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Desenvolvimento de um Sistema de Previsão de 
Demanda na Tractebel 

D. U. S. Barbosa, M. Carneiro, E. Camponogara, F. B. Andrade e F. M.Vidal (1)

 
Resumo – Este artigo apresenta o resultado de um estudo para 
a previsão de consumo em médio prazo para clientes industri-
ais. O problema da previsão do consumo destes clientes vêm se 
tornando cada vez mais importante no novo cenário do Setor 
Elétrico Brasileiro, onde a competitividade vêm levando as 
empresas de energia elétrica a rever seu papel tradicional de 
fornecedores de eletricidade, passando a adotar uma nova pos-
tura de comercializadoras de serviços de energia. O artigo ex-
põe uma compilação das principais conclusões que resultaram 
da realização de estudos de caso com cargas industriais reais de 
clientes da Tractebel Energia e apresenta a ferramenta desen-
volvida no âmbito da pesquisa para automatizar parte das pre-
visões e auxiliar na realização de estudos de caso futuros. 
 

Palavras-chave — Previsão de Consumo, Sistemas Inteligen-
tes, Apoio a Decisões, Clientes Livres. 

I.  INTRODUÇÃO 
Diante das transformações advindas do novo modelo do 

Setor Elétrico brasileiro, que buscam prover o setor de mai-
or competitividade, as empresas de energia elétrica estão 
revendo seu papel tradicional de fornecedores de eletricida-
de, passando a adotar uma nova postura de comercializado-
ras de serviços de energia [1]. Neste cenário, a previsão da 
demanda de energia elétrica em termos da potência (MW) e 
energia (MWh) em pontos específicos de uma rede de 
transmissão e distribuição é fundamental, tanto para compa-
nhias geradoras de eletricidade como para seus clientes, 
sejam elas empresas comercializadoras, distribuidoras ou 
consumidores livres. 

As previsões de consumo podem ser realizadas em dife-
rentes horizontes temporais. De modo geral, previsões de 
curto prazo, abarcando minutos ou horas à frente, são utili-
zadas em atividades de operação do sistema elétrico, onde 
possibilitam otimizar o seu funcionamento. Já previsões de 
médio prazo, de dias até meses à frente, são utilizadas para 
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planejamentos em geral – da produção, financeiro, de ex-
pansão em médio prazo, de mudanças contratuais, de inter-
câmbios de energia entre diferentes empresas, sendo funda-
mentais para as atividades de comercialização. Por fim, pre-
visões de longo prazo, que procuram estimar a demanda 
anos à frente, auxiliam no planejamento estratégico da ex-
pansão do sistema e serviços da empresa [2]. 

Ainda que um maior foco seja dado à previsão de cargas 
agregadas em determinados pontos da rede, o que é eviden-
ciado pela quantidade de publicações na literatura especiali-
zada [3], existe um interesse especial em estudar as previ-
sões para cargas individuais industriais de médio e grande 
porte [4][5] pelos seguintes fatores: 

• Do lado do fornecedor, são importantes para o planeja-
mento da produção de energia; 

• As previsões são fundamentais para o planejamento fi-
nanceiro, tanto da provedora como da indústria, possibili-
tando o pré-cálculo da fatura.  

• Nos serviços de assessoria, permitem a simulação de be-
nefícios nas mudanças de contratos; 
 

Esta pesquisa foi constituída de basicamente duas etapas. 
A primeira etapa foi voltada para o estudo das característi-
cas e métodos de previsão para cargas industriais, sendo 
realizada através de estudos de caso utilizando ferramentas 
de previsão disponíveis em softwares de mercado como 
Excel®, R® e Matlab®. O horizonte de previsão, determinado 
pela necessidade atual da Tractebel, foi de semanas até um 
ano à frente – considerando os consumos diários. A segunda 
etapa constituiu-se da elaboração e implementação de uma 
ferramenta para realização de previsões automáticas e estu-
dos de caso futuros, tomando como diretrizes as seguintes 
três características: máxima independência entre algoritmos 
de previsão e ferramenta de análise; flexibilidade em relação 
à disponibilidade de dados; integração com o sistema de 
gerência de cargas utilizado na empresa. 

 
Na seção II deste artigo é apresentada uma introdução à 

previsão de cargas industriais, acentuando-se as característi-
cas que distinguem essas cargas de cargas agregadas e as 
conseqüências dessas características para a metodologia de 
previsão e direcionamento da pesquisa. Na seqüência, a se-
ção III expõe o sistema de previsão desenvolvido na segun-
da etapa da pesquisa, apresentando as diretrizes que guiaram 
o desenvolvimento, a arquitetura do sistema e um 
detalhamento das principais funcionalidades. A seção IV 
apresenta os resultados da aplicação da metodologia de  
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os resultados da aplicação da metodologia de previsão in-
corporada ao sistema para um Cliente Livre da Tractebel 
Energia, em comparação aos resultados obtidos pelo próprio 
cliente. Finalmente a seção V apresenta as principais con-
clusões e as expectativas de encaminhamento da pesquisa. 

II.  PREVISÃO DE CARGAS INDUSTRIAIS 
Na primeira etapa dessa pesquisa foi realizado um estudo 

de caso tomando-se um cliente industrial com grande dispo-
nibilidade de informações – histórico de alguns anos de con-
sumo, temperatura, histórico e planejamento das linhas de 
produção, programação de expansão, etc. – e alguns clientes 
com pouca informação disponível – basicamente o histórico 
de cargas. Além de disponibilizar os resultados numéricos 
para os clientes, este estudo produziu um maior 
conhecimento sobre o comportamento de cargas industriais, 
que vieram a guiar o desenvolvimento da ferramenta de pre-
visão realizado na segunda etapa da pesquisa. Esta seção 
apresenta de maneira sucinta as principais características 
identificadas como próprias às cargas industriais. 

A.  Características Próprias às Cargas Industriais 
 
A. 1)  Perfis de consumo próprios a cada cliente 
 

Uma das primeiras características notadas em relação às 
cargas industriais é que elas apresentam padrões extrema-
mente diferentes para cada cliente. Enquanto alguns clientes 
têm uma carga bastante comportada – ainda que fortemente 
sazonais – outros apresentam cargas aparentemente caóticas, 
sem relação com fatores comummente utilizados em previ-
sões como dados climáticos ou dias da semana. 

A conseqüência mais imediata deste fato é uma dificulda-
de em encontrar uma metodologia de previsão que seja me-
lhor para um grande número de casos, ou mesmo no decor-
rer de um longo período. 

 
A. 2)   Mudanças temporárias no padrão de consumo 
 

Apesar de bastante diferentes entre si, as cargas industri-
ais costumam coincidir em uma característica: elas mudam. 
Implantação de novas linhas de produção, desativação de 
outras, mudança de processo, paradas programadas, todas 
são mudanças comuns na indústria, podendo ser permanen-
tes ou temporárias. 

No caso das mudanças temporárias, como paradas pro-
gramadas, uma grande dificuldade é gerada quando não se 
tem acesso a seu planejamento, ou quando esse planejamen-
to é modificado. Para se ter uma idéia, uma carga extrema-
mente comportada que tenha um desligamento parcial de 
metade da planta sem aviso prévio – ou seja, onde se prevê a 
carga total – terá um erro percentual de cem por cento na 
previsão. Não é difícil imaginar essa situação como algo 
comum. Um caso similar só ocorreria na previsão de cargas 
agregadas em casos de apagão. 

 
 

A. 3)  Mudanças permanentes no padrão de consumo 
 

No caso de mudanças de padrão permanentes, uma gran-
de dificuldade é o aproveitamento dos históricos anteriores à 
mudança. A dificuldade se encontra no fato de a relação 
entre variáveis explicativas consideradas – informações que 
explicam a carga – e o consumo se modificar. Em uma situ-
ação extrema, a mudança pode ser tão grande que a diferen-
ça entre o padrão anterior e posterior seja comparável à dife-
rença entre duas indústrias distintas, e utilizar o histórico 
seria como aplicar o modelo de previsão de um cliente para 
prever o consumo de outro. 

No entanto, em geral, as mudanças observadas não inva-
lidam completamente o histórico, podendo-se inclusive rea-
lizar uma “correção” da carga passada. Tendo-se conheci-
mento do valor absoluto das mudanças introduzidas na plan-
ta real da indústria, podem-se aplicar os mesmos valores ao 
histórico, trazendo esses dados para o mesmo patamar da 
carga posterior à mudança. Desta maneira é possível manter 
uma razoável correlação entre as variáveis explicativas e o 
consumo, até que se obtenha um histórico atualizado pós-
mudança. 

A principal conseqüência dessa característica é que quais-
quer que sejam os modelos utilizados para prever cargas 
industriais, esses devem ter uma grande capacidade de 
extrapolação.  

 
A. 4)  Alta dependência de informação interna 

 
O que acentua, e de certo modo justifica, a dificuldade 

gerada por essas características próprias às cargas industriais 
– itens A.1, A.2 e A.3 – é o fato de elas serem determinadas 
por fatores internos. Diferentemente do que acontece em 
uma carga agregada, um fator estritamente interno, como 
por exemplo, o aniversário de um co-fundador, pode ser 
considerado um feriado e causar uma mudança no planeja-
mento da produção, levando a um efeito de grande impacto 
nas previsões.  

Cargas industriais são influenciadas por fatores de merca-
do específicos de cada indústria, sendo afetadas ainda por 
planejamentos internos – formação de estoque ou reveza-
mento de linhas de produção para diferentes produtos duran-
te o ano, mês ou qualquer outro período de tempo.  

Assim, o que inicialmente pode parecer uma facilidade – 
o fato de a própria indústria ter controle sobre seu consumo 
e a priori poder determinar exatamente o que vai gastar – 
acaba sendo a maior dificuldade na previsão das cargas in-
dustriais, pois nem sempre a informação está disponível ou 
organizada, mesmo dentro da própria indústria. Essa mesma 
dificuldade já foi relatada mesmo em cenários onde as pre-
visões são realizadas para cargas agregadas [6]. 

 

B.  Conseqüências para os resultados e direcionamento da 
pesquisa 

 
Várias outras características podem ser apontadas como 

típicas em cargas industriais, sendo em geral decorrentes 
dos fatores apresentados no item anterior. Por exemplo: 

• Alta variância: devido às constantes mudanças, paradas e 
ao próprio caráter discreto dos processos; 
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• Sazonalidades próprias e marcantes [5]: devido à depen-
dência de fatores de mercado de cada tipo de indústria; 

• Erros tipicamente maiores: devido à dificuldade em ob-
ter informações e inevitáveis mudanças de planejamento. 

O maior reflexo de todas essas características nesta pes-
quisa se deu na observação de que os maiores ganhos em 
termos de resultados numéricos foram sempre obtidos com a 
inclusão de novas informações chave aos modelos utiliza-
dos, enquanto as modificações no tipo de algoritmo (consi-
derando os mesmos dados) ou parametrizações não levaram 
a modificações relevantes nos resultados. Os ganhos que 
poderiam advir do aumento no poder de aderência de um 
determinado método de previsão são ofuscados por erros 
pontuais causados pela falta de alguma informação impor-
tante – como já mencionado, a desconsideração de uma in-
formação de parada programada, por exemplo, pode levar a 
erros de mais de cem por cento no valor previsto. 

III.  O SISTEMA DE PREVISÃO 
Nesta seção é apresentada a arquitetura do sistema de 

previsões desenvolvido na segunda etapa da pesquisa e as 
principais funcionalidades acompanhadas de descrições de 
resultados. A idealização da arquitetura teve em considera-
ção a adequação às características identificadas para cargas 
industriais na primeira etapa da pesquisa e o intuito de utili-
zar o sistema também para outros tipos de previsão, como o 
de cargas agregadas. 

 

A.  Arquitetura do Sistema 
 

As seguintes diretrizes guiaram a elaboração do sistema: 
• Máxima independência entre algoritmos de previsão e 

ferramentas de análise: A interface para busca de dados e 
devolução dos resultados foi definida com o intuito de mi-
nimizar o esforço no desenvolvimento de novos algoritmos 
de previsão, mantendo isoladas as ferramentas de análise. 
Além de evitar o re-trabalho, essa diretriz é importante pelo 
fato de muitas indústrias já disporem de sua própria metodo-
logia de previsão. Dessa maneira, é facilitada a eventual 
integração desses algoritmos ao sistema. 

• Flexibilidade em relação à disponibilidade de dados: 
Principalmente em função das características das cargas 
industriais, foi priorizada a possibilidade de incluir diversos 
tipos de dados, mas também a possibilidade de trabalhar na 
ausência dos mesmos, obtendo resultados inferiores, mas em 
alguns casos suficientes. 

• Integração com o Sistema de Telemedição: A Tractebel 
conta com um sistema de gerência de cargas responsável 
pela coleta, armazenamento e manipulação de dados de e-
nergia. Tal sistema disponibiliza para clientes internos e 
externos uma série de funcionalidades em forma de gráficos 
e relatórios. O sistema de previsão de cargas foi elaborado 
como um módulo adicional, completamente integrado ao 
sistema de gerência de cargas, herdando características co-
mo: interface Web; trabalho com pontos virtuais (cargas 
agregadas através de fórmulas), gráficos configuráveis lo-
calmente, etc. 

Com base nestas diretrizes, foi elaborada a arquitetura a-
presentada a seguir na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Arquitetura do sistema de previsão 

 
A arquitetura apresenta basicamente 5 componentes que 

serão descritos a seguir: Cadastros e Entradas de Dados; 
Variáveis Explicativas; Previsão de Consumo; Algoritmos; 
Análise e Disponibilização de Dados. 

 

B.  Cadastros de Entradas de Dados 
 

Sendo uma característica herdada do Sistema de Teleme-
dição, a interface com o sistema utiliza tecnologia Web e 
permite cadastro de previsões e variáveis explicativas, im-
portações de dados a partir de arquivos e leitura de dados de 
medidores de energia (essa última independente e anterior à 
pesquisa atual). 

 

C.  Variáveis Explicativas 
 

As variáveis explicativas são todas aquelas que influenci-
am no comportamento da carga da indústria, por exemplo: 
temperaturas, indicadores de mercado, eventos de parada 
programada, feriados, quantidade de itens produzidos, mu-
danças agendadas, etc.  

O sistema conta com um componente responsável pelo 
cadastro e manipulação destas variáveis cujas principais 
funcionalidades são: 

• Suporta diversos tipos de variáveis a partir das quais se 
pode representar todo tipo de influência na carga: Contínuas 
(temperaturas, indicadores de mercado, itens produzidos, 
etc), Offset (Paradas programadas, reformulação de linhas 
de produção, compra de máquina, reformulação de proces-
sos, etc) e Binárias (feriados, paradas programadas); 

• Possibilita importação de valores históricos ou previstos 
para variáveis explicativas com identificação e conversão 
automática de períodos de integração: por exemplo, importa 
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arquivos de dados mensais, convertendo para diários; 
• Manipula variáveis com diferentes fórmulas de integra-

ção: Média (temperaturas, outros dados climáticos) ou Inte-
gral (Itens produzidos, peças montadas, etc);  

• Pode obter previsões das variáveis explicativas por im-
portação de dados ou por projeções simples baseadas em 
histórico. Exemplo: aplicação de filtros e aumento percentu-
al sobre os dados do ano anterior. 
 

D.  Previsão de Consumo 
 

Este componente é responsável pela busca dos dados de 
energia junto ao Sistema de Telemedição e gerenciamento 
das previsões, apresentando as seguintes funcionalidades: 

• Possibilita relacionar cargas com variáveis explicativas 
através do cadastro de previsões; 

• Suporta algoritmos de atualização automática, que peri-
odicamente verifiquem a inclusão de novos dados e atualize 
as previsões; 

• No caso dos algoritmos de atualização automática, pos-
sibilita o uso de datas iniciais retroativas, realizando um 
período de simulação até a data atual e permitindo uma aná-
lise imediata de validação; 

• Todas as previsões são históricas, ou seja, todos os ca-
dastros e informações são temporais. Desta maneira, é sem-
pre possível recuperar os cadastros e variáveis que estavam 
vigentes no momento do cálculo da previsão; 

• Obtém intervalos de confiança para os algoritmos com 
base no histórico de resultados através da comparação de 
valores previstos com valores obtidos. Dessa maneira, ob-
tém uma estimativa de erro independente do algoritmo utili-
zado; 

• Realiza a correção do histórico da carga com base nas 
variáveis de offset. Evitando a invalidação do uso do históri-
co em casos de modificações no padrão de consumo do cli-
ente. 
 

E.  Algoritmos 
 

Em consonância com a diretriz de manter um máximo de 
independência entre os algoritmos de previsão e a ferramen-
ta de análise e publicação das previsões, foi definida uma 
interface para busca dos dados no banco de dados e uma 
estrutura para armazenamento dos resultados, isolando ao 
máximo os algoritmos do restante da ferramenta. 

Como resultado dos estudos de caso da primeira etapa da 
pesquisa, foi selecionado um conjunto de metodologias para 
previsão das cargas que permitissem a utilização deste sis-
tema na realização de estudos de caso futuros e a validação 
das funcionalidades da ferramenta. 

Foram implementados algoritmos em 2 categorias: 
1) Curto prazo: com horizonte de algumas semanas à frente, 
utilizados para cargas onde se queira obter um resultado sem 
necessidade de interação e realização de estudos, ou para 
cargas mais estáveis; 
2) Longo prazo: utilizado para previsões de horizonte mais 
longo, onde seja necessário considerar todas as informações 

disponíveis e realizar um estudo comparativo para seleção 
de um modelo final; 

Na primeira categoria – curto prazo – foram utilizados os 
algoritmos Média Móvel e Média Móvel Auto Regressiva 
(ARMA) [7], apresentando as seguintes características: 

• Atualização automática diária; 
• Geração de alarme em caso de atraso na disponibilidade 

dos dados de energia; 
• Aplicação de filtro iterativo para remoção de outliers; 
• Separação por dias da semana; 
• Tamanho do histórico considerado configurável, possibi-

litando definir uma memória maior ou menor para o algo-
ritmo em função da estabilidade do consumo; 

• Horizonte de previsão configurável em número de se-
manas à frente; 

• Possibilidade de início retroativo, gerando automatica-
mente um período de simulação; 

• Cadastro em massa, onde os mesmos parâmetros são a-
plicados para várias cargas, facilitando o trabalho do usuá-
rio. 

Na segunda categoria – longo prazo – foram utilizados os 
algoritmos de Média e Regressão Linear, com as seguintes 
características: 

• Possibilidade de separar ou não por dias da semana; 
• Aplicação de filtro iterativo para remoção de outliers; 
• Utilização de um número ilimitado de variáveis explica-

tivas (somente no caso da Regressão Linear); 
• Aplicação de variáveis offset históricas para correção da 

carga; 
• Escolha independente de períodos de histórico e período 

previsto; 
• Cadastro em massa, onde os mesmos parâmetros são a-

plicados para várias cargas; 
• Aplicação de offsets previstos para ajuste da previsão; 
• Opção de utilizar dados reais para variáveis explicativas 

em lugar de dados previstos na aplicação dos modelos, pos-
sibilitando a avaliação posterior da origem de erros. 
 

F.  Análises e Disponibilização de Resultados 
 

Por fim, o sistema desenvolvido apresenta uma série de 
gráficos e relatórios que permitem ao usuário realizar análi-
ses dos resultados obtidos e disponibilizar previsões para os 
clientes industriais via Web, no portal do cliente, sem que 
este tenha que se preocupar com questões de análises e algo-
ritmos utilizados. 

Com completa integração ao Sistema de Telemedição, os 
gráficos e relatórios herdaram características como: 

• Escolha livre dos períodos de visualização; 
• Escolha do período de integração de valores e erros para 

visualização, possibilitando, por exemplo, a obtenção auto-
mática de resultados para previsões mensais; 

• Relatórios exportáveis para planilhas Excel; 
• Manipulações locais de gráficos com funcionalidades de 

zoom, tipo de gráfico, cores, título e eixos.  
Os principais gráficos estão mostrados a seguir. 
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F. 1)  Gráfico de Disponibilização de Resultados 
 

O gráfico de Disponibilização de Resultados, conforme 
apresentado no exemplo da Figura 2, apresenta aos clientes 
o resultado das previsões realizadas e publicadas. Além dos 
consumos já realizados, são apresentados os consumos pre-
vistos e o intervalo de confiança calculado com base no erro 
histórico. 
 

 
Figura 2: Exemplo de Gráfico de Disponibilização de Resultados. 

 
F. 2)  Previsto X Realizado 

 
Outra ferramenta disponível é o gráfico de valores Previs-

tos X Realizados, que possibilita ao usuário a visualização 
do resultado numérico das previsões. Estes gráficos têm a 
opção de colocar lado a lado a série de consumos realizados 
e previstos, ou ainda apresentar a seqüência dos erros obti-
dos na previsão, conforme exemplificado na Figura 3 logo 
abaixo. 

 

 
Figura 3: Exemplo de Gráfico de Erros de Previsão 

 
F. 3)  Gráficos de Variáveis Explicativas 

 
O sistema possibilita ainda a visualização de gráficos de 

variáveis explicativas de todos os tipos, apresentando tanto 
seus dados históricos como previstos. Estes gráficos sempre 
estarão relacionados a um determinado estudo de previsão 
realizado, de modo que seus dados possam ser recuperados 
caso esses valores sejam modificados. A Figura 4 apresenta 
um exemplo de gráfico de Variável Explicativa no tempo. 

 

 
Figura 4: Exemplo de Gráfico de Variável Explicativa 

 
F. 4)  Análises de Correlação 

 
Outra opção é a visualização de gráficos de consumo co-

mo função de uma variável explicativa, podendo ser apre-
sentada em um gráfico único ou em sete gráficos, um para 
cada dia da semana, em casos de sazonalidade semanal. A 
Figura 5 apresenta um exemplo deste gráfico, com consu-
mos em função de uma variável de temperatura, contendo 
apenas dados de terças-feiras. Este gráfico permite avaliar o 
nível de correlação entre essas duas grandezas, indicando a 
factibilidade do uso da variável na elaboração do modelo de 
previsão para a carga em questão. 

 

 
Figura 5: Exemplo de Gráfico para Análise de Correlações 

 
F. 5)  Comparativo de Previsões 
 

O Gráfico Comparativo de Previsões foi desenvolvido 
com o intuito de facilitar um comparativo de algoritmos de 
maneira fácil e visual. Ele apresenta, para cada previsão 
considerada, uma série de valores correspondentes à média 
dos erros obtidos historicamente em função do horizonte de 
previsão, dado em número de dias entre a realização da pre-
visão e o dia previsto. 

A Figura 6 apresenta um exemplo de Gráfico comparati-
vo de Previsões. 
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Figura 6: Exemplo de Gráfico Comparativo de Previsões 

 
Através desde gráfico é possível identificar algoritmos ou 

parâmetros que apresentam sempre erros menores, ou erros 
menores para um determinado horizonte de previsão. 

 

IV.  RESULTADOS PRÁTICOS 
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos de um 

estudo de previsão de consumo mensal para o ano de 2006 
aplicado a um consumidor livre da Tractebel Energia.  

Inicialmente, é realizado um estudo do comportamento do 
consumo interno da fábrica onde se verifica que os diversos 
setores da fábrica podem ser divididos em duas áreas: pro-
dução e serviços, cada um com carga equivalente a 50% do 
consumo total. Desta forma, para cada setor, são realizadas 
análises de correlação de diversas variáveis que podem in-
fluenciar o consumo.  

Para o setor de serviços, a temperatura é uma variável que 
influencia no consumo da fábrica como pode-se observar 
através da Figura 7. Já para o setor de produção, a correla-
ção entre unidades produzidas e consumo não é tão forte 
quanto no caso da temperatura (Figura 8). O que relaciona 
estas duas grandezas é o aumento delas com o tempo.   
Mesmo assim, devido ao fato das unidades produzidas terem 
uma maior correlação do que outras possíveis variáveis des-
te setor e também devido ao fato do difícil acesso de dados 
mais detalhados, as variáveis explicativas utilizadas neste 
estudo são temperatura e produção. 

 

 
 Figura 7: Gráfico de Correlação entre Temperatura e Consumo 

 

 
Figura 8: Gráfico de Correlação entre Produção e Consumo 

 
Para este determinado cenário de cargas industriais e ho-

rizonte de previsão de semanas até meses à frente, a decisão 
mais importante foi utilizar uma granularidade diária dos 
dados, em detrimento da mensal, anteriormente utilizada em 
muitos casos. 

Para o mesmo cliente foram realizados uma série de estu-
dos de casos, utilizando diversos modelos e parâmetros de 
entrada. Inicialmente, por solicitação do cliente, o estudo de 
previsão deveria considerar cada setor separadamente. Po-
rém, devido à falta de informações mais detalhadas de cada 
um deles e também devido a problemas de medição na fá-
brica, não foi possível realizar este estudo para todos os 
setores. Ao invés disso, foram realizados estudos individu-
ais somente para alguns setores onde a disponibilidade de 
dados permitiu, e um estudo de previsão de consumo restan-
te da fábrica, utilizando dados de produção e temperatura 
como variáveis explicativas. O estudo da carga total foi 
complementado com um estudo do percentual de participa-
ção de cada setor no consumo, conforme apresentado na 
Figura 9. Com isso, o cliente pôde obter tanto uma previsão 
de consumo separada por setor da fábrica, conforme solici-
tado, quanto uma previsão global da carga. 

Para tornar o estudo de previsão ainda mais confiável, a 
metodologia levou em consideração dados de ampliações, 
manutenções, paradas de fábrica e outros eventos esporádi-
cos típicos de cargas industriais, previstos para o ano em 
estudo. 

Na Figura 10 a seguir está mostrado a previsão de con-
sumo utilizando a modelagem proposta neste artigo assim 
como os valores reais e também os valores que o cliente 
previu utilizando um modelo mais simplificado.  

Através dos dados mostrados nas Figuras 10 e 11 e Tabe-
las 1 e 2, percebe-se que o estudo realizado pela Tractebel 
durante 5 meses deste ano o erro percentual mensal ficou 
acima de 10%. Segundo o Cliente, estes erros podem ser 
causados pela queda atípica de temperatura e pela diminui-
ção das unidades produzidas neste período em relação ao 
estimado no final do ano anterior. Desta forma, para que o 
estudo de previsão seja confiável é necessário que os dados 
de entrada (temperatura, unidades produzidas e outras vari-
áveis explicativas de cada setor) sejam fiéis aos valores ini-
cialmente previstos, pois as discrepâncias encontradas nas 
estimativas das entradas têm reflexo direto na qualidade da 
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previsão obtida nas saídas dos modelos. 
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Figura 9: Divisão dos Setores 
 
É importante destacar que mesmo considerando os im-

previstos acima descritos, observamos que o estudo de pre-
visão utilizando a metodologia proposta acompanha as ten-
dências do consumo realizado, validando a ferramenta de-
senvolvida.  O estudo realizado pela Tractebel apresentou 
um erro anual acumulado de 6%, sem apresentar grandes 
variações ao longo do ano e acompanhando sempre as vari-
ações verificadas; enquanto que o modelo utilizado pelo 
Consumidor, além de apresentar um erro anual acumulado 
de 14%, apresenta descolamentos significativos, de até 41% 
em relação ao consumo verificado. 

 
 

 
Figura 10: Gráfico de Consumo Previsto x Realizado 

 
 
 
 
 

 

MÊS REAL. PREV. 
TBLE 

PREV. 
CLIENTE

Janeiro 2.257,55 2.212,20 2.367,293 
Fevereiro 2.141,63 2.070,08 2.338,949 
Março 2.361,45 2.327,85 2.384,125 
Abril 2.134,21 2.230,04 2.436,88 
Maio 1.941,05 2.210,82 2.116,122 
Junho 1.875,59 2.111,91 1.885,829 
Julho 2.004,67 2.285,55 2.188,213 
Agosto 2.109,38 2.328,03 2.291,819 
Setembro 2.064,14 2.270,37 2.606,137 
Outubro 2.213,36 2.318,47 3.135,38 
Novembro 2.231,04 2.406,23 2.822,355 
Dezembro 2.380,77 2.428,59 2.792,554 

    

ANO 2006 25.714,85 27.200,13 29.365,65 

Tabela 1: Consumo Realizado x Previsto 
 

 
Figura 11: Gráfico de Erros de Previsão 

 

MÊS ERRO 
TBLE 

ERRO 
CLIENTE 

Janeiro -2,01% 4,86% 
Fevereiro -3,34% 9,21% 

Março -1,42% 0,96% 
Abril 4,49% 14,18% 
Maio 13,90% 9,02% 
Junho 12,60% 0,55% 
Julho 14,01% 9,16% 

Agosto 10,37% 8,65% 
Setembro 9,99% 26,26% 
Outubro 4,75% 41,66% 

Novembro 7,85% 26,50% 
Dezembro 2,01% 17,30% 

   

ANO 2006 5,78% 14,20% 

Tabela 2: Erro do Consumo Realizado x Previsto 
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V.  CONCLUSÕES 
O presente artigo apresentou o resultado de um estudo pa-

ra a previsão de consumo em médio prazo – de semanas até 
um ano à frente – para clientes industriais. A pesquisa cons-
tituiu-se basicamente de duas Etapas: a primeira realizou 
estudos de caso, considerando cargas industriais de consu-
midores livres da Tractebel Energia; a segunda etapa consti-
tuiu-se da construção de uma ferramenta de previsão para 
automatizar parte das previsões e auxiliar na realização de 
estudos de caso futuros. 

Como resultados dos estudos de casos com cargas de al-
guns de seus Clientes Livres, a Tractebel apresentou para os 
mesmos resultados numéricos com comparativos de previ-
sões para anos anteriores e estimativas para o ano de 2006. 
Além disso, esse estudo possibilitou o conhecimento de ca-
racterísticas próprias às cargas industriais – apresentadas na 
seção II do artigo – e a seleção de metodologias para im-
plementação e validação da ferramenta desenvolvida na 
segunda etapa da pesquisa. 

Na seção III, foram apresentadas as diretrizes que guia-
ram o desenvolvimento da ferramenta de previsão, além de 
sua arquitetura e principais funcionalidades. 

Finalmente na seção IV são apresentados os resultados 
obtidos aplicando a metodologia proposta a um Cliente da 
Tractebel Energia. Este estudo de previsão mensal, apesar 
de apresentar erros superiores a 10% em determinados perí-
odos do ano, se mostrou satisfatório já que está bem mais 
preciso que o modelo desenvolvido pelo Cliente. Também 
deve se considerar que uma carga industrial pode ser muito 
instável e que qualquer tipo de variação não prevista pode 
alterar significativamente o resultado final. 

A Tractebel pretende dar continuidade à pesquisa através 
do programa de P&D da ANEEL em seus próximos ciclos, 
buscando o desenvolvimento da ferramenta com o seguinte 
direcionamento: 

• Uso da ferramenta para quantificar os ganhos da adoção 
de medidas de eficientização; 

• Determinar parâmetros de maior influência em plantas 
de diferentes setores da indústria, através da continuidade 
dos estudos de caso; 

• Ampliação da ferramenta para trabalho com previsões de 
curto prazo e menor granularidade nos dados (15 minutos); 

• Desenvolvimento de novos algoritmos e metodologias 
adequados ao trabalho com cargas industriais, buscando 
diminuição dos erros e maior autonomia do sistema. 
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