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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma metodologia para a
detecção da estrutura do modelo NARMA polinomial usado
para a previsão de demanda de carga a curto prazo. Os dados
utilizados são de potência ativa de uma subestação da Com-
panhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina (CFLCL), e o ho-
rizonte de previsão é de 5 horas à frente. Os resultados preli-
minares sugerem a adequabilidade da metodologia proposta.

PALAVRAS-CHAVE

Previsão, curto prazo, NARMA polinomial, ARMA
polinomial.

  I. INTRODUÇÃO

Estudos de previsão de consumo de energia elétrica

têm recebido considerável atenção nos últimos anos
[5,6,7,8,9,10]. Tendo uma estimativa antecipada da deman-

da de energia elétrica em um barramento, é possível, pelo
menos em princípio, ter uma operação mais segura e eco-

nômica, possibilitando o planejamento da compra e venda
de energia entre as concessionárias e os consumidores.

De acordo com o horizonte de previsão podem-se ter

várias denominações para a previsão de carga, tais como:
previsão de curtíssimo prazo (de poucos minutos à uma hora

à frente), curto prazo (referente às próximas horas a uma
semana à frente), médio prazo (vários meses) e longo prazo

(superiores a um ano). Cada um dos tipos de previsão tem
um tipo de finalidade. Neste trabalho será considerada a pre-

visão de carga de curto prazo (PCCP) referente à previsão
horária da carga, ou seja, 8 horas futuras. A PCCP pode

auxiliar no planejamento da operação no que se refere ao
equilíbrio entre a geração e o consumo de potência ativa,

cujo desequilíbrio pode ocasionar variações no nível da ten-

são, ou seja, a PCCP pode atuar no planejamento de estraté-
gias de controle de tensão. Na operação on-line, a PCCP

pode proporcionar mais segurança e economia.

Algumas técnicas têm sido utilizadas no problema de
previsão de demanda de carga, dentre as quais podem-se

destacar as técnicas clássicas baseadas nos modelos de sé-
ries temporais de Box & Jenkins [4] e os modelos de re-

gressão tais como modelos NARMAX [8]. As técnicas não
convencionais são baseadas em sistemas especialistas, tais

como modelos baseados em lógica nebulosa e redes neurais
artificiais (RNA´s). Esta última tem sido muito utilizada

devida a sua alta capacidade de adaptação. Porém, muitos

trabalhos utilizam os modelos clássicos, principalmente,
devido à sua fundamentação teórica [7].

Este trabalho descreve as principais etapas do desen-
volvimento de modelos NARMA polinomiais para aplica-

ção no problema de previsão de carga. Além disso, descre-
ve-se o procedimento seguido para determinar faixas de

confiança, assunto esse de grande relevância [11].

  II. MODELOS NARMA

O modelo NARMAX (Nonlinear AutoRegressive
Moving Average with eXogenous variables ) [8] é uma

derivação não-linear da representação linear ARMAX
(AutoRegressive Moving Average with eXogenous

variables ).  Desconsiderando a parte exógena do  modelo
NARMAX tem-se a representação NARMA, a qual reali-

za um mapeamento não-linear das saídas passadas para a

saída atual, )(ky ,  dada por:

)](),...,(),(),...,1([)( ey
l nkekenkykyFky −−−= , (1)

sendo )(ky  a série temporal, ( )ke  o ruído, as incerte-

zas e algumas dinâmicas não modeladas, e seus respecti-

vos atrasos máximos são dados por yn  e en .  A função

não-linear, lF , pode assumir uma variedade de formas,

tal como a polinomial com grau de não-linearidade l , a

qual é utilizada neste trabalho. Se  for uma função linear

(l=1), tem-se o modelo ARMA.  Para estimar os

parâmetros desta função, o modelo (1) deve ser reescrito

na forma de erro de predição:
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)(ˆ)1()( kkky T ξθψ +−= , sendo )1( −kψ
a matriz de regressores contendo θn  combinações lineares e

não-lineares de termos de processo e de ruído tomados até o

instante )1( −k . O vetor de parâmetros a serem estimados,

θ̂ , estão relacionados aos regressores da seguinte forma:
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A saída do modelo (1) predita um passo à frente é

dada por:

ΘΨ=−= ˆˆ)1()(ˆ θψ kky T ,

e o resíduo de modelagem, )(kξ ,  por:

θψξ ˆ)1()()(ˆ)()( −−=−= kkykykyk T

Ressalta-se que o grau de não-linearidade do modelo
é dado por l , mas a ordem dinâmica do modelo é dada

pelo atraso máximo do termo de processo, ou seja, yn . A
indicação )1( −k  aponta que o modelo utiliza a última

informação da série temporal, assinalando  a sua caracte-
rística preditiva. O vetor de parâmetros θ̂  é estimado vi-
sando diminuir a diferença entre a predição feita pelo mo-
delo e a série temporal medida.

A detecção da estrutura é uma etapa extremamente im-
portante e difícil no processo de identificação de sistemas não-
lineares, visto que as características dinâmicas que serão ex-
traídas estão ligadas a estrutura do modelo estimado [1].

Alguns métodos podem ser utilizados para auxiliar
na escolha da estrutura do modelo NARMA, tais como:
a análise de agrupamento de termos [1], o critério de
informação de Akaike, AIC [2] e a taxa de redução de
erro, ERR [3]. Estes dois últimos são aplicados na es-
colha da estrutura dos modelos de previsão apresenta-
dos neste trabalho.

Uma vez estabelecida a estrutura do modelo o próxi-
mo passo na identificação é a estimação dos parâmetros,
que pode ser feita através do estimador de mínimos qua-
drados clássico [1]:

YTT ΨΨΨ=Θ −1)(ˆ

  III.  OS DADOS

Os dados utilizados neste trabalho são referentes a
demanda de carga (potência ativa em mega Watts) medida
na região de Leopoldina – MG, uma das subestações da
CFLCL.  Os dados são referentes ao período de 24 de ju-
lho a 30 de setembro de 2002 (69 dias) com um tempo de
amostragem de 1 hora, totalizando 1656 amostras.  A Fi-
gura 1 ilustra uma faixa destes dados.

]ˆˆˆ[ˆ TT
y

T
y ξξ θθθθ =

FIGURA 1. Dados de demanda de carga da subestação de
Leopoldina. No eixo das abscissas as amostras em hora em um total
de 1656 horas, no eixo das ordenadas a potência ativa em MW.

  IV. METODOLOGIA PROPOSTA

Esta seção descreve de maneira sucinta os passos na
estimação do modelo NARMA polinomial usado na previ-
são de demanda de carga.

A. Detecção da estrutura do modelo:
As estruturas dos modelos NARMA polinomiais uti-

lizados para a previsão de 5 horas da demanda de carga
foram determinadas a partir de 4 janelas de dados de iden-
tificação, contendo amostras referentes a 55 dias (1320
horas), e conseqüentemente, 4 janelas de dados de vali-
dação contendo 5 horas (horizonte de previsão deseja-
do). Sendo que estas janelas foram deslocadas entre si de
87 amostras.

Manteve-se a estrutura nas 4 janelas e os parâmetros
foram re-estimados em cada uma delas.

B. Validação do modelo:
Foi realizada uma busca exaustiva por modelos, varian-

do-se o grau de não-linearidade (l = 1, 2) e a sua ordem dinâmi-
ca (n

y
). Para o caso linear (l = 1), n

y 
= 10...48, e para o caso não-

linear  (l = 2),  n
y 
 = 1...30. E a estrutura foi escolhida segundo

o menor índice MAPE médio das 4 janelas de validação, para
cada modelo. O índice MAPE pode ser definido como:

%100
)(

)(ˆ)(1 ×
−

=
ky

kyky

L
MAPE ,

sendo )(ky  e )(ˆ ky  a série de carga medida e a
sua previsão, respectivamente.

C. Previsão:

 Re-estimam-se os parâmetros para as estruturas (li-
near e não-linear) escolhidas considerando os dados finais
da série (55 dias). Através destes modelos fez-se a previ-
são das próximas 5 horas.

  V. RESULTADOS DA PREVISÃO

Conforme mostrado na seção de Metodologia, foram
feitas buscas exaustivas de estruturas para modelos lineares e
não-lineares. Os melhores modelos linear e não-linear foram
selecionados pelo menor índice MAPE médio das 4 janelas de
validação, cujos valores são 2,544 e  2,276, na devida ordem.

AS FIGURAS 2 E 3 mostram a previsão das 5 últi-
mas horas da série realizada pelo modelo linear, equação

(2) e pelo não-linear, equação  (3), respectivamente.

FIGURA 2. Previsão de carga de 5 horas à frente.  No eixo das
abscissas, faixa das amostras de um total de 1656 horas. Em (x)
dados medidos, em (o) valores previstos pelo modelo linear (2).
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� y(k) = 0,776y(k-24)+0,746y(k-1)

-0,535y(k-25)+0,0815y(k-23)

-0,152y(k-26)+0,069y(k-2)

-0,057y(k-18)+0,070y(k-19)

+0,0697y(k-3)-0,043y(k-4) (2)

+0,052y(k-7)-0,036y(k-6)

-0,028y(k-9)+0,013y(k-14)

-0,059y(k-11)+0,047y(k-10)

+0,073y(k-21)-0,056y(k-22)

-0,052y(k-20)+0,019y(k-12).

A avaliação da previsão foi feita segundo o índice
MAPE (da previsão de 5 horas), 2,819 para o modelo line-
ar (2) e 2,627 para o não-linear (3). Os erros percentuais e
absolutos para cada hora prevista, por cada modelo, po-
dem ser vistos na Tabela 1.

FIGURA 3. Previsão de carga de 5 horas à frente.  No eixo das
abscissas, faixa das amostras de um total de 1656 horas. Em
(x) dados medidos, em (o) valores previstos pelo modelo não-
linear (3).

y(k) = 1.199y(k-24)+0.594y(k-1)-0.725y(k-25)  (3)

     -0.036y(k-28)y(k-1)+0.027y(k-28)y(k-25)

     -0.076y(k-24)y(k-16)+0.073y(k-16)y(k-1)

TABELA 1
 Erro cometido na previsão da demanda de carga em
(MW) para as próximas 8 horas.

Modelo não-linear Modelo linear
Hora predita Erro absoluto Erro relativo% Erro absoluto Erro relativo%
1652a 1,207 16,530% 1,236 16,930%
1653a 1,337 20,887% 1,346 21,034%
1654a 0,696 10,709% 0,664 10,215%
1655a 0,597 10,111% 0,715 12,123%

1656a 0,330 6,477% 0,626 12,267%

  VI.  CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou um procedimento para a
determinação da estrutura do modelo NARMA polinomial,
o qual realiza a previsão de 5 horas à frente.

Foram investigados modelos com graus de não-linearidade
1, 2. O modelo não-linear (3), conforme visto na Tabela I, obte-
ve um desempenho “ligeiramente” superior  àquele  obtido pelo
linear (2).  Vale salientar que a principal diferença entre os mo-
delos está relacionada ao número de termos, o modelo linear é
composto por 20 termos e o não-linear, por 7.

Ressalta-se que a não-linearidade nem sempre é sig-
nificativa em séries de carga, conforme pode ser visto em
[5]. Dessa forma, modelos lineares podem ser usados no
problema da previsão de carga.

Trabalhos futuros concentrar-se-ão nos seguintes pro-
blemas: estudar e testar outras estruturas dos modelos e
estabelecer limites de confiança para a previsão.

  VII.  AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem:
Ao corpo técnico da Companhia Força e Luz

Cataguazes Leopoldina pela assistência nos procedimen-
tos de medição em campo;

Aos integrantes do grupo MACSIN e CPH.

  VIII.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Aguirre, L. A., Introdução à identificação de sistemas: Técnicas
lineares e não-lineares aplicadas a sistemas reais. Editora da
UFMG, Belo Horizonte, MG, 2000.

[2] Akaike, H., A new look at the statistical model identification. IEEE
Trans. Automatic Control, 19(6):716-723, 1974.

[3] Billings, S. A., Chen, S. and Korenberg, M., Identification of MIMO
nonlinear systems using a forward-regression orthogonal estimator.
International Journal  of  Control, 49(6):2157-2189,1989

[4] Box & Jenkins, Box, C. E. P. & Jenkins, G. M., Time Series Analysis:
Forecasting and Control. Holden Day, 1970

[5] Darbellay, G. A. and Slama, M., Forecasting the short-term demand
for electricity: Do neural networks stand a better chance?
International Journal of Forecasting, 16:71-83, 2000

[6] Djukanovic, M.,Ruzic, S., Babic, B., Sobajic, D. J., Pao, Y-H., A neural-net
based short term load forecasting using moving window procedure. Electrical
Power & Energy Systems, 17(6):391-397, 1995

[7] Hwarng, H. B. and Ang, H. T., A simple neural network for
ARMA(p,q) time series. The International Journal of Management
Science, 29:319-333, 2001.

[8] Leontaritis, I. J. and Billings, S. A. Input_output parametric models
for non-linear systems - part {I}: deterministic non-linear systems.
Int. J. Control, 41(2):303-328, 1985.

[9] Reis, A. J. R., Pré-processamento de séries temporais para um previsor
de carga elétrica a curto prazo via redes neurais artificiais. Dissertação
de mestrado, Escola Federal de Itajubá, Itajubá, 1999.

[10] Rodrigues, D. D., Previsão de Fornecimento de Energia Elétrica:
Um estudo de caso do ponto de vista do barramento. Dissertação
de mestrado, PPGEE, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2002.

[11] Silva, A. P. A. and Moulin, L.S., Confidence intervals for neural
network based short-term load forcasting. IEEE Transactions on
Power Systems, 15(4):1191-1196, 2000.


