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Resumo: A previsão de carga (i.e. demanda) é objeto de grande interesse à 

indústria da eletricidade. Com as privatizações das concessionárias de 

energia, mais agentes tornaram-se empenhados em obter prognósticos, que 

normalmente são feitos para as 24 horas do dia seguinte. 

Para conseguir bons retornos financeiros, é crucial que a empresa verter 

esforços no sentido de minimizar desperdícios e, ao mesmo tempo, evitar 

desbalanceamentos entre geração e consumo. Em face disto, a noção sobre 

demandas futuras é de suma importância e qualquer melhoria na qualidade 

das previsões, por menor que seja, pode impactar positivamente o lucro. 

Até hoje, várias técnicas de modelagem e previsão foram testadas, como 

regressão multivariada, redes neurais artificiais e séries temporais. 

O objetivo desta dissertação é estudar modelos de curva de carga adotados 

por algumas concessionárias na década de 80, porém, fazendo o uso de 

ferramentas de previsão ainda não utilizadas à época. A carga em um 

instante qualquer será modelada por uma curva, construída a partir de uma 



base linear, função de demandas passadas, e uma componente não linear 

relacionada a variáveis meteorológicas. Utilizar-se-á o amortecimento 

exponencial triplo para prever a porção linear e redes neurais artificiais 

para a parte não linear. A avaliação dos métodos será feita por meio de 

testes em bancos de dados reais e comparações com técnicas tradicionais, 

de modo a verificar se a metodologia proposta traz alguma contribuição à 

previsão de carga em curto prazo. 

 

Multidisciplinaridade: as previsões sobre os modelos serão feitas 

combinando-se técnicas de análise estatística de séries temporais e 

métodos de computação intensiva, em aplicação em área de planejamento 

e controle da produção, do setor de energia elétrica. 
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