvolvido com rede neural se adapta mais facilmente a mudança de padrões 

comportamentais bruscas, mas que para estes cenários com curto período de dados usados 

para treinamento, a previsão eficiente e assertiva fica limitada para a curtíssimo prazo de 

um mês, existindo a necessidade de gerar novas previsões todos os meses dentro do 

módulo de curto prazo até que sejam apresentados à RNA uma quantidade maiores de 
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padrões comportamentais com a finalidade de melhorar os resultados subsequentes, e 

assim então trazer melhores benefícios para períodos mais longos, com a inclusão de mais 

dados históricos para treinamento. 

5.2 Equatorial Maranhão 

5.2.1 Energia injetada total 

Com a finalidade de analisar os resultados da mesma metodologia de rede neural para 

outra área de concessão, mas nessa segunda etapa considerando dados históricos 

diferentes e comportamento da energia injetada distinta, foram aplicados os mesmos 

parâmetros de estudos utilizados no Pará para validar o módulo de projeção de curto e 

curtíssimo prazo no estado do Maranhão. A importância de aplicar o modelo em outras 

distribuidoras é identificar se RNA consegue se adaptar bem em outros seguimentos, bem 

como obter resultados dentro das margens de erro aceitável. 

Para efetuar a comparação, também foram utilizadas informações do treinamento da 

RNA considerando série histórica de janeiro/2017 a novembro/2019, e o mês de 

dezembro/2019 para validação de dados. Da mesma forma, as projeções resultantes 

mensais da rede neural apresentaram erros percentuais médios para cada projeção, sendo 

considerados os níveis aceitáveis as variações entre -3% até +3%, com a observação de 

que para cada modelo treinado, a rede neural utiliza o resultado da projeção para 

retroalimentação dos padrões para a projeção posterior, e que retorna os resultados com 

limites inferior, médio e superior que são as faixas evidenciadas no modelo da RNA. 

Figura 41. Projeção RNA - Injetada global MA mensal de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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O sétimo caso apresentado na Figura 41, estão os resultados da RNA com limites 

mínimos, médios e superiores nas linhas pontilhadas, bem como os dados realizados de 

2017 a 2020 de energia injetada global em MWh nas linhas regulares. Como é possível 

acompanhar nos anos realizados, a energia também segue uma sazonalidade mensal, que 

pode explicada pelas condições climáticas específicas da região, com o primeiro semestre 

mais baixo ocasionado pela baixa temperatura e alta pluviometria, bem como o segundo 

semestre mais quente em que a carga sofre aumento. A partir dessa referência, foi possível 

identificar que há uma semelhança de sazonalidade com o Pará, mas a rede neural 

apresentou maiores erros médios ao longo dos meses, principalmente nos meses de 

fevereiro, março, agosto e novembro de 2020. Durante a análise nos dados verificados foi 

percebido que em fev/20 ocorreu o ano bissexto com 1 dia a mais de energia injetada que 

não fez parte do histórico de treinamento da rede neural, e por isso não foi possível a 

identificação desse comportamento pela mesma, igualmente identificado no Pará. No mês 

de mar/20 foi início da pandemia, mês com uma carga bem elevada que a RNA não 

conseguiu acompanhar assertivamente, mas ainda assim ficou dentro do erro aceitável. 

No de ago/20 ocorreu bem mais forte que o esperado no estado do Maranhão, também 

considerado um mês atípico com o retorno da maioria das atividades não essenciais da 

pandemia, o que gerou um crescimento muito expressivo da carga injetada que a rede 

neural não conseguiu identificar. A partir desses crescimentos elevados consecutivos, foi 

percebido que a RNA apresentou um padrão de comportamento intensificando os efeitos 

de crescimentos e reduções históricas dos anos anteriores para os meses posteriores a 

agosto/20, mas continuou dentro da margem de erro aceitável pela rede. 

Em complemento ao sétimo estudo de caso mensal, na Figura 42 estão os desvios 

médios mensais apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação 

aos dados realizados de energia injetada global da Equatorial Maranhão. A leitura para 

avaliar o desvio médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, 

sendo esses os que chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi 

identificado que na rede neural apresentou uma variação bem maior de desvios que o 

sistema de FPW, isso porque replicou através da retroalimentação os crescimentos 

expressivos do mês anterior. No geral, a melhor projeção resultante do módulo de 

projeção pela rede neural ficou próxima do limite superior, sendo que em poucos meses 

do ano teve maior assertividade que a ferramenta de projeção estatística. Dessa forma, é 

possível concluir que nesse modelo de crescimentos expressivos consecutivos são 
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necessárias inserir no treinamento da RNA mais padrões comportamentais de mudanças 

para aperfeiçoar as projeções a curto e curtíssimo prazo. 

Figura 42. Desvios médios - Injetada global MA mensal de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

O oitavo estudo de caso foi direcionado para obter projeção trimestral da energia 

injetada do Maranhão, considerando o mesmo parâmetro de informações para o 

treinamento da RNA, com dados históricos de janeiro/2017 a novembro/2019, e o mês de 

dezembro/2019 para validação de dados. Das projeções resultantes trimestrais, a rede 

neural apresentou um erro percentual médio menor que a mensal, como mostrado na 

Figura 43, observando que no terceiro trimestre ocorreu uma taxa de erro médio de -1%, 

em decorrência dos comportamentos atípicos dos meses de agosto e setembro, porém 

reduziu o erro no quarto trimestre, obtendo um resultado mais aderente. 

Figura 43. Projeção RNA - Injetada global MA trimestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em complemento ao estudo oitavo, na Figura 44 estão os desvios médios trimestrais 

apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada global da Equatorial Maranhão. A leitura para avaliar o 

desvio médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses 

os que chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi identificado também 

que na rede neural apresentou uma variação maior de desvios que o sistema de FPW, 

porém obteve os melhores resultados, entre o limite médio e limite superior, sendo a 

melhor resposta do módulo de projeção da rede neural no segundo e quarto trimestre, 

quando ocorreu os menores picos de taxa dos dados verificados. Dessa forma, foi possível 

concluir que para projeções mais longas que um mês, a rede demora mais tempo para 

reconhecimento de padrão e para retornar valores mais assertivos. Logo, quanto maior 

quantidade de padrões inseridos no treinamento da RNA, também maior será a eficiência 

das projeções a curto e curtíssimo prazo para este cenário trimestral. 

Figura 44. Desvios médios - Injetada global MA trimestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

O nono estudo de caso foi direcionado para obter projeção semestral da energia 

injetada no sistema elétrico da Equatorial Maranhão, considerando também os mesmos 

parâmetros de informações para o treinamento da RNA, com dados históricos de 

janeiro/2017 a novembro/2019, e o mês de dezembro/2019 para validação de dados, de 

forma a viabilizar todos os tipos de comparações entre os modelos apresentados. Das 

projeções resultantes semestrais mostradas na Figura 45, a rede neural apresentou 

variações de erros percentuais médios menores que a mensal, reduzindo o erro no segundo 

semestre e obtendo um resultado mais próximo do real pelo limite superior da rede neural. 

Essa análise comtempla um conjunto maior de informações e minimiza os efeitos 

expressivos, que resulta em erros médios próximos a 1% no modelo de RNA. Nesse 



 

96 
 

estudo foi possível avaliar a eficiência do módulo de projeção a partir de uma visão 

diferente, concluindo que a rede se adapta rapidamente aos efeitos apresentados pelo mês 

anterior através da retroalimentação, porém se o mesmo efeito é forte e recorrente, a 

projeção acaba resultando numa maximização dos efeitos para os meses posteriores. 

Figura 45. Projeção RNA - Injetada global MA semestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao nono estudo, na Figura 46 estão os desvios médios semestrais 

apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada no Maranhão. A leitura para avaliar o desvio médio, consta 

na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses os que chegaram mais 

próximo do realizado. Neste resultado, foi identificado também que na rede neural 

apresentou variações maiores de desvios que o sistema de FPW, porém ainda assim 

obteve bons resultados para o limite superior com variações entre -2% e + 2% entre o 

primeiro e segundo semestre no módulo de projeção da rede neural.  

A partir dessa agregação de escopo semestral, foi possível perceber que a rede neural 

se aperfeiçoa em curto espaço de tempo para agregar novos padrões e comportamentos 

recentes para gerar a nova projeção, ou seja, a retroalimentação da RNA consegue ser 

mais eficiente que a ferramenta do FPW em curto espaço de tempo, porém perde um 

pouco a assertividade quando as mudanças são consecutivas. Para isso, é possível concluir 

que a apresentação de novos padrões para o treinamento da RNA, resulta numa melhor 

eficiência das projeções a curto e curtíssimo prazo no cenário semestral. 
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Figura 46. Desvios médios - Injetada global MA semestral de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

O décimo estudo de caso foi direcionado para obter projeção anual da energia 

injetada no sistema elétrico do Maranhão, considerando também os mesmos parâmetros 

de informações para o treinamento da RNA, com dados históricos de janeiro/2017 a 

novembro/2019, e o mês de dezembro/2019 para validação de dados, de forma a 

considerar justa todos os tipos de comparações entre os modelos projetados. Das 

projeções resultantes anuais, a rede neural apresentou um erro percentual médio próximo 

de 1%, como mostrado na Figura 47, obtendo um resultado mais próximo do real pelo 

limite superior da rede neural. Esse conjunto de agrupamento foi importante para testar a 

eficiência do modelo de RNA no cenário limite de curto prazo que se aplica para um ano 

inteiro, bem como apresentado no estudo do Pará. Ao final dos 4 cenários de injetada 

global do Maranhão, foi possível verificar uma taxa de erro de -1,1% da rede neural, 

sendo o resultado dentro do nível ótimo de validação por modelos neurais, que variam 

entre -3% e +3%, como já informado. Também, foi perceptível que conforme a redução 

de efeitos expressivos entre 1 e outra projeção, os resultados foram ficando melhores, 

garantindo que quanto maior o histórico para treinamento da rede, mais eficiente a mesma 

será. 
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Figura 47. Projeção RNA - Injetada global MA anual de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao décimo estudo, na Figura 48 está disposto o desvio médio anual 

apurado a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos dados 

realizados de energia injetada no Maranhão. A leitura para avaliar o desvio médio, consta 

na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses os que chegaram mais 

próximo do realizado. Neste resultado, foi identificado a rede neural apresentou desvio 

igual ao do sistema de FPW para o limite superior com +0,4%. Nessa agregação anual, 

foi possível perceber que a RNA conseguiu fazer uma previsão muito próxima ao da 

ferramenta do FPW no padrão anual, bem como muito próxima do resultado real. Com 

isso, é possível concluir que quanto maior quantidade de padrões inseridos no treinamento 

da RNA, também maior será a eficiência das projeções no prazo de 1 ano. 

Figura 48. Desvios médios - Injetada global MA anual de 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento aos estudos apresentados acima nas visões de projeção mensal, 

trimestral, semestral e anual, foi confirmado a aderência obtida pela rede com maior 
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assertividade para o limite superior na maioria dos cenários previstos pela RNA, com 

taxas de erros médios percentuais variando entre -2,7% e +0,5% no escopo mensal, -2,1% 

e -0,4 no escopo trimestral, -1,3% e -1,0% no escopo semestral, e -1,1% no escopo anual, 

sendo todas as faixas abaixo do limite de -3% e +3% aceitável para rede neural. Também, 

foi possível concluir que, ainda que o desvio médio seja superior ao da ferramenta 

estatística FPW comparada neste trabalho, o módulo de previsão desenvolvido com rede 

neural se adapta mais facilmente a mudança de padrões comportamentais bruscas, e por 

esse motivo, quanto maior a quantidade de dados apresentados à rede, melhor será os 

resultados subsequentes gerados, trazendo melhores benefícios ao longo dos anos em que 

forem sendo incluídos mais padrões como dados históricos para treinamento. 

Por fim, para concluir essa etapa de análises, também é possível agregar valor ao 

artigo nomeado por Adaptive RNA Model for Very Short Energy Forecast Validated In 

The New Coronavirus Pandemic Context (ROPEC, 2020), em que também traz resultados 

do modelo de curto e curtíssimo prazo baseado no modelo de RNA para prever energia 

injetada no sistema elétrico da Equatorial Maranhão, e que mostra aderência nos 

resultados do ano 2020 apresentados na Figura 49, porém na condição de abertura horária 

para a janela diária e filtro para a ilha de São Luís, conforme configuração permitida pelo 

sistema desenvolvido no P&D de Mercado. O erro médio percentual no cenário de 

curtíssimo prazo foi de 2,2%, um pouco maior que do Pará, mas que também é 

considerado um resultado satisfatório com o método proposto auxiliado pela RNA. 

Figura 49. Energia Injetada Equatorial Maranhão - 2020 

 
Fonte: ROPEC 2020 (COUTO et al., 2020) 
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Para as quatro bases diferentes nos estudos de caso apresentados deste item, foi 

considerado importante apresentar o resultado gerado pelo artigo acima citado, porque 

também é factível identificar que independentemente das configurações permitidas pelo 

módulo de projeção de curto e curtíssimo prazo baseado em RNA, os resultados ficam 

sempre dentro da faixa considerável ótima da rede neural. Portanto, projeções horárias, 

diárias, semanais, mensais, global, por ponto de conexão, por regional e assim por diante, 

trarão resultados consistentes no modelo apresentado, e garantindo benefícios de 

predições que o grupo espera do sistema desenvolvido, podendo ser de uso continuado 

para suporte as necessidades da empresa. 

5.2.2 Energia injetada pela Geração Distribuída (GD)  

Para energia injetada via GD da concessão, também foi efetuado estudo separado por 

se tratar de uma modalidade mais atual da matriz energética do país e que está ganhando 

representatividade nos últimos anos dentro da Equatorial Maranhão, tendo 0,3% de 

participação da energia injetada em 2019, 1,0% de participação da energia injetada em 

2020, e chegando a 1,4% de participação da energia injetada nos primeiros três meses 

realizados do ano 2021. É importante informar que mesmo com baixa participação do 

total da energia injetada, essa mesma carga GD cresceu exponencialmente nesses últimos 

anos, totalizando 20 GWh e 79 GWh nos anos de 2019 e 2020, respectivamente, bem 

como chegou a totalizar 28 GWh somente no primeiro trimestre 2021, como mostrado na 

Figura 50. 

Figura 50. Energia Injetada GD - Equatorial Maranhão 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Por se tratar de uma série histórica curta para treinamento, este décimo primeiro 

estudo de caso, apresentado na Figura 51, foi direcionado para obter projeção mensal da 

energia injetada GD, utilizando informações do treinamento da RNA baseado na série 

histórica de janeiro/2019 a novembro/2020, e o mês de dezembro/2020 para validação de 
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dados. Das projeções resultantes no mês, a rede neural apresentou um erro percentual 

médio para cada projeção, estando consideradas dentro dos níveis aceitáveis as variações 

entre -3% até +3%, observando que para cada modelo treinado, a rede neural utiliza o 

resultado da projeção para retroalimentação dos padrões para a projeção posterior, além 

de que retorna os resultados com limites inferior, médio e superior que são as faixas 

evidenciadas no modelo da RNA, conforme os mesmos parâmetros dos estudos 

anteriores. 

Na Figura 51, são apresentados os resultados da RNA com limites mínimos, médios 

e superiores de 2021 nas linhas pontilhadas, bem como os dados realizados de 2019 a 

2021 de energia injetada GD em MWh. Nesse estudo, foi possível identificar que os 

maiores erros médios da rede neural aconteceram nos meses de fevereiro e março de 2021, 

isso porque em análise aos dados verificados foi percebido que em fev/20 ocorreu o ano 

bissexto com 1 dia a mais de energia injetada pela GD e que a rede neural identificou o 

crescimento como padrão comportamental pela mesma em virtude do curto histórico 

apresentado para treinamento. E, no mês de mar/21, a RNA também não conseguiu 

identificar facilmente o comportamento padrão pelo curto histórico, e por isso projetou 

um leve crescimento em relação ao mês anterior projetado conforme retroalimentação e 

crescimento dos meses anteriores. Mesmo com essas pequenas diferenças, o erro médio 

informado pela rede nos três meses foi abaixo de 1%, com margem aceitável de erro. Por 

assim incluir esses novos padrões ao longo das projeções executadas pela rede, é possível 

concluir que a rede absorveu rápido o aprendizado do novo comportamento e consegue 

ajustou as projeções futuras com boa assertividade. 

Figura 51. Projeção RNA - Injetada GD MA mensal de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em paralelo ao estudo apresentado, a Figura 52 mostra o incremento de energia 

injetada pela GD em FEV/21 quando comaprada ao mês FEV/20, que teve 1 dia a mais 

pelo ano bissexto. Assim, foi possível analisar que 1 dia de energia representa em média 

4% (equivalente a 329 MWh) da GD total do mês, sendo esse o impacto da projeção pela 

RNA quando não se tem a inclusão desse critério específico no treinamento da rede neural 

e que pode distorcer o resultado. 

Figura 52. Injetada GD MA mensal realizada 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento ao estudo décimo primeiro, na Figura 53 estão os desvios médios 

mensais apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos 

dados realizados de energia injetada GD da Equatorial Maranhão. A leitura para avaliar 

o desvio médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses 

os que chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi identificado que na 

rede neural apresentou uma variação maior de desvios que o sistema de FPW, mas que 

ainda ficou próxima do limite inferior resultante do módulo de projeção pela rede neural, 

e que nos meses de janeiro e março obteve maior assertividade que a ferramenta de 

projeção estatística, principalmente no terceiro mês projetado de março/21. Dessa forma, 

é possível concluir que a rede consegue ser eficiente e se ajustar facilmente em um cenário 

curtíssimo de projeção, e assim, quanto maior quantidade de padrões inseridos no 

treinamento da RNA, mais eficiência serão os resultados nas projeções com um prazo 

maior que que um mês. 
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Figura 53. Desvios médios - Injetada GD MA mensal de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Por fim, na Figura 54 está apresentado o décimo segundo e último estudo de caso 

deste trabalho, direcionado para obter projeção trimestral da energia injetada pela GD do 

Maranhão, considerando o mesmo parâmetro de informações para o treinamento da RNA 

mensal, para obter uma comparação justa, a partir de dados históricos de janeiro/2017 a 

novembro/2019 para treinamento da rede, e o mês de dezembro/2019 para validação de 

dados. Das projeções resultantes trimestrais, a rede neural apresentou um erro percentual 

médio de 0,2%, e sem parâmetros de comparação para trimestres futuros pelo curto 

histórico de dados que restringe projeções para períodos maiores. Mesmo com as 

restrições já citadas, o erro médio obtido pela rede foi próximo de 0%, com bom nível de 

assertividade pela rede e com resultados mais assertivos que o obtido para os estudos de 

energia injetada GD do Pará. 

Figura 54. Projeção RNA - Injetada GD MA trimestral de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em complemento ao estudo décimo segundo, na Figura 55 estão os desvios médios 

mensais apurados a partir das projeções obtidas pela RNA e pelo FPW em relação aos 

dados realizados de energia injetada GD da Equatorial Maranhão. A leitura para avaliar 

o desvio médio, consta na identificação dos resultados mais próximos de zero, sendo esses 

os que chegaram mais próximo do realizado. Para esse resultado, foi identificado que na 

rede neural apresentou uma variação maior de desvios que o sistema de FPW, mas que 

ainda ficou mais próxima do limite inferior resultante do módulo de projeção pela rede 

neural. Neste cenário mais longo, o módulo de projeção baseado em redes neurais gerou 

maior desvio trimestral em -3,6% do que a projeção pelo sistema estatístico em +1,7% 

em relação ao realizado do primeiro trimestre/21, e por isso foi possível concluir que a 

rede neural perde eficiência na projeção com períodos mais longos, reduzindo a 

assertividade possivelmente ocasionada pelas rápidas mudanças comportamentais em 

uma rede com pouco histórico de treinamento. Dessa forma, a mesma precisa de maior 

quantidade de padrões inseridos no treinamento da RNA para se tornar se torna a 

eficiência nas projeções com um prazo maior que que um mês. 

Figura 55. Desvios médios - Injetada GD MA trimestral de 2021 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Em complemento aos estudos apresentados acima nas visões de projeção mensal e 

trimestral de energia injetada pela GD, foi confirmado a aderência obtida pela rede com 

maior assertividade para o limite inferior na maioria dos cenários previstos pela RNA, 

com taxas de erros médios percentuais variando entre +0,2% e +0,4% no escopo mensal, 

e +0,2 no escopo trimestral, sendo todas as faixas dentro do limite de -3% e +3%, aceitável 

para rede neural. Também, foi possível concluir que, ainda que o desvio médio seja 

superior ao da ferramenta estatística FPW comparada neste trabalho, o módulo de 

previsão desenvolvido com rede neural se adapta mais facilmente a mudança de padrões 
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comportamentais bruscas, mas que para estes cenários com curto período de dados usados 

para treinamento, a previsão eficiente e assertiva fica limitada para a curtíssimo prazo de 

um mês, existindo a necessidade de gerar novas previsões todos os meses dentro do 

módulo de curto prazo até que sejam apresentados à RNA uma quantidade maiores de 

padrões comportamentais com a finalidade de melhorar os resultados subsequentes, e 

assim então trazer melhores benefícios para períodos mais longos, com a inclusão de mais 

dados históricos para treinamento, igualmente ao percebido nas análises da Equatorial 

Pará. 
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6 Conclusão 

O trabalho apresentado utilizou o método de redes neurais profundas para prever a 

energia injetada em um período de curto prazo com a finalidade de atender as 

concessionárias da Equatorial Pará e Maranhão em um momento atípico, em que o perfil 

de consumo de energia das regiões mudou em decorrência da pandemia do COVID-19. 

O novo método baseado em RNA propõe tornar as previsões de energia mais aderentes à 

realidade do contexto atual, com menores taxas de erro para que os resultados sejam mais 

confiáveis na utilização do planejamento da empresa, sugerindo uma segunda opção 

viável de metodologia para respaldar o direcionamento das decisões estratégicas da 

empresa. A comparação com FPW foi pertinente como forma de apresentar um que 

modelo estatístico em uso pela empresa e que trás bons resultados, mas que possui 

limitações para estudos mais aprofundados.  

É importante mencionar que o perfil de energia consumida mudou bastante durante 

a pandemia, e dificultou as previsões porque não existe período com características 

semelhantes, em que empresas, escolas, restaurantes e indústrias reduziram ou até mesmo 

interromperam suas operações completamente, e residências sofreram inversão dessa 

mudança com trabalhos em home office e escolas e atendimentos virtuais. Assim, a 

proposta do método apresentado provou ser robusto o suficiente para prever a quantidade 

de energia a ser injetada com MAPE abaixo de 3% para todos os estudos de casos 

analisados, tanto no Pará quanto no Maranhão. 

O método apresentou resultados consistentes no curto prazo, no ano de 2020, em 

validações mensais, trimestrais, semestrais e anuais, tanto para injetada global, quanto 

para energia injetada via GD que é uma modalidade recente no mercado e que vem 

ganhando atenção maior das distribuidoras. Os resultados foram apresentados em três 

cenários possíveis, com limites mínimos, médios e superiores, atuando como faixas 

moderadoras entre as previsões.  

Diante disso, a principal percepção identificada nas análises dos estudos 

apresentados, é que a RNA tem a capacidade de se adaptar facilmente as mudanças 

repentinas através da retroalimentação do modelo, e isso viabiliza as projeções de curto e 

curtíssimo prazo em novos cenários e mudanças apresentadas à rede neural. Isso é muito 

bom porque o modelo capta a tendência mais recente para prever comportamentos 
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futuros, sem perder a essência da sazonalidade da carga dos anos anteriores. E isso é 

importante, principalmente porque consegue se adequar também as condições climáticas 

específicas da região quando ocorrem com maior ou menor intensidade. Portanto, neste 

cenário o benefício no curto prazo é bem interessante no contexto atual, com a única 

ressalva de que maiores assertividades são possíveis com maior quantidade de padrões 

inseridos no treinamento da RNA, logo, com a inserção de novos meses realizados à rede, 

maior será a eficiência das projeções. 

A segunda e importante percepção identificada, é que como o modelo identifica 

tendências recentes para aplicar nas projeções, porém quando ocorrem alternâncias 

consecutivas e expressivas entre um mês e outro, a aderência da previsão reduz 

levemente, pois a RNA intensifica os efeitos comportamentais de crescimentos e reduções 

das séries históricas realizadas pelos anos anteriores para as projeções posteriores, 

aumentando os limites projetados pela rede. Contudo, mesmo com essa redução na 

assertividade, ainda assim os resultados permanecem dentro do limite aceitável, e 

conclui-se também que quanto maior a quantidade de padrões inseridos no treinamento 

da RNA, melhor será a eficiência das projeções, visto que a rede aprende e se adapta a 

novos comportamentos a ela apresentado. 

Também, para os estudos de GD, ficou perceptível que o baixo histórico de padrões 

apresentados para o treinamento da rede compromete projeções em períodos maiores, o 

que permitiu previsão somente de três meses à frente. O resultado foi considerado muito 

bom, com foco maior na projeção do limite inferior apresentado e desvios abaixo de 2%, 

porém quando transcrito em energia, a diferença fica abaixo de 0,6 GWh. Nesse sentido, 

também foi concluído que a quantidade de padrões inseridos para o treinamento da RNA, 

tornará mais eficiente as projeções futuras. 

Portanto, é importante enfatizar que os resultados agregados pelos estudos analisados 

têm uma grande importância na predição de energia injetada no cenário de curto e 

curtíssimo prazo, uma vez que a eficiência obtida pela previsão pode direcionar o 

planejamento e decisões estratégicas da empresa durante um ano. Assim, o módulo de 

projeção baseado em RNA foi validado no contexto de pandemia, dando à concessionária 

uma segunda alternativa de ter um pré-panorama do que precisará ser injetado energia em 

sua rede de distribuição, de acordo com o cenário esperado pela companhia. 
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6.1 Contribuições da dissertação 

Como principais contribuições desta dissertação, destacam-se: 

 A metodologia proposta comporta-se de forma flexível para retroalimentação 

do modelo de RNA, podendo ser aplicada em diversas concessionárias de 

distribuição de energia; 

 Apresentação de artigos e literaturas referente às principais técnicas utilizadas 

para classificação, reconhecimento de padrões e estimação de dados; 

 Estudo comparativo de diferentes ferramentas para projeção de energia, sendo 

por IA via RNA e modelo estatístico; 

 Análises aprofundadas de conhecimentos técnicos e experiência cotidiana para 

com os resultados dos estudos de casos propostos; 

 Divulgação do trabalho por meio de publicação de artigo em conferência 

internacional, no qual foi apresentado a proposta e os resultados do estudo de 

caso desta dissertação. Este artigo foi aceito e publicado no primeiro semestre 

de 2020: 

o SILVA, E. C. S.; SOARES, L. S.; TOSTES, M. E. L.; BEZERRA, 

U. H.; MONTEIRO, F. P.; MONTEIRO, S. C. A; ROCHA, C. A. 

F; COUTO, P. A. J. Adaptive RNA Model for very short Energy 

Forecast Validated in the new Coronavirus Pandemic Context. 

Aceito para publicação no ROPEC 2020: IEEE International 

Autumn Meeting on Power, Electronics and Computer. Ixtapa 

(Mexico), 2020. 

6.2 Trabalhos futuros 

Como possíveis desdobramentos deste trabalho, podem ser destacados os seguintes 

aspectos: 

 Realizar estudos em diferentes modelos, inserindo a singularidade do ano 

bissexto para treinamento da RNA com alguns ciclos de anos com ocorrência 

do vigésimo nono (29) dia do mês de fevereiro para validação de resultados; 

 Desenvolver um processo de identificação de crescimentos e reduções 

consecutivas, para implementar tendências sem replicar erros do mês 

anterior usada na retroalimentação do modelo. 
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