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“Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus 

caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem 

comandante, no estio, prepara o seu pão, na sega, ajunta o 

seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? 

Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um 

pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em 

repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a 

tua necessidade, como um homem armado” (Provérbios 6:6-

11). 

 



 

 

  

RESUMO 

 

O objeto da Dissertação é a previsão do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), 
que é determinado semanalmente para cada patamar de carga, dentro de limites 
mínimo e máximo estabelecidos pela agência reguladora ANEEL, e para cada 
submercado (Sudeste e Centro Oeste, Sul, Norte e Nordeste). A enorme volatilidade 
deste preço chegou ao percentual anualizado de 264,85% da média mensal do 
submercado SE/CO no período de janeiro de 2014 a novembro de 2016. A técnica 
de Redes Neurais Artificiais (RNA) tem sido muito utilizada em vários tipos de 
previsões desde o mercado de ações até os preços de energia elétrica em todo o 
mundo, sendo que as do tipo feedforward de camadas múltiplas com algoritmo 
Levenberg Marquardt  foi a escolhida para o Estudo. Para alcançar o objetivo inicial, 
a Revisão da Literatura focou principalmente nos últimos trabalhos nacionais de 
previsões do preço spot (CMO ou PLD) utilizando de RNA. A proposta é utilizar 
algumas variáveis publicadas pelo ONS que impactam na formação do PLD e 
também o histórico de preços da CCEE para se obter um modelo de previsão 
através de simulações no MATLAB. O Método foi separado em quatro etapas: 
preparação dos dados, modelagem de redes neurais, testes do modelo e caso de 
aplicação. A definição e simulação com dados semanais com limites de saturação é 
uma novidade neste trabalho. A partir de 24 variáveis iniciais com dados originais 
foram feitas restrições das mesmas para alcançar um mínimo possível de variáveis 
para o modelo final, que ficou com cinco variáveis. No capítulo de Caso de Aplicação 
são simulados os anos de 2015 e 2016 com dados originais e com limites de 
saturações em relação a seus valores máximos, sendo que estes tiveram melhores 
resultados. No final os valores das simulações do presente trabalho são comparados 
com três Modelos de previsões oficiais da CCEE e também o Modelo Naive, através 
de alguns métodos estatísticos. A escolha inicial das variáveis de entrada abriu uma 
oportunidade de restrição das mesmas através de correlações lineares apesar das 
relações entre as séries são não lineares e também restrições através de 
simulações através de RNA com eliminação de variáveis a cada rodada, questão 
esta que não havia sido abordada em algum estudo. Com o Modelo final definido 
simularam-se cenários com dados originais e dados com limites de saturações, 
mostrando-se que estes melhoram ainda mais os resultados, justamente por 
restringir os valores. A questão dos limites de saturação também é um tema inédito. 
O modelo de previsão da Dissertação cumpriu seu objetivo inicial da previsão do 
preço de energia elétrica com apenas cinco variáveis de entrada na RNA. 

 

Palavras-chave: Energia Elétrica. Previsão do preço. Preço de Liquidação das 

Diferenças. Redes Neurais Artificiais 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The purpose of the Dissertation is to forecast the Settlement Price of Differences 
(PLD), which is determined weekly for each load level, within the minimum and 
maximum limits established by the regulatory agency ANEEL, and for each 
submarket (Southeast and Center West, South , North and Northeast). The 
enormous volatility of this price reached the annualized percentage of  264.85% of 
the monthly average of the SE / CO submarket from January 2014 to November 
2016. The technique of Artificial Neural Networks (ANN) has been widely used in 
several types of Forecasts from the stock market to worldwide electricity prices and 
the multi-feedforward feedforward type with Levenberg Marquardt’s algorithm was 
chosen for the study. To reach the initial goal, the Literature Review focused mainly 
on the latest national spot price forecasts (CMO or PLD) using RNA. The proposal is 
to use some variables published by the ONS that impact the formation of the PLD 
and also the price history of the CCEE to obtain a forecast model through simulations 
in MATLAB. The method was separated into four steps: data preparation, modeling 
of neural networks, model tests and case of application. The definition and simulation 
with weekly data with limits of saturation is a innovation in this work. From 24 initial 
variables with original data were made constraints of them to reach a possible 
minimum of variables for the final model, which remained with five variables. In the 
study of Case of Application the years 2015 and 2016 are simulated with original 
data and with saturation limits in relation to their maximum values, and these have 
had better results. In the end, the values of the simulations of the present work are 
compared with three models of official forecasts of the CCEE and also the Naive 
Model, through some statistical methods. The initial choice of the input variables 
opened an opportunity to restrict them through linear correlations although the 
relationships between the series are nonlinear and also constraints through RNA 
simulations with elimination of variables at each round, a question that not been 
addressed in any study. With the final model defined scenarios were simulated with 
original data and data with saturation limits, showing that they further improve the 
results, precisely by restricting the values. The question of saturation limits is also an 
unprecedented topic. The Dissertation forecast model fulfilled its initial objective of 
predicting the electricity price with only five input variables in ANN. 
 
Keywords: Pricing Electricity. Settlement Price of Differences. Artificial Neural 

Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

Com as recentes reformas do Setor Elétrico, o preço da energia elétrica 

passou a ser calculado por programas computacionais que fornecem o valor do 

Custo Marginal de Operação (CMO). O CMO é calculado pelo Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) com base nos modelos computacionais NEWAVE e 

DECOMP1. Estes modelos têm por objetivo definir a geração hidráulica e térmica 

que se baseiam em parâmetros como condições hidrológicas, demanda de energia, 

preços de combustível, custo do déficit, entrada de novos projetos e disponibilidade 

de equipamentos de geração e transmissão para cada um dos submercados 

(Sudeste e Centro Oeste, Sul, Norte e Nordeste) e para cada patamar de carga 

(leve, médio e pesado). Resumindo-se, o  CMO é o valor que corresponde ao custo 

para se produzir o próximo consumo de energia elétrica em MWh que o Sistema 

Elétrico necessita, sempre refletindo no menor custo para atender a uma demanda 

adicional. (ONS, 2016). 

No Brasil, uma Distribuidora compra a quantidade de energia elétrica para 

atender ao seu mercado cativo através de leilões regulados chamados por meio de 

contratos registrados no âmbito do Ambiente de Contratação Regulada (ACR), que 

são baseados no preço da energia, submercado de registro do contrato e vigência 

de suprimento, os quais não são passíveis de alterações bilaterais por parte dos 

agentes. Estes custos são repassados aos consumidores através da Tarifa de 

Energia Elétrica. (ABRADEE, 2016). 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é responsável por 

estes contratos entre compradores e vendedores. Todos estes valores são valores 

utilizam como base o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD). O PLD é baseado 

no CMO, ou seja, seu valor é determinado pelos programas computacionais 

                                            
1
 O programa computacional NEWAVE (“Modelo de Planejamento da Operação de Sistemas 

Hidrotérmicos Interligados de Longo e Médio Prazo”) e o DECOMP (“Modelo de Planejamento da 
Operação de Sistemas Hidrotérmicos Interligados de Curto Prazo”) são utilizados para se determinar, 
para cada estágio, as metas de geração para cada usina, de forma a minimizar o valor esperado do 
custo de operação ao longo do período de planejamento. Ambos foram desenvolvidos pelo Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL). O Capítulo 2 apresenta mais detalhes destes modelos. 
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mencionados anteriormente, sendo calculado semanalmente pela CCEE para cada 

patamar de carga, dentro de limites mínimo e máximo estabelecidos pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e para cada submercado. (CCEE, 2016). 

No cálculo do PLD não são consideradas as restrições de transmissão 

internas a cada submercado e as usinas em testes. São consideradas apenas as 

restrições de transmissão de energia entre os submercados (limites de 

intercâmbios). Este preço é baseado em dados anteriores das medições reais do 

sistema para cada um dos submercados em separado.(CCEE, 2017).  

No Ambiente de Contratação Livre - ACL, os geradores a título de serviço 

público, autoprodutores, produtores independentes, comercializadores, importadores 

e exportadores de energia e os consumidores livres e especiais negociam livremente 

os negócios de compra e venda de energia elétrica através de contratos registrados 

na CCEE. (CCEE, 2017). 

Para a questão da contratação de energia elétrica, existem dois elementos 

importantes: Medição Física e Medição Contábil. A Medição Física da CCEE se 

traduz pelo Sistema de Medição para Faturamento (SMF), que são utilizados para 

medir o fluxo de energia (consumo, geração e outros parâmetros). Em uma 

Distribuidora, por exemplo, existe uma topologia representada por todos os pontos 

de medições da rede básica representados por Subestações e Intercâmbios, todos 

os pontos de Geração e todos os consumidores livres e especiais. Em paralelo 

existe a Medição Contábil responsável pela apuração e ajustes dos valores da 

Medição Física, tendo como parâmetro para o cálculo do consumo e da geração um 

ponto virtual chamado "Centro de Gravidade". Este é usado principalmente para o 

cálculo do rateio de perdas de energia elétrica. (CCEE, 2017). 

Adicionalmente existe o processo chamado de Sazonalização que é o 

processo de alocar mensalmente um montante anual de energia elétrica, registrados 

no site da CCEE dos valores contratados em Contratos de Comercialização de 

Energia em Ambiente Regulado (CCEARs) e a Sazonalização da garantia física das 

usinas de geração. Este processo também ocorre no Ambiente de Contratação Livre 

(ACL). (CCEE, 2017). 

A partir dos valores registrados na Medição Contábil e comparados com os 

valores contratuais registrados no âmbito da CCEE são calculados os débitos e 

créditos entre os agentes. As contabilizações mensais representadas pelo acerto de 
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eventuais diferenças entre a energia medida e a contratada pelos agentes que 

operam no âmbito da CCEE são calculadas pela mesma. Esta contabilização é 

realizada com base nas Regras de Comercialização da CCEE e valorada ao PLD, 

levando-se em conta as exposições no mercado de curto prazo (MCP), o 

recebimento/pagamento de Encargos de Serviço de Sistema (ESS), o Mecanismo 

de Realocação de Energia (MRE) e a consolidação dos resultados financeiros a 

serem liquidados, incluindo eventuais ajustes financeiros (CCEE, 2017). 

Assim o PLD é um importante instrumento de orientação dos agentes do 

mercado de energia elétrica, pois pode afetá-los financeiramente. Distribuidores e 

Comercializadores ficam expostos ao PLD por não terem contratado energia 

suficiente para seu suprimento; por outro lado, geradores que tenham contratado 

maior suprimento de energia do que conseguem fornecer. Nestas situações ficam 

expostos ao Mercado de Curto Prazo (MCP). (CCEE, 2017). Estes impactos 

financeiros refletem principalmente o fluxo de caixa (controle das movimentações 

das entradas e saídas de recursos financeiros) das distribuidoras, geradores, 

consumidores livres e comercializadoras que estejam descontratados. 

Podem acontecer situações que os agentes são penalizados por situações 

em que não são responsáveis por lastro de energia insuficiente ou por condições 

hidrológicas adversas ou por parques geradores inadequados. (ILUMINA, 2015). 

A competência para se estabelecer os limites máximo e mínimo do PLD foi 

atribuída à ANEEL por meio do Decreto 5.163/2004. A partir de 1º de janeiro de 

2015, por exemplo, o valor máximo do PLD foi reduzido de R$ 822,83/ MWh para R$ 

388,04/MWh; enquanto que o mínimo passou de R$15,62/MWh para R$ 

30,26/MWh. Em 2016, o PLD máximo foi alterado de R$ 388,04/MWh para R$ 

422,56/MWh e o PLD mínimo passou de R$ 30,26/MWh para R$ 30,25/MWh. Para 

2017, o PLD máximo foi alterado de 422,56/MWh para 533,82/MWh e o PLD mínimo 

de R$ 30,25/MWh para 33,68/MWh. (ANEEL, 2017). 

Ao rever o limite máximo deste preço, o órgão regulador optou por preservar 

o critério da térmica mais relevante, definição que vem sendo adotada desde 2003, 

sendo atualmente a UTE Mário Lago no atual contexto do parque gerador. O piso, 
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ou “PLD mínimo”, passou a ser calculado pela Receita Anual de Geração2 das 

usinas incluídas no sistema de cotas de energia. Essa alteração reduz o impacto 

sobre o custo da energia de distribuidores e geradores expostos no curto prazo, mas 

aumenta o valor do Encargo de Serviços de Sistema3 pagos pelo consumidor, que 

será gerado sempre que usinas termelétricas mais caras forem acionadas. Nesse 

sentido, o principal efeito do novo limite é a redução do risco de exposição ao MCP, 

o que beneficia tanto geradores quanto consumidores. (ANEEL, 2015). 

A FIGURA 1 apresenta o histórico da média mensal do PLD submercado4 

SE/CO, de janeiro de 2014 a novembro de 2016, onde se pode verificar a enorme 

volatilidade do PLD5 por volta de 264,85% anualizados neste período. Tudo isso 

ilustra o enorme desafio que é prever os valores do PLD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 A Receita Anual de Geração (RAG) é o valor em Reais (R$) a que o Gerador tem direito pela 

disponibilização da Garantia Física, em regime de cotas de garantia física, de energia e de potência 
da usina hidrelétrica. Este valor é pago em parcelas duodécimas e sujeita a ajustes de 
indisponibilidade ou desempenho da geração. 
 
3
 Os Encargo de Serviços de Sistema são expressos em R$/MWh e são pagos apenas aos agentes 

geradores térmicos que atendem a solicitação de despacho do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) para realizar geração fora da ordem de mérito de custo. 
 
4
 A CCEE realiza mensalmente o cálculo da média mensal do Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD), por submercado. O cálculo considera os preços semanais por patamar de carga - leve, médio 
e pesado - ponderado pelo número de horas em cada patamar e em cada semana do mês. 
 
 
5
 A metodologia de cálculo da volatilidade é baseada no mercado de ações, que está exemplificada 

no site http://www.bolsafinanceira.com/blog/2013/12/volatilidade-historica-e-bandas-de-bollinger/ 
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FIGURA 1 - MÉDIA MENSAL DO PLD SUBMERCADO SE/CO 

 
 

FONTE: O autor (2017) com dados da CCEE (2017). 

 

Em cenários de PLD alto, existe o risco de desaceleração da economia do 

país. Empesas produtoras de alumínio, ferroligas e cloro-soda que para amenizar as 

perdas causadas pela diminuição da demanda de seus produtos, começam a vender 

seu excedente de energia elétrica no mercado de curto prazo e assim lucram mais 

do que com o valor auferido pela produção do bem, segundo Ildo Sauer, diretor do 

Instituto de Energia e Ambiente da USP (BBC Brasil, 2014). 

Outro impacto do PLD está evidente nos contratos por disponibilidade de 

usinas termelétricas, já que a tarifa definida pela Aneel reflete o custo fixo dessas 

usinas e uma previsão do PLD limitada ao Custo Variável Unitário (CVU). Se o PLD 

estiver muito acima do CVU, a variação do PLD não terá tantos impactos. Abaixo 

desse custo, pode afetar muito uma Distribuidora. 

A crise econômica pode levar pequenas e médias empresas a ingressarem 

no mercado livre de energia de olho na redução das contas de luz de até 30%, que 

entre 2014 e 2015 tiveram alta de 50% no mercado cativo. Empresas com demanda 

contratada igual ou superior a 500 kW podem adquirir livremente energia gerada por 

fontes renováveis, como hidrelétricas de pequeno porte (PCH), termelétricas a 

biomassa e fontes eólicas. O mercado livre difere do mercado cativo (em que 
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residências e empresas são atendidas por distribuidoras), pelo fato de o consumidor 

poder comprar sua energia livremente de distribuidoras ou comercializadoras. 

(ABRACEEL, 2016). 

Com isso existe a pressão de saída de consumidores hoje no mercado 

cativo para o mercado livre em busca de preços mais competitivos, então a 

importância de se fazer a previsão do preço de energia elétrica, tanto do lado da 

Distribuidora quanto da Comercializadora. Um em busca de novos clientes em sua 

carteira de ativos com o objetivo de maiores margens de lucros entre a venda e a 

compra de energia elétrica; e o outro na redução de custos para capital de giro para 

manter a empresa e/ou expandir os seus negócios através de investimentos. 

Há pressões de empresas para ampliação do mercado livre de energia como 

projeto de lei nº 1.917/2015, que trata da ampliação gradual do mercado livre em 

etapas até 2022, quando a novidade também chegaria aos consumidores 

residenciais, marcando a abertura completa do mercado de energia elétrica a todos 

os cerca de 80 milhões de consumidores nos moldes da portabilidade das empresas 

de telefonia. (ABRACEEL, 2016). 

O PLD é a base de cálculo de itens, tais como tratamentos de exposições 

financeiras ao mercado de curto prazos; ressarcimentos de energia não gerada no 

ano por usinas a biomassa; encargos devido a restrições de operação e segurança 

energética; precificação das penalidades de energia e por falta de combustível; 

contratação de energia de reserva e abatimento do encargo a pagar pelos 

consumidores; reajuste da receita de venda em casos por exemplo de atraso em 

operação comercial de usinas; contratação no ACR do efeito dos contratos por 

disponibilidade; e regime de cotas de garantia física e energia nuclear. 

Diante de tudo que foi apresentado é de vital importância para todos os 

agentes de distribuição, geração e comercialização fazer a previsão do PLD. 

Mesmo considerando a importância do tema, poucas são as pesquisas em 

previsão do preço de energia elétrica no Brasil, como Medeiros (2003), Queiroz 

(2007) e Rodrigues (2009). Várias questões ainda se encontram em aberto, em 

particular sobre as melhores variáveis de entrada para os modelos de Redes 

Neurais Artificiais (RNA) para a previsão do PLD. Esta dissertação investiga a 

utilização de variáveis com limites de saturação e originais como entrada dos 
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modelos de RNA e analisa o comportamento estatístico dos modelos 

comparativamente com os modelos considerando as variáveis originais.    

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo da dissertação é desenvolver uma metodologia de previsão de 

preço semanal de energia elétrica utilizando variáveis intrínsecas, visando apoiar 

estratégias de comercialização de distribuidoras, geradores, consumidores livres e 

comercializadoras e investidores do Setor Elétrico. 

 

Os objetivos específicos estão abaixo relacionados: 

 

1. Selecionar, coletar e tratar os dados para o desenvolvimento da metodologia.  

2. Analisar os dados de entrada e saída dos modelos de despacho hidrotérmico 

NEWAVE e DECOMP.  

3. Analisar os modelos e parâmetros envolvidos em métodos de previsão de 

preço de energia elétrica recentemente publicados.  

4. Desenvolver modelo de Redes Neurais Artificiais para previsão do PLD até 

seis semanas à frente, considerando algumas variáveis citadas em trabalhos 

anteriores analisando-se os resultados considerando variáveis com limites de 

saturação e originais. 

5. Validar e analisar o método proposto através de Caso de Aplicação com o 

histórico de PLD do submercado Sudeste/Centro-Oeste do Sistema Elétrico 

Brasileiro utilizando o MATLAB como ferramenta de desenvolvimento.  

 

1.2 Justificativas 

 

Uma questão que tem preocupado as distribuidoras de energia elétrica se 

refere à questão do planejamento dos montantes de energia a serem contratados 

nos leilões regulados em um horizonte de cinco anos. 

A partir de 2016 observou-se uma nova onda de migração de consumidores 

do mercado cativo para o mercado livre conforme FIGURA 2, influenciada 

principalmente pela queda do preço do PLD ante o valor das tarifas no mercado 
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regulado. Esta queda foi influenciada principalmente pela hidrologia favorável 

combinada com a retração da economia brasileira. Em termos de consumo no centro 

de gravidade destes consumidores livres e especiais chegou ao valor de 135.208 

MWmédios no ano de 2014 (18,25% do consumo total do mercado brasileiro). Em 

2015 atingiu 131.010 MWmédios (17,79%) e finalmente em 2016 chegou ao valor de 

148.275 MWmédios (20,10%). 

 

FIGURA 2 – NÚMERO DE CONSUMIDORES LIVRES E ESPECIAIS 

 
 

FONTE: O autor (2017) com dados da CCEE (2017). 

 

Uma empresa de distribuição com a perda destes consumidores cativos ao 

mercado livre pode levar a um quadro de sobrecontratação de energia elétrica. Em 

contrapartida, tem-se uma competição entre comercializadoras e geradoras para 

firmar contratos com estes consumidores livres. 

A característica mais marcante do PLD é sua acentuada volatilidade, 

resultado das incertezas associadas ao planejamento de médio prazo de um sistema 

com predominância de uma base hidrelétrica. Dessa maneira, a previsão dessa 

variável tem se mostrado um dos grandes desafios enfrentados por pesquisadores 

nos últimos anos.  
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Essa flutuação de preços é uma característica dos mercados liberalizados 

de energia elétrica, apontada por Tashpulatov (2013). Esta alta volatilidade dos 

preços de energia elétrica também acontece no Brasil. 

Historicamente, houve um período de racionamento de energia elétrico 

compreendido entre junho de 2001 a fevereiro de 2002.  

Em 2007, houve alguns eventos importantes: em maio algumas usinas 

térmicas foram desligadas. Em setembro, uma baixa afluência das bacias 

hidrográficas ajudou na elevação do PLD em todos os submercados. Em dezembro, 

ainda a baixa afluência aliado à seca no Nordeste, levaram o Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) a autorizar o acionamento de usinas 

térmicas fora da ordem de mérito, com preços expressivamente maiores que o CMO. 

Mudanças climáticas desencadearam o deslocamento do início da época 

úmida, que normalmente ocorre em meados de dezembro para a segunda quinzena 

de janeiro de 2008. Isto levou a uma queda no volume dos reservatórios e houve 

necessidade de acionamento de todas as usinas térmicas do país, levando o PLD ao 

valor máximo de R$569,59 / MWh. Este fator impactou em sérios problemas de 

inadimplência de Agentes junto à CCEE. 

No ano de 2012, devido  à baixa incidência de chuvas, houve acionamento 

das usinas termelétricas fora da ordem de mérito. 

De janeiro a março de 2013, o despacho de usinas termelétricas motivado 

por decisão do CMSE (segurança energética) correspondeu a quase 6% de todo o 

consumo de energia elétrica do País. Estes custos superaram o patamar de R$ 2 

bilhões. 

 No segundo semestre de 2013, a condição hidrológica manteve-se 

inalterada com a continuação do cenário com poucas chuvas. As previsões 

climáticas apontavam para  previsões de um verão pouco chuvoso em 2013 e 2014. 

No entanto, o despacho de usinas térmicas fora da ordem de mérito foi reduzido à 

zero no segundo semestre de 2013. (Coelho, 2014).  

O Tesouro Nacional iniciou em 2013 a cobertura dos gastos com as 

termelétricas que impactaram várias distribuidoras com a compra de energia no 

curto prazo. Com a autorização do Governo, a CCEE contratou dois empréstimos 

junto a bancos públicos e privados no valor total de R$ 17,8 bilhões em 2014. Cerca 

de R$ 1 bilhão foi usada em dezembro de 2015 para a cobertura da liquidação das 
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operações de mercado de curto prazo de outubro do mesmo ano. Os agentes 

associados à CCEE aprovaram a contratação do terceiro empréstimo de R$ 3,4 

bilhões em recursos para a Conta no Ambiente de Contratação Regulada (Conta-

ACR) com oito bancos. Também foi aprovado o alongamento dos dois empréstimos 

anteriores. Assim, houve aportes de cerca de R$ 21,2 bilhões. (CCEE, 2017). 

O primeiro trimestre de 2014 foi marcado pelo despacho total das usinas  

termelétricas aliado à redução da geração hidráulica. 

Então, as decisões de planejamento passadas acabaram contribuindo para o 

valor do PLD. 

Os valores comercializados no mercado de curto de prazo (MCP) 

representaram montantes aproximados de R$ 1,23 bilhões e 69 MW médios no ano 

de 2009. Em 2015 chegaram a aproximadamente R$ 20 bilhões e 223 MW médios e 

finalmente em 2016, o valor em MW médios mais que dobrou chegando ao patamar 

de 450 MW médios e 1,64 bilhões de reais, demonstrando-se a importância de se 

prever os preços do PLD, tendo em vista que esta liquidação do mercado de curto 

prazo está estritamente ligada ao valor do PLD. Isto poderia ajudar a controlar as 

questões do fluxo de caixa de uma determinada distribuidora, comercializadora, 

geradora ou consumidor livre, por exemplo.   

Conforme a FIGURA 3 tem-se a evolução das vendas mensais no mercado 

de curto prazo no período de janeiro de 2015 a outubro de 2016.  
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FIGURA 3 - VENDAS MENSAIS NO MERCADO DE CURTO PRAZO EM BILHÕES DE REAIS 

 
 

FONTE: O autor (2017) com dados da CCEE (2015 e 2016). 

  
Procurou-se justificar nesta seção que mesmo sendo importante a variável 

PLD e sua previsão no curto prazo (até um mês à frente) para todos os agentes e 

investidores do Setor Elétrico Brasileiro, seja para a comercialização de energia 

elétrica no curto prazo no ambiente livre, ou ainda no processo na comercialização 

de energia através dos leilões, em particular para as distribuidoras, o Setor Elétrico 

ainda ressente de modelos de previsão do PLD específicos.  

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação é dividida em seis capítulos. Além do capítulo introdutório 

que menciona sobre alguns dos impactos influenciados pelo PLD. A partir disso são 

tratados os objetivos, separados em geral e específicos para atingir ao propósito de 

desenvolver uma metodologia de previsão de preço de energia elétrica semana. 

Também são descritas justificativas que reforçam os itens citados anteriormente. 

O Capítulo 2 trata da Fundamentação Teórica que está dividido em três 

subcapítulos. O primeiro trata sobre Formação de Preços de Energia Elétrica, tais 

como Mercado de Curto Prazo, Planejamento da Operação Eletroenergética, 

Programa Mensal de Operação Energética, Modelos Computacionais NEWAVE e 
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DECOMP, Diferenças entre estudos ONS e CCCE. O segundo subcapítulo descreve 

o Mercado de Energia Elétrica e é dividido em contabilização das operações, 

Contratos e Preço de Liquidação das Diferenças. O terceiro subcapítulo aborda 

Redes Neurais Artificiais, dando uma ideia inicial sobre a definição das mesmas, as 

arquiteturas existentes tais como as Redes Perceptron Multicamadas e uma 

fundamentação sobre o Algoritmo Backpropagation.   

O Capítulo 3 aborda a Revisão da Literatura, separando-se em obras do 

contexto internacional e do contexto nacional. Finaliza com considerações finais em 

que são analisadas algumas particularidades destas obras.  

O Capítulo 4 remete aos Materiais e Métodos.  No primeiro são 

mencionadas as principais ferramentas utilizadas no trabalho, tais como os 

softwares MATLAB e Microsoft Excel. Em Métodos foram separadas em quatro 

etapas: Preparação dos Dados em que é feita a escolha inicial das variáveis de 

entrada do modelo e o tratamento dos dados destas variáveis. A segunda etapa fala 

sobre a modelagem de Redes Neurais Artificiais explicando as particularidades das 

restrições das variáveis, assim como a definição dos parâmetros dos modelos. A 

terceira etapa menciona sobre os testes das restrições mencionadas até se chegar 

ao modelo final. Finalmente na quarta etapa são aplicadas várias simulações de 

previsões dos anos de 2015 e 2016 e comparados estes valores três modelos de 

previsão da CCEE e o modelo Naive.   

O Capítulo 5 do Estado de Caso são explicados os Materiais e Métodos do 

Capítulo 4 até se chegar no modelo final, expondo os modelos intermediários.  

E finalmente o Capítulo 6 finaliza com Conclusões e Trabalhos Futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  Formação de Preços de Energia Elétrica6 

 

2.1.1 Mercado de Curto Prazo 

 

Um mercado spot de energia elétrica cumpre algumas funções importantes 

em uma indústria desregulamentada: aumenta a flexibilidade das transações; 

permite ajustes entre a energia contratada e a energia gerada e serve como 

referência para contratos de longo prazo. Ou seja, um mercado spot é um 

importante mecanismo de ajuste entre demanda e oferta (Newbery, 1998). 

As características mais importantes do mercado spot brasileiro são: 

existência de um operador único do mercado (CCEE) que centraliza as transações 

de compra e venda de energia; custos (e preços) associados diretamente ao 

despacho econômico; o modelo de preço é o PLD; demanda passiva no mercado 

atacadista; e não há existência de pagamentos por capacidade. 

O sistema considerado pelo operador do mercado é constituído de cerca de 

70 reservatórios. Para reduzir a sobrecarga computacional e para representar sua 

interdependência hidrológica, eles são agregados em reservatórios equivalentes. 

Quatro subsistemas são então representados pelos seus correspondentes 

reservatórios equivalentes, nos quais as principais características são a capacidade 

de geração e o fluxo de energia. Esses quatro subsistemas são denominados de 

submercados (Sudeste/Centro-Oeste; Sul; Nordeste e Norte), e são caracterizados, 

principalmente, pelas restrições de transmissão entre eles. 

O Operador do Sistema Elétrico Nacional (ONS) utiliza uma cadeia de 

modelos de otimização para determinar o despacho de mínimo custo de operação 

(Rodrigues et al, 2001). Os modelos usam programação dinâmica dual estocástica 

para definir o perfil das unidades de geração, para cada horizonte de planejamento, 

visando calcular o custo marginal de operação no curto prazo (CMO) para os quatro 

submercados. As informações essenciais para uma operação otimizada são a 

previsão de vazões, o perfil da carga, a configuração da rede, a disponibilidade dos 

                                            
6
  As informações desta seção foram obtidas no site do ONS. 
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recursos de geração e o planejamento de geração e transmissão (Maceira et al., 

2001). 

A CCEE utiliza os mesmos modelos de otimização do ONS para determinar 

o preço de liquidação de diferenças (PLD) em base semanal, para três patamares de 

carga (carga pesada, média e leve) e para cada submercado. Esses preços são 

limitados por um preço mínimo e um preço máximo. 

No caso do mercado brasileiro, o preço da energia é diretamente 

proporcional à disponibilidade de água nos reservatórios e do nível de precipitação 

pluviométrica, sendo pouco volátil no curto prazo e mais volátil no médio prazo. 

Portanto, é natural que o preço spot de eletricidade seja um ativo volátil, 

porém, no caso brasileiro a volatilidade é significativamente elevada, o que implica 

um ambiente de expressivas incertezas para os agentes (Leite e Santana, 2006). No 

caso do Brasil, a volatilidade está relacionada à dinâmica das afluências.  

 

2.1.2 Planejamento da Operação Eletroenergética 

 

O objetivo do Planejamento de Operação Eletroenergético é minimizar o 

custo total, do presente ao futuro, através de decisões de geração térmica, geração 

hidráulica , intercâmbio entre regiões , corte de carga (déficit). 

Para otimizar, precisamos conhecer os custos imediato e futuro. O custo 

imediato é conhecido. O custo futuro é desconhecido (depende das vazões no 

futuro) e uma forma de se conhecê-la é estudar o comportamento estatístico das 

vazões a partir de 1931, segundo histórico do ONS. 

O modelo PAR(p) é um Modelo Autorregressivo periódico de geração de 

afluências e depende de “p” meses anteriores, mas é periódico (“p” varia de acordo 

com o mês).  

Qualquer política ótima tem a propriedade de que, qualquer que seja o 

estado e a decisão atual, as decisões restantes devem constituir uma política ótima 

no que se refere ao estado resultante da decisão atual, segundo Princípio da 

otimalidade de Richard Bellman. 

 

 



30 

  

2.1.3 Programa Mensal de Operação Energética 

  

O Programa Mensal de Operação Energética (PMO) é elaborado pelo ONS 

com a participação de todos os agentes. Os estudos mensais são divididos em 

etapas semanais e por patamar de carga, revistos semanalmente e fornecendo 

metas e diretrizes a serem seguidas pelos órgãos executivos da Programação Diária 

da Operação Eletroenergética e da Operação em Tempo Real. (ONS, 2016). O PMO 

tem como objetivo principal estabelecer as diretrizes energéticas de curto prazo da 

operação coordenada do Sistema Interligado Nacional (SIN), assegurando a 

otimização dos recursos de geração disponíveis (Lei 9.648, de 28 de maio de 1998; 

à Resolução ANEEL n.º 351, de 11 de novembro de 1998 e Resolução ANEEL n.º 

290, de 03 de agosto de 2000). 

As semanas compreendidas no estudo, chamadas semanas operativas, são 

definidas como o período que se inicia às 00:00 h do sábado e termina às 24:00 h da 

sexta-feira subsequente, contendo todos os dias do mês a que se refere o estudo, 

podendo conter dias dos meses adjacentes. 

 

2.1.4 NEWAVE 

 

Segundo ONS (2016), o programa NEWAVE foi desenvolvido pelo Cepel, no 

âmbito do Departamento de Otimização Energética e Meio Ambiente (DEA), para 

aplicação no planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos interligados de 

longo e médio prazo (até cinco anos), com representação agregada do parque 

hidrelétrico e cálculo da política de operação baseado em Programação Dinâmica 

Dual Estocástica (PDDE).  

Seu objetivo é determinar a estratégia de geração hidráulica e térmica em 

cada estágio que minimiza o valor esperado do custo de operação para todo o 

período de planejamento. Alguns dos principais resultados desse modelo são as 

funções de custo futuro, que traduzem para os modelos de outras etapas (de curto 

prazo) o impacto da utilização da água armazenada nos reservatórios. Nesse 

modelo, a carga e a função de custo de déficit podem ser representadas em 

patamares e permite-se a consideração de limites de interligação entre os 

subsistemas. 
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O Programa NEWAVE é utilizado nas seguintes atividades do Setor Elétrico 

Brasileiro: Planejamento da Expansão e da Operação, cálculo do PLD, cálculo da 

Garantia Física e da Energia Assegurada de Empreendimentos de Geração e 

elaboração de Diretrizes para os Leilões de Energia. 

O modelo NEWAVE considera a agregação de todos os reservatórios de 

cada região em um único Reservatório Equivalente de energia. 

A Energia Armazenada (EAR) é a energia que pode ser gerada no sistema, 

com o deplecionamento dos reservatórios do sistema operando em paralelo, 

desconsiderando afluências adicionais. 

A vazão que chega a estas usinas não pode ser estocada: é gerada ou 

vertida.  A Energia Fio D’água “Líquida” representa a máxima quantidade de Energia 

Fio D´água que pode ser turbinada. O restante é denominado Energia Vertida Não 

Turbinável. 

A soma da Energia Fio D´água Bruta com a Energia Controlável de uma 

região é denominada Energia Natural Afluente (ENA). Além da Energia Afluente, são 

também transformadas em energia a Vazão Mínima (restrição hidráulica), o Desvio 

de Água e a Evaporação. 

Finalmente, cabe ao operador decidir a energia a ser gerada adicionalmente 

pelo uso do estoque de água nos reservatórios.  É contabilizada à parte a Energia 

de “Pequenas Usinas”, que não são simuladas e diretamente abatidas da carga. 

As novas usinas que estejam em processo de motorização têm também um 

tratamento à parte: o total de energia que estas usinas podem gerar é convertido em 

Energia de Usinas Submotorizadas e abatido diretamente da carga. 

O modelo do Reservatório equivalente de energia (REE) está representando 

na FIGURA 4. 

FIGURA 4 - MODELO DO RESERVATÓRIO EQUIVALENTE DE ENERGIA (REE) 

 
 

Fonte: ONS (2016). 
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Até a versão 20 do programa NEWAVE, os sistemas equivalentes de 

energia eram considerados como subsistemas hidrotérmicos e subsistemas / 

submercados de forma indistinta no Sistema Interligado Nacional (SIN). Esta 

abordagem não permite diferenciar bacias hidrográficas com comportamentos 

hidrológicos distintos que pertenciam a um mesmo subsistema / submercado de 

energia elétrica. (ONS, 2016). 

Com o objetivo de obter uma melhor representação do sistema de geração 

de energia elétrica brasileiro, foi proposta uma extensão da abordagem tradicional 

onde se mantém a representação atual dos subsistemas / submercados do SIN, 

porém permitindo que o mesmo mercado de energia possa contemplar diversas 

bacias hidrográficas com comportamentos hidrológicos próprios.  

O Despacho SRG/ANEEL nº 3276 de 22/09/2015 aprovou o uso da 

topologia de reservatórios equivalentes de energia (REE), constituído de nove REEs, 

no âmbito do planejamento e programação da operação do SIN e do cálculo de PLD, 

a partir de janeiro de 2016. Nessa representação, haverá uma equação de 

atendimento à demanda por subsistema / submercado e uma equação de balanço 

hídrico para cada REE. As restrições elétricas internas aos REEs não são 

consideradas, apenas aqueles referentes aos troncos de transmissão entre 

subsistemas / submercados. Contudo, em algumas ocasiões, se faz necessário levar 

em conta tais restrições, como por exemplo, a restrição de escoamento das usinas 

do rio Madeira, ocasionada pelo atraso no cronograma de expansão das linhas de 

transmissão da região em questão. 

Nos estudos de planejamento da operação e de cálculo do PLD, os 

subsistemas considerados nos modelos NEWAVE e DECOMP correspondem às 

regiões brasileiras, sendo que o Centro-Oeste e o Sudeste são representados em 

um único subsistema. 

Resumindo os processos descritos anteriormente, o NEWAVE inicia sua 

execução com o cálculo dos parâmetros e das Energias para montagem do Sistema 

Equivalente. 

Depois de obtida a convergência na construção da Função de Custo Futuro 

são obtidos os índices de desempenho, tanto na avaliação do atendimento supondo 

a repetição do histórico de afluências desde 1931, quanto na avaliação do 
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atendimento para 2000 cenários gerados pelo mesmo processo que gera os 200 

cenários. 

 

2.1.5 DECOMP 

 

Segundo CCCE (2016), o DECOMP é o modelo de otimização para o 

horizonte de curto prazo (até 12 meses), que representa o primeiro mês em base 

semanal, as vazões previstas, a aleatoriedade das vazões do restante do período 

através de uma árvore de possibilidades (cenários de vazões) e o parque gerador 

individualizado (usinas hidráulicas e térmicas por subsistemas). 

Seu objetivo é determinar o despacho de geração das usinas hidráulicas e 

térmicas que minimiza o custo de operação ao longo do período de planejamento, 

dado o conjunto de informações disponíveis (carga, vazões, disponibilidades, limites 

de transmissão entre subsistemas, função de custo futuro do NEWAVE). 

Os principais resultados desse modelo são os despachos de geração por 

usina hidráulica e térmica de cada submercado e os custos marginais de operação 

para cada estágio por patamar de carga. 

O modelo DECOMP é também utilizado no PMO e é um modelo de 

programação linear. 

A produção de energia em uma usina hidroelétrica é uma função não linear, 

pois contém o produto de duas variáveis: a altura de queda (que é função da vazão 

vertida e da vazão turbinada, entre outros) e a própria vazão turbinada, e, portanto, 

não pode ser representada desta forma em um modelo de Programação Linear.  

Foi então concebida pelo CEPEL, em 1997, através de um estudo realizado 

por Sérgio Henrique Cunha, Simone Prado e Joari Paulo da Costa, a função de 

produção implementada no modelo DECOMP, que representa, de forma linear por 

partes, a produção de energia como uma função aproximada do volume 

armazenado e da vazão defluente.  

Recentemente esta concepção foi aprimorada, o valor da energia elétrica 

produzida por uma usina hidrelétrica no período passou a ser representada como 

uma função de três variáveis independentes entre si: o volume disponível médio no 

período (que fornece a estimativa da cota de montante), a vazão turbinada e a vazão 

vertida no período (que fornece a estimativa da cota de jusante).  
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O modelo não conhece, a priori, a operação que será decidida, então a ideia 

da função de produção consiste em mapear possíveis pontos de operação, estimar a 

produção de energia nesses pontos com a função real e construir uma aproximação 

linear dessa função para utilização no cálculo da política de operação. O vertimento 

é representado por uma aproximação secante, devido ao caráter “convexo” da 

função no eixo do vertimento.  

 

2.1.6 Diferenças entre os estudos ONS e CCEE 

 

Tanto a CCEE como o ONS utilizam os mesmos modelos matemáticos, 

NEWAVE e DECOMP, porém as finalidades são distintas: o ONS busca a melhor 

forma de operar o sistema elétrico, ou seja, suprir integralmente a demanda pelo 

menor custo possível para o sistema; já a CCEE visa determinar o PLD por 

submercado e por patamar de carga, que será utilizado na contabilização do MCP. 

A CCEE realiza duas alterações nos dados de entrada do NEWAVE 

processado e fornecidos pelo ONS mensalmente através de um software. Retiram-

se dados das unidades geradoras em operação em teste e retiram-se dados de 

restrições operativas internas de cada submercado. 

Atualmente, em função dos processos de otimização do PMO e de suas 

revisões, o ONS fornece semanalmente para a CCEE a base de dados para o 

cálculo do PLD, processo executado pela CCEE com a utilização do modelo 

DECOMP. 

Além disso, uma diferença básica entre os modelos NEWAVE e DECOMP é 

que o NEWAVE vê os reservatórios de forma agregada, enquanto o DECOMP trata 

cada uma das usinas separadamente. As diferenças entre os mesmas está 

representada conforme FIGURA 5. 
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FIGURA 5 - DIFERENÇA BÁSICA ENTRE OS MODELOS NEWAVE E DECOMP 

 
 

Fonte: ONS (2016). 

 

A cada semana, a CCEE recebe do ONS um conjunto de arquivos de 

entrada do DECOMP utilizados no PMO e suas revisões. A partir dessas 

informações e da Função de Custo Futuro obtida do NEWAVE, a CCEE utiliza o 

modelo DECOMP como parte do processo de definição do PLD, mediante a não 

consideração da energia de usinas térmicas que estejam em fase de testes no 1º 

mês do horizonte de estudo e a não consideração de restrições elétricas internas a 

cada um dos submercados. 

 

2.2  Mercado de Energia Elétrica  

 

2.2.1 Histórico da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

 

As informações de toda a seção 2.1 foram baseadas em material disponível 

no site da CCEE, em particular no que tange ao mercado de energia elétrica (CCEE, 

2010). 

Em 2004, com a implantação do Novo Modelo do Setor Elétrico, através da 

Lei nº 10.848/04, foi autorizada a criação da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE), como sucessora do MAE, regulamentada pelo Decreto nº 5.177/04, 

sem fins lucrativos, congregando Agentes das categorias de Geração, Distribuição e 

Comercialização de energia elétrica. 

A CCEE tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica 

no Sistema Interligado Nacional nos Ambientes de Contratação Regulada e Livre, 
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além de efetuar a contabilização e a liquidação financeira das operações realizadas 

no mercado de curto prazo.  

  

2.2.2 O Papel da CCEE 

 

De acordo com o Decreto nº 5.177/04, no qual é autorizada a criação da 

CCEE, e a Resolução Normativa ANEEL nº 109/04, que instituiu a Convenção de 

Comercialização de Energia Elétrica (atualizada pela Resolução Normativa ANEEL 

nº 348/09), a entidade tem como principais responsabilidades:  

 

a) Promover leilões de compra e venda de energia elétrica, por 
delegação da ANEEL;  
b) Manter o registro de todos os contratos celebrados no âmbito 
do ACR e do Ambiente de Contratação Livre (ACL), incluindo os 
respectivos montantes de potência e energia, e suas alterações;  
c) Promover a Medição e o registro de dados relativos às 
operações de compra e venda e outros dados inerentes aos serviços 
de energia elétrica;  
d) Apurar o PLD por submercado;  
e) Efetuar a Contabilização dos montantes de energia elétrica 
comercializados e a Liquidação Financeira dos valores decorrentes 
das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no 
Mercado de Curto Prazo;  
f) Apurar o descumprimento de limites de contratação de energia 
elétrica e outras infrações e, quando for o caso, por delegação da 
ANEEL, nos termos da Convenção, aplicar as respectivas 
penalidades;  
g) Apurar os montantes e promover as ações necessárias para a 
realização do depósito, da custódia e da execução de Garantias 
Financeiras relativas às Liquidações Financeiras do Mercado de 
Curto Prazo, nos termos da Convenção;  
h) Apurar os valores a liquidar das Cessões provenientes do 
processamento do Mecanismo de Compensação de Sobras e 
Déficits (MCSD);  
i) Efetuar a Liquidação Financeira das Cessões provenientes do 
processamento do MCSD;  
j) Efetuar a liquidação financeira dos montantes de energia 
elétrica contratados nos Leilões de Energia de Reserva;  
k) Estruturar e gerir o Contrato de Energia de Reserva (CER), o 
Contrato de Uso da Energia de Reserva (CONUER) e a Conta de 
Energia de Reserva (CONER), conforme disciplinado em 
regulamento da ANEEL;  
l) Constituir fundo de reserva, com recursos provenientes da 
CONER, com o objetivo de garantir o pagamento aos agentes de 
geração vendedores nos Leilões de Energia de Reserva;  
m)  Proceder à apuração das componentes da receita de venda 
relativas aos CCEAR por disponibilidade;  
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n) Apurar valor da parcela variável dos CCEAR por 
disponibilidade;  
o) Recolher as penalidades aplicadas;  
p) Recolher o Encargo de Energia de Reserva (EER).  Resolução 
Normativa ANEEL nº 109/04 

 

2.2.3 SCDE - Sistema de Coleta de Dados de Energia  

 

O Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE) consiste em um sistema 

administrado pela CCEE para a coleta e tratamento dos dados de geração e 

consumo de todos os pontos de medição do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Após as adequações do Sistema de Medição para Faturamento (SMF), o ponto de 

medição é cadastrado pelo agente de medição. Assim que são verificados os 

cadastros e testado o canal de comunicação o mesmo é aprovado pela CCEE, 

estando assim habilitado para a coleta dos dados diários de geração e consumo. 

O SCDE é acessado pela Internet, sendo que os dados de geração e 

consumo dos Agentes são coletados via telemedição correspondendo assim à 

Medição Física, que é usada para posteriormente no CliqCCEE (Sistema de 

Contabilização e Liquidação) para processamento da Contabilização e da 

Liquidação Financeira, conforme as Regras e Procedimentos de Comercialização. 

 

2.2.4 Contabilização das operações na CCEE  

 

Da mesma forma, os valores de medições verificadas de geração e consumo 

de energia são registrados na CCEE pelos Agentes (casos de clientes livres por 

exemplo) ou coletados diretamente através do SCDE. Assim a importância dos 

dados de medições.  

Considerando-se os contratos e os dados de medição registrados, a CCEE 

contabiliza as diferenças entre o que foi produzido ou consumido e o que foi 

contratado; as diferenças positivas ou negativas são liquidadas ao PLD. 

Com base nessas duas informações (montantes contratados e montantes 

medidos), é realizada a contabilização no sistema CLIQCCEE e são calculados os 

montantes negociados no Mercado de Curto Prazo (Spot). Dessa forma, pode-se 

dizer que o Mercado de Curto Prazo é o mercado das diferenças, ilustrado na 

FIGURA 6. 
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FIGURA 6 – ENERGIA COMERCIALIZADA NO MERCADO DE CURTO PRAZO 

 
 

FONTE: CCEE (2010). 

 

2.2.5 Contratos  

 

Os Contratos de Compra de Energia no Ambiente Livre (CCEAL) consistem 

em relações comerciais de compra e venda de energia elétrica resultantes da livre 

negociação entre Agentes da CCEE, de acordo com as legislações e 

regulamentações vigentes, estabelecendo-se preços, prazos e montantes de 

suprimento em comum acordo entre as partes envolvidas.  

De acordo com o Decreto nº 5.163/04, uma das possibilidades dos Agentes 

de Distribuição comprar energia para atendimento de seus respectivos mercados de 

consumidores cativos é por meio de leilões de energia elétrica proveniente de 

empreendimentos de geração existentes e de novos empreendimentos, realizados 

no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). Os Contratos de Comercialização de 

Energia no Ambiente Regulado (CCEARs) são os contratos resultantes desses 

leilões, celebrados entre cada Agente Vendedor e todos os Agentes de Distribuição 

compradores, na proporção dos montantes de consumo declarado para cada leilão.  

 

2.2.6 Preço de Liquidação das Diferenças 

 

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é utilizado para valorar a 

compra e venda de energia no mercado de curto prazo.  

A formação do preço da energia comercializada no MCP se faz pela 

utilização dos dados considerados pelo ONS para a otimização da operação do SIN. 

Em função da predominância de usinas hidrelétricas no parque de geração 
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brasileiro, são utilizados modelos matemáticos para o cálculo do PLD, que têm por 

objetivo encontrar a solução ótima de equilíbrio entre o benefício presente do uso da 

água e o benefício futuro de seu armazenamento, medido em termos da economia 

esperada dos combustíveis das usinas termelétricas.  

A máxima utilização da energia hidrelétrica disponível em cada período é a 

premissa mais econômica, do ponto de vista imediato, pois minimiza os custos de 

combustível. No entanto, esta premissa resulta em maiores riscos de déficits futuros. 

Por sua vez, a máxima confiabilidade de fornecimento é obtida conservando o nível 

dos reservatórios o mais elevado possível, o que significa utilizar mais geração 

térmica e, portanto, aumento dos custos de operação. 

De acordo com o § 1º do Art. 57 do Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004, 

o PLD, a ser publicado pela CCEE, é calculado antecipadamente, com periodicidade 

semanal e terá como base o custo marginal de operação, limitado por preços 

mínimo e máximo, e deverá observar o seguinte: otimização dos recursos 

eletroenergéticos para atendimentos à carga; necessidades de energia elétrica de 

cada um dos agentes de mercado; os mecanismos de segurança operativa, 

podendo incluir curvas de aversão ao risco de déficit de energia; o custo do déficit de 

energia elétrica; as restrições de transmissão entre submercados; as interligações 

internacionais; e os intervalos de tempo e escalas de preços previamente 

estabelecidos que devam refletir as variações do valor econômico da energia 

elétrica. A Resolução ANEEL nº 477/2012 estabelece as condições e os 

procedimentos para representação das restrições elétricas internas aos 

submercados que podem impactar na capacidade de intercâmbio entre os 

submercados no cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. Assim, a 

CCEE passa a utilizar as restrições homologadas nesta Resolução para o cálculo do 

PLD a partir do PMO de dezembro de 2012. 

O Despacho ANEEL nº 3.276/2015 determina à CEEE que, para fins de 

formação do PLD, passe a considerar restrições elétricas exclusivamente 

decorrentes de atrasos de linhas de transmissão e distribuição, a partir de outubro 

de 2015 e também aprovar o uso da topologia de reservatórios equivalentes de 

energia – REEs denominada D3 (com 9 REEs), no âmbito do planejamento e 

programação da operação do SIN e do cálculo de PLD, a partir de janeiro de 2016. 
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Até 2014, segundo Resoluções Normativas ANEEL nº 377/03 e 392/09, o 

PLD mínimo era calculado pela ANEEL no mês de dezembro de cada ano, com 

base nas estimativas dos custos de geração da usina para o ano seguinte e 

fornecidas pela Itaipu Binacional para fins de reajustes e/ou revisões tarifárias. 

A partir de 2015, segundo Resolução Normativa ANEEL nº 633/14, o PLD 

mínimo passou a ser calculado pela ANEEL no mês de dezembro de cada ano, com 

base no maior valor entre o calculado com base na Receita Anual de Geração RAG - 

das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783/2013, 

excluídos os valores relacionados à remuneração e reintegração de investimentos, e 

adicionada a estimativa de Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos 

Hídricos – CFURH; e as estimativas dos custos de geração da usina de Itaipu para o 

ano seguinte, fornecidas pela Itaipu Binacional para fins de reajustes e/ou revisões 

tarifárias. 

Até 2014, segundo Resolução Normativa ANEEL nº 682/03, o PLD máximo 

era atualizado anualmente, para ser adotado no período entre a primeira e a última 

semana operativa de preços de cada ano, sendo declaração de preço estrutural da 

usina termoelétrica mais cara, com capacidade instalada maior que 65 MW, na 

determinação do PMO do mês de janeiro do ano correspondente; e II - atualização 

do valor máximo disposto no caput pela variação do IGP-DI entre os meses de 

novembro de um ano e novembro do ano consecutivo deverá ser atualizado 

anualmente, para ser adotado no período entre a primeira e a última semana 

operativa de preços de cada ano. 

A partir de 2015, segundo Resolução Normativa ANEEL nº 633/14, o valor 

máximo do PLD passou a ser calculado pela ANEEL no mês de dezembro de cada 

ano com base no CVU mais elevado de uma UTE em operação comercial, a gás 

natural, contratada por meio de CCEAR, definido no PMO de dezembro e aplicado 

entre a primeira e última semana operativa do ano subsequente, para todos os 

submercados. 

As restrições elétricas internas aos submercados são retiradas dos dados de 

entrada para que, na determinação do Custo Marginal de Operação (CMO), a 

energia comercializada seja tratada como igualmente disponível em todos os pontos 

de consumo do submercado. 
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Isso é necessário para que o CMO seja o mesmo em todos os pontos do 

submercado. Dessa forma, o modelo fornece para esse submercado, sem restrições 

internas, a produção em todas as usinas e o CMO correspondente. 

A eventual diferença de custos entre o despacho sem restrições e o 

despacho real é tratada pela CCEE quando se realiza o cálculo dos Encargos de 

Serviços de Sistema por Restrições de Operação, que devem ser pagos 

mensalmente pelos Agentes da CCEE que possuem carga. 

A energia proveniente de usina térmica que possua unidade geradora em 

teste é retirada dos dados de entrada de modo a garantir que a geração 

disponibilizada e/ou despachada por ordem de mérito por essa usina térmica possa 

efetivamente atender a carga. 

Realizadas as modificações e efetuado o processamento, a CCEE realiza a 

análise dos resultados a partir dos relatórios de saída dos modelos e obtém um 

Custo Marginal de Operação por submercado, diferentes daqueles obtidos pelo 

ONS. 

A princípio o PLD seria esse CMO obtido pela CCEE, porém a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu valores máximo e mínimo para o 

PLD. Portanto, o PLD é obtido a partir da comparação do CMO com esses valores 

limites. 

 

2.3 Redes Neurais Artificiais  

 

Inteligência Artificial constitui-se em um conjunto de técnicas de 

programação exibidas por mecanismos ou software no intuito de resolver problemas. 

Ela procura fazer com que estes mecanismos pensem da mesma forma que os 

seres humanos. Estas técnicas de programação são em sua grande maioria, 

algoritmos. 

Dentre as várias técnicas de Inteligência Artificiais hoje existentes, optou-se 

pelas Redes Neurais Artificiais (RNA).  

RNA são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático 

inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem 

conhecimento através da experiência. Uma grande rede neural artificial pode ter 
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centenas ou milhares de unidades de processamento; já o cérebro de um mamífero 

pode ter muitos bilhões de neurônios.  

McCulloch e Pitts (1943) publicaram um artigo que introduziu o modelo de 

neurônio artificial. Cada neurônio, considerado como uma unidade de 

processamento, calcula-se a soma ponderada de suas entradas mais um polarizador 

(bias) e aplica o resultado em uma função de ativação que poderá ou não produzir 

um sinal de saída.  

Matematicamente, o neurônio artificial pode ser representado por: 

𝑌𝑘= 𝜑 (∑ 𝑤𝑘𝑗 ∗  𝑥𝑗+𝑏𝑘)𝑛
𝑗=1

 (1) 

 

Onde, n é o número de entradas do neurônio 𝑘, 𝑥𝑗 é a entrada 𝑗 do neurônio, 

𝑤𝑘𝑗 é o peso correspondente à entrada 𝑗 do neurônio 𝑘, 𝑏𝑘 corresponde ao 

parâmetro polarizador, 𝜑 é a função de ativação e 𝑦𝑘 é a saída do neurônio 𝑘. 

A escolha se deve ao fato das RNA reconhecerem e classificarem padrões 

com forte processamento de sinais. Estes sinais tem a capacidade de conhecer, 

reconhecer ou prever alguma coisa. 

O modelo neurológico é programado para aprender, procurando aproximar o 

processamento dos computadores ao cérebro. Com este aprendizado, retém-se 

conhecimento. 

A arquitetura de uma Rede Neural Artificial define a forma como seus 

diversos neurônios estão arranjados ou dispostos, uns em relação aos outros. Esses 

arranjos são essencialmente estruturados através do direcionamento das conexões 

sinápticas dos neurônios. 

Das diversas arquiteturas, optou-se pelas redes feedforward de camadas 

múltiplas, que são constituídas pela presença de uma ou mais camadas escondidas 

de neurônios. São utilizadas na solução de diversos tipos de problemas, tais como 

aqueles relacionados à aproximação universal de funções, classificação e 

reconhecimento de padrões, identificação e controle de processos, otimização de 

sistemas, previsão de séries temporais, robótica, etc. A FIGURA 7 mostra um 

exemplo deste tipo de arquitetura. 
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FIGURA 7 - EXEMPLO DE REDE FEEDFORWARD (MULTICAMADAS) 

 
 

FONTE: O autor (2017) 

 

Os neurônios que recebem sinais de excitação do meio externo estão na 

camada de entrada. Os neurônios intermediários estão nas camadas escondidas. Os 

neurônios que estão na saída representam a camada de saída.  

O Perceptron Multicamadas (PMC) e o de Função Base Radial (Radial Basis 

Function – RBF) são exemplos deste tipo de rede de Multicamadas. 

As redes Perceptron de múltiplas camadas (PMC) são caracterizadas pela 

presença de pelo menos uma camada intermediária (escondida) de neurônios, 

situada entre a camada de entrada e a respectiva camada neural de saída. Assim, 

as redes PMC possuem no mínimo duas camadas de neurônios, os quais estão 

distribuídos entre as camadas intermediárias e a camada de saída. O método 

comumente utilizado para o treinamento de uma PMC é o algoritmo backpropagation 

(ou retropropagação).  

O algoritmo de retropropagação foi desenvolvido por P. Werbos, em 1974 e 

redescoberto, independentemente por D. Parker (1982), Y. LeCun (1985) e D. 

Rumelart et al. (1986). Rumelart et al. (1986) no livro Parallel Distributed Processing 

explicou o algoritmo de aprendizagem denominado backpropagation, também 

conhecido como regra Delta generalizada, onde se busca a minimização da função 

do erro quadrático.  

Segundo Haykin (2009), o processo de treinamento é constituído de duas 

fases: uma fase para frente em que o sinal de entrada é propagado e uma fase para 

trás em que é feita uma comparação da saída obtida com a saída desejada, gerando 

X1

Y1

Y2

Camada de saída

Camada de 
entrada

Camadas escondidas
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um sinal de erro com a correção dos pesos. Em ambos os casos os sinais são 

propagados ao logo de toda a Rede Neural. 

Ainda segundo Haykin (2009), o algoritmo inicia os pesos sinápticos com 

valores aleatórios e para cada padrão de entrada, o sinal é propagado.  

 Calcula-se o erro de cada unidade de saída. 

 São calculados os gradientes locais da rede para a última camada. 

 São calculados os gradientes das camadas escondidas. 

 Por fim, os pesos são ajustados de acordo com a regra delta 

generalizada. 

 Enquanto o critério de parada adotado não for atendido, repetem-se 

os processos. Exemplos de critérios de parada incluem: um número 

máximo de épocas, um erro mínimo desejado e uma medida de 

capacidade de generalização da rede. 

Maiores detalhes com relação às equações do algoritmo de retropropagação 

podem ser elucidas em Haykin (2009). 

Resumindo-se, a rede de backpropagation normalmente começa com um 

conjunto de pesos aleatórios. A rede ajusta seus pesos toda vez que recebe um par 

entrada-saída. Cada par requer dois estágios: uma passagem para frente e uma 

para trás. A passagem para frente envolve apresentar um exemplo da entrada para 

a rede e deixar as ativações fluírem até chegarem à camada de saída. Durante a 

passagem para trás, o produto da rede (obtido na passagem para frente) é 

comparado com a saída-objeto e estimativas de erro são computadas para as 

unidades de saída. Os pesos conectados às unidades de saída podem ser ajustados 

para reduzir esses erros. Depois podemos usas as estimativas de erro das unidades 

de saída a fim de derivar estimativas de erro para as unidades das camadas ocultas. 

Finalmente, os erros são propagados para trás até a conexão cuja raiz está nas 

unidades de entrada. 

O algoritmo de backpropagation atualiza seus pesos incrementalmente, 

depois de ver cada par entrada-saída. Depois que ele tiver visto todos os pares 

entrada-saída (e ajustado seus pesos todas aquelas vezes), pode-se dizer que uma 

época foi concluída. O treinamento deste tipo de rede requer muitas épocas. 
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Nestas redes por backpropagation, a camada de saída recebe os estímulos 

da camada intermediária e constrói o padrão que será a resposta. As camadas 

intermediárias funcionam como extratores de características e nelas os pesos 

representam uma codificação das características apresentadas nos padrões de 

entrada.  Este fato permite que a rede crie sua própria representação do problema. 

(Finocchio, 2014). 

Um exemplo clássico de backpropagation tem-se o Algoritmo Levenberg 

Marquardt (LM), que é um método de otimização publicado primeiramente por 

Levenberg (1944) e aperfeiçoado por Marquardt (1963). O método procura o mínimo 

local em uma função e converge mais rapidamente do que um algoritmo genético. O 

método Levenberg-Marquardt utiliza treinamento em lote e consiste em um 

aperfeiçoamento do método Gauss-Newton, que é uma variante do método de 

Newton. 

Este método, assim como o método de Newton, é bastante eficiente quando 

se tratam de redes que não possuem mais do que algumas centenas de conexões a 

serem ajustadas (HAGAN e MENHAJ, 1994). Isto se deve principalmente ao fato de 

que estes algoritmos necessitam armazenar uma matriz quadrada cuja dimensão é 

da ordem do número de conexões da rede. Ainda segundo Hagan e Menhaj (1994), 

o Algoritmo Levenberg-Marquardt apresenta  vantagens comprovadas frente a 

outros métodos de treinamentos tradicionais como rápida aprendizagem e 

convergência confiável. 

O processo de aprendizagem nas RNA ocorre por meio de ajuste dos pesos 

de conexões e da atualização de sua arquitetura com o objetivo de executar uma 

função específica de forma eficiente. Este processo de aprendizagem ocorre pelo 

treinamento da rede por meio de iterações e apresentações de exemplos ou padrões 

que servem como parâmetros para a atualização dos pesos na rede. 

Para o processo de aprendizagem, deve-se conhecer qual é o paradigma 

(HAYKIN, 2002), ou seja, qual a informação da rede está disponível; segundo 

devem-se entender as regras de aprendizado, ou melhor, como os pesos da rede 

são atualizados. E finalmente como é o algoritmo de aprendizado, isto é, qual o 

procedimento em que as regras de aprendizagem são ajustadas para ajustar os 

pesos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção é realizada uma revisão bibliográfica do tema da dissertação. 

Pode-se notar que várias metodologias foram desenvolvidas para projeção do preço 

de energia elétrica. Algumas obras foram pesquisadas em sites como IEEE, Portal 

Periódicos CAPES e Google Acadêmico através da combinação das seguintes 

palavras chaves: redes neurais e energia; e previsão, preço e energia. Existem 

obras mais recentes não citadas aqui, pois se analisou que as metodologias 

adotadas não caberiam neste trabalho. Foram mencionadas algumas obras 

estrangeiras e as principais obras nacionais que tiveram como metodologias 

principais as RNA. 

 

3.1 Contexto Internacional  

 

 Da literatura internacional, verifica-se que a modelagem do preço spot de 

energia elétrica está ligada à modelagem de sua volatilidade Este modelo não 

parece ser adequado ao Brasil, onde a volatilidade do preço spot está relacionada 

principalmente à volatilidade das vazões afluentes. Algumas obras estrangeiras são 

relatadas a seguir. 

Um modelo de Autorregressão de 1ª Ordem (Bjorgan et al., 2000) se 

preocupou com os preços de contratos de energia que permitem programação 

flexível da oferta ou da procura de energia elétrica. Os contratos são precificados 

com base no princípio da não arbitragem. Variáveis dos contratos são utilizadas para 

determinar oportunidades de arbitragem e do preço dos contratos. Preços de 

contratos flexíveis envolve uma política de escalonamento. Representando o preço à 

vista com um processo estocástico adequado, a política de programação pode ser 

encontrada usando programação dinâmica estocástica. Exemplos de simulação 

ilustram as compensações entre preços e flexibilidade de programação. 

Modelo utilizando Cadeias de Markov (Mateo et al., 2005), que 

matematicamente é um caso particular de processo estocástico com estados 

discretos (o parâmetro, em geral o tempo, pode ser discreto ou contínuo) e 

apresenta a propriedade Markoviana, chamada assim em homenagem ao 

matemático Andrei Andreyevich Markov. A definição desta propriedade, também 
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chamada de memória markoviana, é que os estados anteriores são irrelevantes para 

a predição dos estados seguintes, desde que o estado atual seja conhecido. A 

análise do preço da eletricidade série temporal reflete uma natureza de comutação, 

relacionado com alterações discretas nas estratégias dos concorrentes, que podem 

ser representados por um conjunto de modelos dinâmicos sequenciados em 

conjunto por uma cadeia de Markov. Um modelo de entrada-saída oculto de Markov 

(IOHMM) é proposto para análise e previsão dos preços spot de eletricidade. O 

modelo fornece ambas as boas previsões em termos de precisão, bem como 

informações dinâmicas sobre o mercado. 

Modelo com base em RNA (Mirikitani; Nikolaev, 2011) usou-se algoritmo 

Expectation Maximization que usa uma filtragem para frente e para trás suavização 

(Expectation), seguido por uma etapa hiper-estimativa de parâmetros (Maximização). 

O modelo é validado através de dois conjuntos de diferentes dados de energia. 

Verificou-se que depois de aprender a posteriori parâmetros, o algoritmo proposto 

supera o aprendizado em tempo real periódico e o algoritmo de Filtragem de Kalman 

estendido para redes recorrentes, bem como outros modelos contemporâneos que 

tenham sido previamente aplicados à modelagem de preços spot de eletricidade.  

 

3.2 Contexto Nacional  

 

Existem poucos modelos de previsão do preço spot propostos na literatura, 

especialmente para o Brasil, onde os preços são calculados via modelos 

computacionais do planejamento da operação, ao contrário de países como 

Inglaterra e Austrália, que adotam sistemas baseados em uma espécie de leilões de 

energia. (MEDEIROS, 2003). 

Em Medeiros (2003), em sua Tese de Doutorado desenvolveu uma 

metodologia de previsão do preço spot de energia elétrica baseada em Sistemas de 

Neuro-Fuzzy e programas de planejamento da operação do sistema brasileiro. 

Construiu-se uma função “preço spot” para horizontes de previsão de até 6 meses 

com base nas simulações feitas pelo NEWAVE.  

Segundo Medeiros (2003), as variáveis de entrada mais importantes para o 

cálculo do CMO são: variáveis ligadas às condições hidrológicas, tais como energia 

natural afluente (ENA) e energia armazenada (EARM); entrada de novos projetos 
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(plano de obras); Demanda; Preços de Combustíveis; Custo de déficit; 

Disponibilidade de equipamentos de geração e transmissão; também podem afetar o 

CMO, os limites de intercâmbio entre os sistemas e parâmetros do próprio programa 

NEWAVE. 

Para a escolha das variáveis existiriam restrições da forma e disponibilidade 

dos dados, assim como da quantidade de variáveis de entrada (alguns modelos de 

Neuro-Fuzzy limitam por exemplo o número de entradas e saídas). 

Foram consideradas como variáveis de entradas a energia natural afluente, 

energia armazenada e custo marginal de operação, sendo fixos os demais 

parâmetros. Uma característica marcante do sistema desenvolvido foi a rapidez das 

simulações, sendo que o mesmo demora menos 1 de minuto para fazer as 

previsões. Importante ressaltar que as variáveis de entrada ENA e EARM são as 

mais importantes para a previsão do preço spot (Medeiros & Souza, 2002).  

Medeiros (2003) usou em seu Caso de Aplicação de simulações de dados 

oficiais do EAR e EARM obtidos do site do ONS e os valores do CMO no site do 

MAE.  O intervalo dos dados obtidos como dados de entrada foi de janeiro de 2001 a 

outubro de 2001. 

Os Sistemas de Neuro-Fuzzy (SNF) conseguiram bons ajustes no 

treinamento e nas validações, comprovando-se que com apenas duas variáveis, 

ENA e EARM, mais a estimativa do CMO é possível ajustar um bom modelo para o 

preço spot.   

Em seu Caso de Aplicação, a título de comparação, foi utilizado um modelo 

de RNA do tipo feedforward backpropagation que também apresentaram resultados 

satisfatórios. Mesmo assim, o  SNF apresentou melhores resultados que o modelo 

usando Inteligência Artificial. 

No modelo utilizado por Queiroz (2007) foram feitas formulações de cenários 

e as respectivas simulações no NEWAVE, foi obtido um conjunto de valores, que 

foram utilizados como parâmetros de entrada para o treinamento de RNA aliada à 

técnica de Projetos de Experimentos (DOE), que foi desenvolvida por Fisher a partir 

de 1920, sendo posteriormente incrementada por importantes pesquisadores na 

área de estatística como Box, Hunter e Taguchi, entre outros (PVRAN, STREET, 

2002). O mapeamento das variáveis a serem utilizadas no cálculo do custo marginal 

de operação (CMO) foi feito com base no DOE. Uma das vantagens do software 
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criado foi a rapidez nas simulações do CMO, sendo que este modelo gastou apenas 

10 segundos, frente a 4 horas rodando o NEWAVE. Ou seja, o sistema desenvolvido 

trata-se de um “clone” do NEWAVE utilizando-se da linguagem de programação C.  

As duas primeiras etapas (definição das variáveis e definição do conjunto de 

valores para as variáveis de entrada e saída) são realizadas pelo DOE que identifica as 

variáveis principais do NEWAVE, e também gera a amostra para o treinamento das 

RNA. 

O software STATISTICA possui uma ferramenta de elaboração de RNA 

chamada STATISTICA Neural Networks (SNN). O algoritmo Backpropagation e o 

Gradiente Descendente Conjugado foram utilizados para os treinamentos das RNA 

nesse trabalho. Os dados necessários para o treinamento das redes foram obtidos 

através de simulações reais com o programa NEWAVE. Na realidade, estas 

simulações representam experimentos conduzidos sobre o NEWAVE que serviram 

como “alimentação” das RNA. 

Como dados de entrada Queiroz (2007) utilizou as seguintes variáveis: 

 Níveis de reservatórios; 

 Energia natural afluente; 

 Preços dos combustíveis para as usinas térmicas; 

 Entrada de novos projetos de geração; 

 Demanda ou mercado de energia; 

 Taxa anual de crescimento da demanda; 

 Disponibilidades de equipamentos de geração e transmissão. 

Também foram utilizados como parâmetros internos ao programa: 

 Limites de intercâmbio entre os submercados; 

 Custo de déficit 

 parâmetros do próprio NEWAVE, tais como a ordem máxima do 

modelo de geração das séries sintéticas de energia afluente e o 

número de cenários 

Os parâmetros de saída neste estudo foram o Custo Marginal de Operação 

(CMO), Energia Final Armazenada (EARM), Geração Hidráulica Final (GH) e Risco 

de Déficit dos Submercados (Rd). 
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As redes obtidas para a simulação dos custos marginais de operação são 

redes Multilayer Perceptrons, sendo que para o treinamento das RNA neste trabalho 

foram utilizados o algoritmo Backpropagation e o Gradiente Descendente 

Conjugado. 

Foram simulados 328 casos no NEWAVE, gerando diversos valores para o 

CMO do submercado Sudeste/Centro-Oeste e em seus três patamares (leve, médio e 

pesado). 

A melhor rede obtida para representar o CMO do Sudeste com o software 

STATISTICA foi uma MLP 27:27-15-3:3. Essa rede possui 27 entradas, com 27 

neurônios nessa camada, a camada oculta possui 15 neurônios e três neurônios na 

camada de saída. No processo de treinamento foi necessário que os pesos dos ramos 

fossem modificados durante 100 ciclos pelo algoritmo de Backpropagation e 115 pelo 

Gradiente Descendente Conjugado.  

Em Rodrigues (2009), ao se utilizar dados com intervalo de tempo de seis 

semanas com os dados de saída representando três preços para as cargas leve, 

média e pesada, a Rede Neural apresentou dificuldade em aprender os três preços.  

O algoritmo de treinamento Levenberg Marquardt foi utilizado em todas as 

RNA desenvolvidas. Os dados de entradas utilizados foram os seguintes: dados de 

armazenamento de água, energia natural afluente, energia máxima, geração em 

Itaipu, hidroelétricas (exceto Itaipu), térmica convencional (Usinas térmicas cujo 

combustível não é nuclear, tais como carvão, óleo, gás, biomassa), térmica nuclear, 

fonte eólica, carga dos sistema, intercâmbios (intercâmbio corresponde à 

transmissão de energia elétrica entre os submercados de acordo com o estado 

hidrológico de cada região), internacional (internacional corresponde a importação 

ou exportação de energia elétrica para a Argentina, Paraguai ou Venezuela) e preço 

spot de semanas anteriores (1,2,3,4 e 5). Todos os dados foram organizados em um 

banco de dados. 

Com as RNA definidas, foi desenvolvido um modelo que representa o “clone” 

do NEWAVE. 

Um caminho não previsto em Rodrigues (2009) seria o de utilizar os dados 

das vazões das usinas, agregados por região ou bacias, e relacioná-las com a 

possível quantidade de energia elétrica que poderia ser gerada por elas. As RNA 

utilizaram de várias entradas como parâmetros de cálculos do preço spot. Seria 
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interessante criar RNA para cada entrada em separado, uma vez que todos os 

dados de entrada não tem correlação linear. 

Os resultados foram apresentados para os quatro submercados do Brasil e 

considerava os três níveis de carga: baixa, média e alta. O horizonte de previsão é 

de seis semanas à frente, ou seja, os dados de entrada da rede possuem um 

intervalo de tempo de seis semanas anteriores aos dados de saída.  

Após exaustivos ensaios e testes para o Subsistema SE/CO com 11.222 

diferentes configurações de RNA foram selecionadas 38 RNA viáveis (que o autor 

menciona que possuem bons resultados de desvio padrão abaixo de 1 real por 

MWh), sendo que as de melhor desempenho foram as RNA com combinação de 35 

neurônios na primeira camada oculta, 19 neurônios na segunda camada oculta e 12 

neurônios na terceira camada oculta (RNA “RNA PLD_SE 35-19-12_Leve”). 

A CCEE utiliza de várias técnicas para suas projeções do PLD mensal. Uma 

delas é a Abordagem Heurística em que o NEWAVE é reprocessado para cada mês 

que se deseja projetar o PLD. Para a projeção da trajetória de Energia Armazenada 

Máxima (EARM) é utilizada uma abordagem heurística de Regressão Múltipla 

Linear. Este método parte do princípio que se conheça o histórico de todas as 

variáveis envolvidas até o mês anterior, onde se obtém as correlações para a 

previsão de geração hidro energética por submercado, o intercâmbio de energia 

entre os submercados e finalmente o nível de armazenamento final por submercado.  

Existe também a Simulação Prospecção Encadeada dos Modelos NEWAVE 

/ DECOMP que pode ser combinada com Redes Neurais Artificiais na projeção do 

PLD pela CCEE (CCEE, 2016). Com o objetivo de melhor emular o procedimento de 

cálculo do PLD, para cada mês que se deseja projetar o PLD são processados um 

NEWAVE e dois DECOMP (um de operação, com premissas de geração térmica por 

segurança energética, e um de preço) de forma sequencial, encadeando o processo 

para todo o horizonte de projeção. São processados vários NEWAVE e DECOMP 

que consultam várias Funções de Custo Futuro atualizadas. As metodologias de 

projeção da CCEE exigem premissas sobre as variáveis de formação do PLD, que 

são as seguintes:  

 Carga/Consumo;  

 Vazões e/ou Energia Natural Afluente; 
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 Atributos de Usinas Hidrelétricas: restrições de operação, 

disponibilidade, manutenção, expansão, etc;  

 Atributos de Usinas Termelétricas: inflexibilidade, disponibilidade, 

custo de geração, manutenção, expansão, etc; 

 Geração de Usinas Não Simuladas Individualmente; 

 Limites de Intercâmbio; 

 Operações especiais: curva guia de operação de Tucuruí, operação 

de praias do Tocantins; 

Mecanismos de Segurança do Operador: despacho térmico por 

Segurança Energética; 

 

Existem algumas projeções da ENA pela CCEE. Uma delas é a Projeção da 

ENA por Semelhança Histórica que consiste em saber o número de meses 

anteriores ao mês início do período de 12 meses deve ser considerado para 

escolher as melhores séries hidrológicas mais aderentes através do menor Erro 

Quadrático Médio (MSE). Tem como base o histórico da ENA de 1931 a 2012 e a 

previsão é de 12 meses à frente.  

Existe também a Projeção da ENA por Decomposição em Amplitude e 

ângulo de fase e projeção por redes neurais artificias. Para isso é usada a 

Transformada de Hilbert. 

Através de vários processos de sensibilidades de simulações a CCEE define 

o melhor método de previsão mensal. Para nosso trabalho chamamos este método 

de Oficial CCEE dentro do mês, pois algumas vezes o relatório InfoPLD é divulgado 

quando já foi realizado o PLD da primeira semana do mês previsto. Não está claro 

neste relatório como a CCEE define qual a melhor metodologia de previsão. 

 

3.3 Considerações Finais  

 

Desde as publicações de Medeiros (2003), Queiroz (2007) e Rodrigues 

(2009), o NEWAVE e o DECOMP sofreram diversas alterações, impactando o 

processo de cálculo do PLD nos anos posteriores. Em suma, parte-se destes 

trabalhos anteriores no intuito de modelar e prever o PLD. Principalmente por conta 
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destas mudanças, procurou-se estudar variáveis impactantes na formação do preço 

da energia elétrica. 

Comparando-se com outros trabalhos com os mesmos objetivos de previsão 

dos preços da energia elétrica, destaca-se alguns objetivos das simulações com 

RNA: em (Queiroz, 2007) usou de uma metodologia com escolhas de variáveis 

usando projeto e análise de experimentos (DOE), sendo que simulou 24 cenários de 

agosto de 2006, janeiro, fevereiro e março de 2007. Houve uma busca exaustiva 

pela escolha das variáveis, mas teve poucos dados de simulação de preços. Já em 

(Rodrigues, 2009), simulou-se dados de todos os quatro subsistemas de outubro de 

2001 a julho de 2009 através de um total de 35.548 RNAs para todos os 

submercados e com apenas 83 cenários viáveis, ou seja, eficiência de apenas 

0,23%. Buscou-se quantidade e privou-se da questão da qualidade. Também focou 

em um modelo de RNA com variáveis fixas, sem se preocupar se as mesmas eram 

eficientes para as simulações. Nos dois trabalhos usaram grandes quantidades de 

variáveis de entradas em suas RNAs. 

Todas as três obras referenciadas se baseiam nas variáveis de entrada de 

maior relevância para a previsão do CMO ou PLD. Existem coincidências de 

algumas variáveis que são a Energia Natural Afluente (ENA) e Energia Armazenada 

(EAR) dos reservatórios equivalentes. A ENA corresponde à vazão natural dos rios 

que pode ser gerada para a produção de energia nas hidrelétricas, estando 

diretamente relacionada com as chuvas. Isso quer dizer que em períodos de poucas 

chuvas a ENA se reduz, sendo então necessário se utilizar da EAR nos 

reservatórios, que é a porção da ENA não utilizada no passado. A EAR indica o 

estoque de energia nos reservatórios.  

Assim a proposta da Dissertação de Mestrado visa uma continuidade dos 

assuntos não abordados em obras anteriores, aliado ao fato que este tema ficou 

durante bastante tempo sem ser abordado em estudos de Mestrado e Doutorado. 

Adicionalmente, diante da situação econômica sofrida principalmente pelas 

distribuidoras no caso das exposições ao mercado de curto prazo e por 

consequência a situação dos problemas de fluxo de caixa, tem-se a necessidade de 

nova abordagem aos padrões e regras atuais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para as simulações do modelo matemático é utilizado o software MATLAB, 

que é ideal para este propósito, já que possui em seu ambiente de simulação um 

módulo com foco em RNA, intitulado Neural Network Toolbox. Rede Neural Toolbox 

fornece funções e aplicativos para a modelagem de sistemas não lineares 

complexos que não são facilmente modelados. Suporta aprendizado supervisionado 

com feedforward, com base radial, e redes dinâmicas. Ele também suporta 

aprendizado não supervisionado com mapas de auto-organização e camadas 

competitivos. Com a caixa de ferramentas pode-se projetar, treinar, visualizar e 

simular RNA. Pode-se usar também para aplicações tais como dados de montagem, 

reconhecimento de padrões, clustering, previsão de séries temporais e modelagem 

do sistema dinâmico e controle. 

Além da facilidade e da rapidez em realizar os cálculos, esta ferramenta 

pode ser instalada em vários sistemas operacionais como Windows, Linux e Mac 

que são compatíveis com as configurações do software. 

As variáveis de entrada da Entrada da Rede Neural Artificial são 

organizados em planilhas do Microsoft Excel com bases semanais e mensais. Estes 

dados são extraídos dos sites do ONS e da CCEE. 

As séries históricas semanais do submercado SE/CO compreendidas entre o 

período de 19/08/2005 a 25/11/2016 das variáveis carga, EAR, energia hidráulica, 

energia térmica, ENA e PLD usadas como base de dados para as simulações das 

redes neurais artificiais estão indicadas sequencialmente entre a FIGURA 8 até a 

FIGURA 13. O intuito é apenas ilustrar uma visão geral das características de cada 

uma das seis variáveis envolvidas nas simulações. O estudo das características de 

cada uma das variáveis não está contemplado no nosso estudo. 

 

 

 

 



55 

  

FIGURA 8 – SÉRIE HISTÓRICA SEMANAL DA CARGA SEMANAL MÉDIA SE/CO (MW MÉDIOS) 

NO TEMPO T 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

FIGURA 9 – SÉRIE HISTÓRICA SEMANAL DA EAR SE/CO (MWMÉDIOS) NO TEMPO T 

 

FONTE: O autor (2017) 
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FIGURA 10 – SÉRIE HISTÓRICA SEMANAL DA ENA SE/CO (MWMÉDIOS) NO TEMPO T 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

 

FIGURA 11 – SÉRIE HISTÓRICA SEMANAL DA ENERGIA HIDRÁULICA SE/CO (MWMÉDIOS) NO 

TEMPO T 

 

FONTE: O autor (2017) 
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FIGURA 12 – SÉRIE HISTÓRICA SEMANAL DA ENERGIA TÉRMICA SE/CO (MWMÉDIOS) NO 

TEMPO T 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

FIGURA 13 – SÉRIE HISTÓRICA SEMANAL DO PLD SEMANAL MÉDIO SE/CO EM R$/MWH NO 

TEMPO T 

 

FONTE: O autor (2017) 
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4.2 MÉTODO 

 

O modelo matemático da é definido com base na análise das metodologias 

hoje existentes para projeção do PLD e o foco principal é a previsão do preço médio 

semanal da energia elétrica. O modelo matemático escolhido foi a Rede Neural 

Artificial, haja visto que é uma técnica clássica da Inteligência Artificial, ideal ao 

propósito de previsões. 

Para um melhor entendimento, descreve-se o método proposto através do 

fluxograma da FIGURA 14. 

 

FIGURA 14 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO MÉTODO 

 
 

FONTE: O autor (2017). 

Et
ap

a 
1

 –
 p

re
p

ar
aç

ão
 

d
o

s 
d

ad
o

s

Et
ap

a 
 2

 –
 M

o
d

e
la

ge
m

 

d
e

 r
e

d
e

s 
n

e
u

ra
is

Et
ap

a 
3

 –
 T

e
st

e
s 

d
o

 m
o

d
e

lo

Et
ap

a 
4

 –
 

Es
tu

d
o

 d
e

 c
as

o

Início

Escolha  e  restrições das variáveis 

NÃO

Tratamentos dos dados

Escolha inicial de variáveis 

Fim

Escolha dos parâmetros dos 
modelos de Redes Neurais 

Artificiais

SIM

Testes e validades do 
modelo estão OK?

Aplicação dos modelos e análise dos 

resultados

Treinamento da Rede Neural 
Artificial

SIM



59 

  

Separou-se o Método proposto em quatro etapas descritas a seguir. 

 

Etapa 1 –  Preparação dos dados 

 

1.a) Escolha inicial de variáveis de entrada do Modelo 

 

Inicialmente, o desafio é a escolha inicial de variáveis de entrada do Modelo 

para a simulação da Rede Neural Artificial. Buscou-se uma desvinculação dos 

programas oficiais NEWAVE E DECOMP, pois são modelos complexos. As variáveis 

a serem adotadas devem necessariamente ser dados públicos preferencialmente 

obtidos nos sites do ONS e CCEE. Adotada esta premissa, começou-se uma 

investigação acerca destas variáveis e a utilização delas em outros trabalhos 

científicos já realizados no Brasil. 

Devido à habilidade das RNA de classificar padrões é natural que se tenham 

os dados do PLD como uma das variáveis de entradas para as simulações. As 

variáveis de entradas mais encontradas em outros trabalhos foram: PLD, ENA e 

EAR. 

Tendo em vista estas análises teóricas, assim como as variáveis de entradas 

mais utilizadas em obras anteriores, chegou-se nas seguintes variáveis de entrada 

ENA, EAR, PLD, Carga, Energia Hidráulica produzida e Energia Térmica produzida, 

sendo que estas três últimas representando a expansão do Sistema Elétrico 

Brasileiro. PLD, ENA e EAR são tratadas com defasagens no tempo em outros 

trabalhos, motivo pelo qual são trabalhadas nos tempos t até t-6. 

As 24 variáveis iniciais são as seguintes, algumas delas diferenciadas pelas 

defasagens no tempo:  

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-1 (PLDt−1); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-2 (PLDt−2); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-3 (PLDt−3) 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-4 (PLDt−4); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-5 (PLDt−5); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-6 (PLDt−6); 
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 Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-1 (EARt−1); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-2 (EARt−2); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-3 (EARt−3); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-4 (EARt−4); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-5 (EARt−5); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-6 (EARt−6); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-1 (ENAt−1); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-2 (ENAt−2); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-3 (ENAt−3); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-4 (ENAt−4); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-5 (ENAt−5); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-6 (ENAt−6); 

 Energia Hidráulica semanal em MW Médios no tempo t (Hidrot); 

 Energia Térmica semanal em MW Médios no tempo t (Termt); 

  

1.b) Tratamento dos dados 

 

A partir das seis diferentes variáveis definidas, há uma busca pelos dados 

oficiais para cada uma delas.  

Os valores semanais do PLD são obtidos do site da CCEE. Os valores do 

ENA, EAR, Carga, Energia Hidráulica e Energia Térmica foram obtidas do site do 

ONS. Os valores da carga tem histórico no site do ONS a partir de 19/08/2005. 

Não há tratamentos de outliers, pois no caso por exemplo dos valores dos 

PLDs, os casos mais extremos não podem ser retirados, pois todos os casos são 

relevantes. Isso acontece para as outras variáveis. Também para os outliers não há 

tratamentos de dados faltantes, pois todos os dados utilizados são validados tanto 

por ONS, quanto pela CCEE. 

No trabalho, devido às suas características de previsões semanais, optou-se 

por desconsiderar a questão da patamarização, tendo em vista que o objetivo é a 
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busca de um preço médio. Para isso houve necessidade de fazer um banco de 

dados com o histórico completo sem a separação por patamares. Existe a hipótese 

de se fazer uma RNA para o patamar leve, um segundo para o médio e terceiro para 

o pesado, mas isso demandaria muito tempo de estudos. 

Em um primeiro momento é montado o banco de dados retirados 

diretamente dos sites, ou seja, dados originais. Até a definição do Modelo finalserão 

usados dados originais. Após definição do mesmo, serão usados tanto dados 

originais, quanto dados com limites de saturação em relação aos seus valores 

máximos em todo o período. Somente no caso do PLD são referenciados em 

relação ao PLD máximo publicado pela ANEEL. 

 

Etapa 2 – Modelagem de Redes Neurais Artificiais 

 

2.a) Escolha das variáveis do modelo 

 

Com as 24 variáveis iniciais definidas na etapa anterior, simulam-se diversas 

RNA com dados originais no intuito de restringir estas variáveis. São seis variáveis 

diferentes (ENA, EAR, Carga, Energia Hidráulica e Energia Térmica) e o propósito é 

chegar a um modelo previsor com o menor número possível de variáveis.  

A primeira fase são com as 24 variáveis para verificar os resultados e 

comparar com os próximos modelos.  

A segunda fase são restrições das variáveis PLD, ENA e EAR com dados 

originais que tem variáveis defasadas em diversos tempos, sendo que apenas a 

variável que tiver o menor erro nas previsões de preços semanais permanece no 

modelo e as outras variáveis são retiradas do modelo. São feitas as restrições 

através de correlação linear, apesar dos dados tratados são não lineares e também 

simulações através de RNA com a retirada de variáveis a cada rodada. 

A terceira fase consiste em simular vários cenários com dados originais após 

as restrições da segunda etapa até chegar a um modelo final que tenha os 

resultados previstos mais aderentes comparados com os valores reais do PLD 

médio publicados pela CCEE.  

A partir do modelo final, faz-se modelos de previsões com dados originais e 

dados com limites de saturação em relação a seus valores máximos.  
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2.b) Escolha dos parâmetros dos modelos de Redes Neurais Artificiais (ex. 

backpropagation ou bases radiais; número de neurônios; número de camadas 

escondidas; etc.) 

 

Na sequência da elaboração do script em MATLAB , são definidos alguns 

parâmetros para as simulações, tais como o número de variáveis de entradas, 

percentual da série usado para treinamento, número de neurônios na camada 

oculta, número de épocas (iterações) e erro desejado no treinamento.  

A partir das simulações em RNA são gerados os seis dados de treinamento 

e seis dados de validação previstos semanais PLDt+1, PLDt+2, PLDt+3, PLDt+4, 

PLDt+5, e PLDt+6. A primeira semana prevista é incorporada na previsão da segunda 

semana e assim sucessivamente. 

A função de ativação é uma função que calcula a saída de um neurônio. A 

entrada que ela recebe representa a soma de todos os produtos das entradas e 

seus respectivos pesos. A função escolhida é a tangente sigmóide, que é o tipo mais 

utilizado em RNA. É definida como uma função crescente, que apresenta um 

balanço entre o comportamento linear e não-linear.  

 

2.c) Treinamento da rede 

 

Para o treinamento da rede neural artificial é utilizado o Algoritmo Levenberg 

Marquardt (LM), devido a suas vantagens comprovadas a outros métodos de 

treinamentos tradicionais como rápida aprendizagem e convergência confiável. 

Existem diversas pesquisas no sentido de se determinar seus parâmetros, 

mas o que se tem são experiências vividas por especialistas no assunto e também 

no bom senso. Para as simulações são usados: número de variáveis de entradas, 

percentual da série usado para treinamento, número de neurônios na camada 

oculta, número de épocas (iterações) e erro desejado no treinamento. 

Segundo Silva e Oliveira (2006), com relação ao número de neurônios nas 

camadas escondidas, este é geralmente definido empiricamente. Deve-se ter 

cuidado para não utilizar nem unidades demais, o que pode levar a rede a 

memorizar os dados de treinamento (overfitting), ao invés de extrair as 

características gerais que permitirão a generalização, nem um número muito 
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pequeno, que pode forçar a rede a gastar tempo em excesso tentando encontrar 

uma representação ótima. Devido a estas dificuldades é recomendado manter o 

número de neurônios escondidos baixo. 

Existem vários métodos para a determinação do momento em que o 

treinamento de uma rede neural deve ser encerrado. O número exagerado de ciclos 

pode levar a rede à perda do poder de generalização (overfitting). Também, com 

pequeno número de ciclos a rede pode não chegar ao seu melhor desempenho 

(underfitting). Como critério de parada do algoritmo de treinamento tem-se por 

exemplo, o número total de ciclos igual a 3.000 ou erro quadrático médio inferior a 

1%, conforme sugerido por Silva e Oliveira (2006). 

Baseados nos critérios acima, preliminarmente definiram-se os números de 

neurônios na camada escondida entre seis a doze e o número de ciclos (iterações) 

entre 100 a 300. Estes valores serão adequados à medida que as simulações forem 

se estendendo até se chegar ao modelo final. Caso um modelo encontre 

dificuldades com alguns dos parâmetros pré-definidos, variam-se estes valores até 

se chegar a um modelo aderente. 

O modelo parte da premissa de fazer a previsão da primeira semana. Na 

segunda semana, incorpora-se o dado previsto pelo modelo até a sexta semana.  

 

Etapa 3 – Testes do modelo 

 

3.a) Testes e validação do modelo (ex.: separação do conjunto de dados em teste e 

validação).  

 

O propósito desta etapa é a de testar cada um dos modelos, verificar seus 

valores simulados e compará-los com os dados reais semanais do PLD divulgados 

pelo site da CCEE. O modelo a ser aceito deve ser o que graficamente apresentar 

valores mais próximos do previsto com o realizado. Também devem ser analisados 

os valores dos PLDs anteriores. A partir destas duas premissas, validar o modelo 

para determinado mês. 
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Etapa 4 – Caso de Aplicação 

 

4.a) Aplicação dos modelos e análise dos resultados 

 

O Caso de Aplicação é apresentado com maiores detalhes no Capítulo 5. 

Para as comparações entre os valores previstos e realizados são usadas 

algumas fórmulas estatísticas como MAPE, MAD e MSD, conforme Minitab (2017). 

A Equação do Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE), expressa precisão 

como porcentagem do erro. Se por exemplo o MAPE é 10, em média, a previsão 

está incorreta em 10%. A equação é: 

  

                     𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
 𝑥 ∑

|𝑦𝑡 − ŷ|

𝑦𝑡

𝑛

𝑡=1

 (𝑦𝑡 ≠ 0)       (2) 

 

O Desvio Absoluto Médio (MAD) expressão precisão nas mesmas unidades 

dos dados, o que ajuda a conceituar a magnitude do erro. Outliers têm menores 

efeitos sobre MAD do que MSD. A equação é: 

 

                                𝑀𝐴𝐷 =  ∑
|𝑦𝑡 − ŷ|

𝑛

𝑛

𝑡=1

                             (3) 

             

 

O Desvio Quadrado Médio (MSD) é uma medida comumente usada na 

exatidão das séries temporais ajustadas. Outliers têm um maior efeito sobre MSD do 

que sobre MAD.A equação é: 

 

                                𝑀𝑆𝐷 =  ∑
|𝑦𝑡 − ŷ|2

𝑛

𝑛

𝑡=1

                             (4) 

 

Onde y é igual ao valor real, ŷ é igual ao valor ajustado e n é igual ao 

número de observações. 
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5 CASO DE APLICAÇÃO 

 

5.1 Simulação com 24 variáveis 

 

A escolha inicial de 24 variáveis de entrada do Modelo demanda alguns 

estudos de trabalhos anteriores, assim como a análise dos modelos oficiais 

NEWAVE e DECOMP. Como o objetivo do modelo é a de se fazer a previsão do 

PLD semanal e devido às particularidades da RNA em identificar padrões, escolhe-

se esta variável. Por estarem em todos os três trabalhos anteriores, a ENA e EAR 

são as próximas variáveis a serem escolhidas. Por fim e por conta da expansão do 

SEB, considera-se também a Carga, Energia Hidráulica e Energia Térmica. 

A escolha do subsistema SE/CO deve-se ao fato da grande influência de 

suas bacias hidrográficas e sua importância geopolítica no Brasil. A produção de 

energia elétrica do submercado Sudeste/Centro-Oeste tem grande influência nas  

fontes hidráulicas e térmicas. Segundo ONS (2017), a geração hidráulica deste 

submercado  em dezembro de 2016 registrou 22.320 MWmédios, o corresponde a 

45,6% do valor totalizado do SIN de 48.935 MWmédios. Aliado a este fator, tem-se a 

questão da carga. Segundo ONS (2017), a carga de dezembro de 2016 deste 

subsistema apontou um valor de 35.818 MWmédios, o que representa 57,5% do 

valor totalizado do SIN de 62.249 MWmédios. 

Com a definição das simulações do subsistema SE/CO, inicia-se a 

montagem do banco de dados de 19/08/2005 até 03/07/15. Todos os dados são 

originais retirados diretamente dos sites. Destaca-se que o período a ser escolhido 

não interfere nestas simulações. Existem períodos diferentes de simulações no 

decorrer deste Capítulo, tendo em vista que as mesmas foram simuladas em 

diversas épocas durante o estudo.  

Nas simulações usa-se o algoritmo Levenberg-Marquardt backpropagation 

com a função de ativação tangente sigmoide. Para o número de neurônios na 

camada escondida, escolhe-se o intervalo de seis a doze. E o número de iterações 

fica no intervalo de 100 a 300. 

São feitas simulações com variações dos neurônios da camada escondida e 

o número de épocas.  

No entanto, este modelo não convergiu. Então houve necessidade de se 
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restringir algumas destas variáveis em modelos mais simplificados até se chegar no 

modelo final com a menor quantidade de variáveis. Após se chegar neste modelo 

final faz-se simulações com dados originais e dados com limites de saturação em 

relação a seus valores máximos. 

 

5.2 Restrição das variáveis PLD, ENA e EAR através de correlação linear 

 

As restrições inicias seriam com as variáveis PLD, ENA e EAR que tem  

valores em diversos tempos (t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5 e t-6).  

O primeiro método escolhido é a de correlação linear, apesar da relação 

entre as séries é do tipo não linear. 

A ENA no tempo t foi primeiramente comparada com todos os dados de PLD 

nos tempos t+1, t+2, t+3, t+4, t+5 e t+6. Em cada um destes conjuntos foi calculada 

a correlação linear através de planilha simples no Microsoft Excel. Na sequência, foi 

feito o mesmo com ENA t+1 e assim sucessivamente até t+6. Na sequência faz-se o 

mesmo procedimento para a EAR e para o PLD. Para cada uma das três variáveis 

(ENA, EAR e PLD) são retiradas seis variáveis de cada uma delas de um total de 

sete variáveis, totalizando-se 18 variáveis retiradas do modelo e restando-se apenas 

uma variável. Ao final de todo o processo de restrições de variáveis, restam seis 

variáveis para as simulações seguintes do total inicial de 24 variáveis. Além destes 

dados de correlação linear também existe um segundo método, simulando-se RNA 

com a retirada de variáveis a cada rodada de simulações para se comprovar a 

primeira premissa. 

Para as variáveis (PLD, ENA e EAR) com valores t, t-1, t-2, t-3, t-4, t-5 e t-6, 

são traçados comparativos destes dados com relação aos dados de previsão do 

PLD (PLDt+1, PLDt+2, PLDt+3, PLDt+4, PLDt+5, e PLDt+6). A partir disso, foram 

calculadas as correlações lineares de cada um dos conjuntos através do Método de 

Pearson. Estas correlações lineares são expostas planilhas em forma de matriz para 

comparar todos estes dados mencionados.  

As correlações lineares da ENA estão indicadas na TABELA 1 e os melhores 

resultados estão destacados. 
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TABELA 1 - CORRELAÇÕES LINEARES DA ENA 

 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟏 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟐 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟑 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟒 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟓 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟔 

𝐄𝐍𝐀𝐭 -0,2985 -0,3018 -0,2989 -0,2919 -0,2832 -0,2786 

𝐄𝐍𝐀𝐭−𝟏 -0,2993 -0,2970 -0,2901 -0,2813 -0,2774 -0,2800 

𝐄𝐍𝐀𝐭−𝟐 -0,2948 -0,2885 -0,2798 -0,2758 -0,2791 -0,2784 

𝐄𝐍𝐀𝐭−𝟑 -0,2866 -0,2785 -0,2745 -0,2777 -0,2776 -0,2776 

𝐄𝐍𝐀𝐭−𝟒 -0,2766 -0,2731 -0,2762 -0,2761 -0,2775 -0,2754 

𝐄𝐍𝐀𝐭−𝟓 -0,2713 -0,2747 -0,2746 -0,2760 -0,2741 -0,2743 

𝐄𝐍𝐀𝐭−𝟔 -0,2733 -0,2734 -0,2748 -0,2729 -0,2734 -0,2733 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

A variável ENAt−1 mostrou-se mais eficiente nas projeções 

dos PLDt+1 e PLDt+6. No entanto, as simulações da ENAt ficaram muito próximas 

destes valores. O critério adotado para a escolha é o maior valor absoluto, muito 

embora as diferenças tenham sido muito pequenas. Ressalta-se que também foram 

verificadas as significâncias e todos os valores são significantes. Como o intuito é a 

de restrição de variáveis, escolhe-se a ENAt e restringem-se as outras variáveis. 

Também verifica-se um decaimento da correlação linear da ENAt até ENAt−6 em 

relação ao PLDt+1. Isso se verifica para os mesmos conjuntos até o PLDt+6. 

As correlações lineares da EAR estão indicadas na TABELA 2 e os melhores 

resultados estão destacados. 

 

TABELA 2 - CORRELAÇÕES LINEARES DA EAR 

 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟏 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟐 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟑 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟒 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟓 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟔 

𝐄𝐀𝐑𝐭 -0,74 -0,73 -0,71 -0,70 -0,69 -0,67 

𝐄𝐀𝐑𝐭−𝟏 -0,73 -0,71 -0,70 -0,69 -0,68 -0,66 

𝐄𝐀𝐑𝐭−𝟐 -0,71 -0,70 -0,69 -0,68 -0,67 -0,65 

𝐄𝐀𝐑𝐭−𝟑 -0,70 -0,69 -0,68 -0,67 -0,65 -0,65 

𝐄𝐀𝐑𝐭−𝟒 -0,69 -0,68 -0,67 -0,65 -0,64 -0,63 

𝐄𝐀𝐑𝐭−𝟓 -0,68 -0,67 -0,66 -0,64 -0,63 -0,61 

𝐄𝐀𝐑𝐭−𝟔 -0,67 -0,66 -0,64 -0,63 -0,62 -0,60 

 
FONTE: O autor (2017). 
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O critério adotado para a escolha é o maior valor absoluto, muito embora as 

diferenças tenham sido muito pequenas. Ressalta-se que também foram verificadas 

as significâncias e todos os valores são significantes. A EARt obteve as melhores 

correlações lineares para todos os cenários simulados, motivo pelo qual foi a 

variável escolhida e retirando-se as outras variáveis. Também se verifica um 

decaimento da correlação linear da EARt até EARt−6 em relação ao PLDt+1. Isso se 

verifica para os mesmos conjuntos até o PLDt+6. 

As correlações lineares do PLD estão indicadas na TABELA 3 e os melhores 

resultados estão destacados. 

 

TABELA 3 - CORRELAÇÕES LINEARES DO PLD 

 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟏 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟐 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟑 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟒 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟓 𝐏𝐋𝐃𝐭+𝟔 

𝐏𝐋𝐃𝐭 0,97 0,95 0,92 0,90 0,87 0,86 

𝐏𝐋𝐃𝐭−𝟏 0,95 0,92 0,90 0,87 0,86 0,85 

𝐏𝐋𝐃𝐭−𝟐 0,92 0,90 0,87 0,86 0,85 0,84 

𝐏𝐋𝐃𝐭−𝟑 0,90 0,87 0,86 0,85 0,84 0,84 

𝐏𝐋𝐃𝐭−𝟒 0,87 0,86 0,85 0,84 0,82 0,81 

𝐏𝐋𝐃𝐭−𝟓 0,86 0,85 0,84 0,83 0,81 0,79 

𝐏𝐋𝐃𝐭−𝟔 0,85 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 

 
 
FONTE: O autor (2017). 

 

O critério adotado para a escolha é o maior valor absoluto, muito embora as 

diferenças tenham sido muito pequenas. Ressalta-se que também foram verificadas 

as significâncias e todos os valores são significantes. O PLDt obteve as melhores 

correlações lineares para todos os cenários simulados, motivo pelo qual foi a 

variável escolhida. Também se verifica um decaimento da correlação linear da PLDt 

até PLDt−6 em relação ao PLDt+1. Isso se verifica para os mesmos conjuntos até o 

PLDt+6. 

 

5.3 Restrição da variável ENA através de redes neurais artificias 

 

Para comprovar a metodologia adotada anteriormente acerca das 

correlações lineares, simulam-se RNA com as variáveis defasadas no tempo. Os 
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dados utilizados nas simulações estão no intervalo de 30/09/2005 a 14/10/2016.As 

simulações usaram de seis a doze neurônios na camada escondida e 100 a 300 

iterações. A primeira restrição foi com relação à variável ENA. 

Realizam-se sete ajustes, sendo o primeiro ajuste com as nove seguintes 

variáveis: 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-1 (ENAt−1); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-2 (ENAt−2); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-3 (ENAt−3); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-4 (ENAt−4); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-5 (ENAt−5); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-6 (ENAt−6); 

Os ajustes seguintes sempre seguem a regra de retirar a última variável da 

lista inicial de nove variáveis, sendo que em cada rodada é retirada uma variável da 

ENAt−6 até ENAt, situação esta em que sobram três variáveis. Ou seja, o segundo 

ajuste é realizado com oito variáveis anteriores menos a ENAt−6. O terceiro ajuste 

com sete variáveis anteriores menos a ENAt−5 e assim sucessivamente até se 

chegar no sétimo ajuste com as variáveis EARt, PLDt e ENAt. 

Os valores das previsões das classes de modelos com ENA defasada 

podem ser observadas na TABELA 4. 

 

TABELA 4 – PREVISÕES DAS CLASSES DE MODELOS COM ENA DEFASADA 

Classes de 
modelos com 
ENA defasada 

21/10/16 28/10/16 04/11/16 11/11/16 18/11/16 25/11/16 MAPE 

Valores reais 195,75 168,70 181,32 186,33 171,59 155,42  

9 variáveis 74,96 120,49 182,23 269,83 328,12 364,99 60,28 

8 variáveis 55,41 78,74 129,30 154,76 186,68 186,26 33,22 

7 variáveis 40,75 77,55 132,01 179,38 214,10 224,34 38,87 

6 variáveis 45,36 70,47 110,03 134,00 170,39 171,41 35,57 

5 variáveis 45,46 71,25 107,33 152,15 191,61 205,42 39,59 

4 variáveis 59,62 100,05 150,28 182,74 194,05 171,43 25,45 

3 variáveis 121,89 110,38 143,21 165,37 202,68 185,39 23,66 

 
FONTE: O autor (2017). 



70 

  

Para o conjunto da restrição da ENA com três variáveis, resultou em um 

MAPE de 23,66, melhor resultado dentre as sete simulações de restrições da ENA. 

O melhor conjunto de simulações foi a seguinte: 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

Assim, as seis seguintes variáveis seguintes são retiradas do conjunto de 

simulações.  

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-1 (ENAt−1); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-2 (ENAt−2); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-3 (ENAt−3); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-4 (ENAt−4); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-5 (ENAt−5); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t-6 (ENAt−6); 

 

5.4 Restrição da variável EAR através de redes neurais artificias 

 

A segunda restrição através de redes neurais artificias é com relação à 

variável EAR, sendo que os valores não podem ser comparados com a restrição 

anterior da ENA, tendo em vista que a semente inicial deste modelo é diferente 

daquele, pois as variáveis iniciais são diferentes. 

Os dados utilizados nas simulações estão no intervalo de 30/09/2005 a 

14/10/2016. As simulações usaram de 6 a 12 neurônios na camada escondida e 100 

a 300 iterações.  

Realizam-se sete ajustes, sendo o primeiro ajuste com as nove seguintes 

variáveis: 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-1 (EARt−1); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-2 (EARt−2); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-3 (EARt−3); 
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 EAR semanal em MW Médios no tempo t-4 (EARt−4); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-5 (EARt−5); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-6 (EARt−6); 

Os ajustes seguintes sempre seguem a regra de retirar a última variável da 

lista inicial de nove variáveis, sendo que em cada rodada é retirada uma variável da 

EARt−6 até EARt, situação esta em que sobram três variáveis. Ou seja, o segundo 

ajuste é realizado com oito variáveis anteriores menos a EARt−6. O terceiro ajuste 

com sete variáveis anteriores menos a EARt−5 e assim sucessivamente até se 

chegar no sétimo ajuste com as variáveis EARt, PLDt e ENAt. 

Os valores das previsões das classes de modelos com EAR defasada 

podem ser observadas na TABELA 5. 

 

TABELA 5 - PREVISÕES DAS CLASSES DE MODELOS COM EAR DEFASADA 

Classes de 
modelos com 
ENA defasada 

21/10/16 28/10/16 04/11/16 11/11/16 18/11/16 25/11/16 MAPE 

Valores reais 195,75 168,70 181,32 186,33 171,59 155,42  

9 variáveis 38,77 91,99 152,50 193,82 263,70 272,19 45,73 

8 variáveis 42,46 94,51 160,24 200,16 264,05 266,90 44,49 

7 variáveis 43,43 88,96 131,37 162,24 180,93 185,56 31,73 

6 variáveis 30,37 51,52 96,80 130,16 172,90 167,33 39,85 

5 variáveis 95,82 130,65 169,60 153,99 164,74 159,53 17,34 

4 variáveis 95,82 130,65 97,25 129,76 176,09 168,65 26,91 

3 variáveis 195,82 130,65 160,27 208,74 194,69 184,81 13,10 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

Para o conjunto da restrição da EAR com três variáveis, resultou em um 

MAPE de 13,10, melhor resultado dentre as sete simulações de restrições da ENA. 

O melhor conjunto de simulações foi a seguinte: 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

Assim, as seis seguintes variáveis são retiradas do conjunto de simulações.  

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-1 (EARt−1); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-2 (EARt−2); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-3 (EARt−3); 
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 EAR semanal em MW Médios no tempo t-4 (EARt−4); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-5 (EARt−5); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t-6 (EARt−6); 

 

5.5 Restrição da variável PLD através de redes neurais artificias 

 

A terceira restrição através de redes neurais artificias é com relação à 

variável PLD, sendo que os valores não podem ser comparados com as restrições 

anteriores da ENA e EAR, tendo em vista que a semente inicial deste modelo é 

diferente daqueles, pois as variáveis iniciais são diferentes. 

Os dados utilizados nas simulações estão no intervalo de 30/09/2005 a 

14/10/2016. As simulações usaram de 6 a 12 neurônios na camada escondida e 100 

a 300 iterações.  

Realizam-se sete ajustes, sendo o primeiro ajuste com as nove seguintes 

variáveis: 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-1 (PLDt−1); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-2 (PLDt−2); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-3 (PLDt−3) 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-4 (PLDt−4); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-5 (PLDt−5); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-6 (PLDt−6); 

Os ajustes seguintes sempre seguem a regra de retirar a última variável da 

lista inicial de nove variáveis, sendo que em cada rodada é retirada uma variável da 

PLDt−6 até PLDt, situação esta em que sobram três variáveis. Ou seja, o segundo 

ajuste é realizado com oito variáveis anteriores menos a PLDt−6. O terceiro ajuste 

com sete variáveis anteriores menos a PLDt−5 e assim sucessivamente até se 

chegar no sétimo ajuste com as variáveis EARt, PLDt e ENAt. 

Os valores das previsões das classes de modelos com PLD defasada 

podem ser observadas na TABELA 6. 
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TABELA 6 - PREVISÕES DAS CLASSES DE MODELOS COM PLD DEFASADO 

Classes de 
modelos com 
ENA defasada 

21/10/16 28/10/16 04/11/16 11/11/16 18/11/16 25/11/16 MAPE 

Valores reais 195,75 168,70 181,32 186,33 171,59 155,42  

9 variáveis 86,37 186,08 313,84 420,51 515,55 590,46 124,22 

8 variáveis 48,96 90,17 138,92 170,72 207,33 220,83 36,04 

7 variáveis 67,20 98,12 128,16 163,93 192,84 197,82 34,42 

6 variáveis 204,51 310,48 372,58 413,08 464,57 405,39 107,88 

5 variáveis 44,96 74,59 97,37 132,41 188,75 217,54 43,00 

4 variáveis 66,50 74,59 111,60 168,40 243,93 295,39 50,35 

3 variáveis 166,05 105,03 165,98 228,23 271,06 206,30 29,09 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

Para o conjunto da restrição da EAR com três variáveis, resultou em um 

MAPE de 29,09, melhor resultado dentre as sete simulações de restrições da ENA. 

O melhor conjunto de simulações foi a seguinte: 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

Assim, as 6 seguintes variáveis serão retiradas do conjunto de simulações.  

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-1 (PLDt−1); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-2 (PLDt−2); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-3 (PLDt−3) 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-4 (PLDt−4); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-5 (PLDt−5); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t-6 (PLDt−6); 

 

Do conjunto inicial de 24 variáveis iniciais de entrada da RNA, restringe-se 

as variáveis PLD, ENA e EAR através de correlação linear e redes neurais artificiais 

e chega-se nas seis variáveis abaixo: 

 Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); 

 Energia Hidráulica semanal em MW Médios no tempo t (Hidrot); 

 Energia Térmica semanal em MW Médios no tempo t (Termt); 
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 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 

As simulações seguintes são de combinações entre estas  seis variáveis de 

maior relevância.  

 

5.6 Simulação com quatro variáveis mais usadas em trabalhos anteriores 

 

Com as seis variáveis definidas, inicia-se uma combinação de simulações 

com estas variáveis no MATLAB no intuito de encontrar a RNA mais aderente. 

A primeira simulação é feita com estas quatro variáveis mais usadas em 

simulações de trabalhos anteriores, que são as seguintes: 

 Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 

O período das simulações compreende 19/08/2005 a 03/07/2015. No melhor 

modelo de simulação são usadas 200 iterações e seis neurônios na camada 

escondida.  

As simulações no MATLAB e comparadas com os valores na época estão 

indicadas na TABELA 7. 

 

TABELA 7 - VALIDAÇÃO DA PRIMEIRA SIMULAÇÃO COM SEIS NEURÔNIOS NA CAMADA 

ESCONDIDA E 200 ITERAÇÕES 

Tempo 10/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 07/08/2015 14/08/2015 

Valores reais 322,17 236,51 214,86 216,15 120,67 130,90 

Simulados 45,69 48,6 53,09 61,45 63,3 59,81 

 
FONTE: O autor (2016). 
 
 

Tem-se um MAPE de 69,00, MAD de 151,55 e MSD de 27.524,05, valores 

estes que ficaram muito aquém dos valores reais na época. Os valores previstos são 
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muito menores que os valores realizados, por isso os erros são grandes. Se fossem 

maiores que os reais, os erros também seriam grandes. 

 

5.7 Simulação com seis variáveis 

 

A segunda simulação é feita com as seis variáveis abaixo, que haviam sido 

escolhidas nos testes de restrições: 

 Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); 

 Energia Hidráulica semanal em MW Médios no tempo t (Hidrot); 

 Energia Térmica semanal em MW Médios no tempo t (Termt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 

O período das simulações compreende 19/08/2005 a 03/07/2015. No melhor 

modelo de previsão são usados 12 neurônios na camada escondida e 100 iterações. 

As simulações no MATLAB e comparadas com os valores na época estão 

indicados na TABELA 8. 

 

TABELA 8 - VALIDAÇÕES DA SEGUNDA SIMULAÇÃO COM  12 NEURÔNIOS NA CAMADA 

ESCONDIDA E 100 ITERAÇÕES 

Tempo 10/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 07/08/2015 14/08/2015 

Valores reais 322,17 236,51 214,86 216,15 120,67 130,90 

Simulados 38,08 37,2 45,6 77,22 109,84 127,54 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Tem-se um MAPE de 54,51, MAD de 134,30 e MSD de 28.085,11, valores 

estes que ainda estão muito aquém dos valores reais na época. Com o acréscimo 

das variáveis de entrada Geração Hidráulica e Geração Térmica, o Modelo 

apresentou melhoras nos resultados de previsão ao modelo anterior sem estas 

variáveis, principalmente nas previsões das quinta e sexta semanas. Ou seja, deve-

se manter estas variáveis nas próximas simulações.  Os valores previstos são muito 

menores que os valores realizados, principalmente nas quatro primeiras semanas e 
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diminuindo-se nas duas últimas semanas, por isso os erros são ainda grandes. Se 

fossem maiores que os reais, os erros também seriam grandes. 

 

5.8 Simulação com cinco variáveis sem EAR 

 

A terceira simulação é feita com as cinco variáveis abaixo, com a retirada da 

variável EAR semanal SE em MW Médios no tempo t (EARt) da simulação anterior 

com seis variáveis. 

 Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); 

 Energia Hidráulica semanal em MW Médios no tempo t (Hidrot); 

 Energia Térmica semanal em MW Médios no tempo t (Termt); 

 ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 

O período das simulações compreende 19/08/2005 a 03/07/2015. No melhor 

modelo de previsão são usados 12 neurônios na camada escondida e 200 iterações. 

As simulações no MATLAB e comparadas com os valores na época estão 

indicadas na TABELA 9. 

 

TABELA 9 - VALIDAÇÕES DA TERCEIRA SIMULAÇÃO COM 12 NEURÔNIOS NA CAMADA 

ESCONDIDA E 200 ITERAÇÕES 

Tempo 10/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 07/08/2015 14/08/2015 

Valores reais 322,17 236,51 214,86 216,15 120,67 130,90 

Simulados 46,52 88,85 125,81 156,38 124,9 122,86 

 
FONTE: O autor (2016). 
 
 

Tem-se um MAPE de 37,79, MAD de 95,99 e MSD de 18.228,55. Os valores 

melhoraram relativamente em relação aos modelos simulados anteriormente no 

MATLAB. Os valores previstos são muito menores que os valores realizados, 

principalmente nas quatro primeiras semanas e diminuindo-se nas duas últimas 

semanas, por isso os erros são ainda grandes. Se fossem maiores que os reais, os 

erros também seriam grandes. 
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5.9 Simulação com cinco variáveis sem ENA 

 

A quarta simulação é feita com as cinco variáveis abaixo, com a retirada da 

variável ENA semanal em MW Médios no tempo t (ENAt) da simulação anterior com 

seis variáveis. 

 Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); 

 Energia Hidráulica semanal em MW Médios no tempo t (Hidrot); 

 Energia Térmica semanal em MW Médios no tempo t (Termt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

 

Os gráficos dos resultados do treinamento e validação são um ótimo 

referencial se os resultados das simulações do preço semanal de energia elétrica 

estão sendo bem aderentes ou não. Espera-se que tanto no treinamento quanto na 

simulação os gráficos estejam bem aderentes ou bem próximos entre os previstos 

versus realizados. Trata-se de forma uma forma de análise de gráfico para se 

chegar em um modelo considerado bom para as previsões semanais de energia 

elétrica.  Outras ferramentas podem ser utilizadas na tomada de decisão do modelo 

de previsão do usuário tais como as previsões da CCEE. Os gráficos dos resultados 

do treinamento e validação estão descritos nas FIGURA 15 e FIGURA 16. 
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FIGURA 15 - DADOS DE TREINAMENTO DA QUARTA SIMULAÇÃO DO MODELO COM 12 
NEURÔNIOS E 200 ITERAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2017). 

 
 

FIGURA 16 - DADOS DE VALIDAÇÃO DA QUARTA SIMULAÇÃO DO MODELO COM 12 
NEURÔNIOS E 200 ITERAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2017). 
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O período das simulações compreende 19/08/2005 a 03/07/2015. No melhor 

modelo de previsão são usados 12 neurônios na camada escondida e 200 iterações. 

As simulações no MATLAB e comparadas com os valores na época estão 

indicadas na FIGURA 17 e TABELA 10. 

 

FIGURA 17 - GRÁFICO DAS VALIDAÇÕES DA QUARTA SIMULAÇÃO COM 12 NEURÔNIOS NA 
CAMADA ESCONDIDA E 200 ITERAÇÕES 

 
 

FONTE: O autor (2017). 
 

TABELA 10 - VALIDAÇÕES DA QUARTA SIMULAÇÃO COM 12 NEURÔNIOS NA CAMADA 

ESCONDIDA E 200 ITERAÇÕES 

Tempo 10/07/2015 17/07/2015 24/07/2015 31/07/2015 07/08/2015 14/08/2015 

Valores reais 322,17 236,51 214,86 216,15 120,67 130,90 

Simulados 104,69 196,35 233,28 178,34 172,07 169,87 

 
FONTE: O autor (2016). 
 

Tem-se um MAPE de 30,49%, MAD de 31,11 e MSD de 9.139,98. Os 

valores melhoraram relativamente em relação aos outros modelos simulados no 

MATLAB. 

Este é o modelo final adotado para as validações dos anos de 2015 e 2016. 
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5.10 Validações do modelo final 

 

As validações são baseadas no modelo final com as variáveis com dados 

originais e dados com limites de saturação com relação aos seus valores máximos: 

 Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); 

 Energia Hidráulica semanal em MW Médios no tempo t (Hidrot); 

 Energia Térmica semanal em MW Médios no tempo t (Termt); 

 EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); 

 PLD semanal médio em R$/MWh no tempo t (PLDt); 

Todas as simulações são feitas com o mínimo possível de simulações para 

cada um dos meses buscando sempre um modelo de redes neurais artificiais com 

gráficos aderentes entre previsto e realizado. 

 

5.10.1 Validações do modelo final com variáveis com dados originais 

 

Para todas as simulações foram adotadas RNAs com seis  a doze neurônios 

na camada escondida e 100 a 300 iterações. O valores de partida de cada um dos  

modelos são 12 neurônios na camada escondida e 200 iterações. Caso haja 

dificuldades em fazer a previsão, que são baseadas em análises do gráfico gerado 

entre previsto e realizado, assim como a sensibilidade dos valores do PLD 

passados, altera-se os valores até se chegar em um modelo de previsão aderente. 

Para cada um dos meses, simulou-se previsões dos PLDs das seis semanas 

seguintes. 

Os dados semanais compreendem o período entre 19/08/2005 a 30/09/2016. 

Existem diferenças para cada um dos meses de previsões. Para janeiro de 2015, os 

dados são entre 19/08/2005 até 30/01/2015. Para fevereiro de 2015 os dados são 

entre a semana de 19/08/2005 até 27/02/2015. Para março de 2015 os dados são 

entre 19/08/2005 até 27/03/2015. E assim sucessivamente até setembro de 2016. 

As projeções de PLD do modelo final com variáveis com dados originais 

estão indicadas na TABELA 11. 
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TABELA 11 - PROJEÇÕES DO MODELO FINAL COM VARIÁVEIS COM DADOS ORIGINAIS 

Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 161,83 389,00 52,92 389,00 354,15 225,88 

fev/15 317,35 388,48 388,48 100,85 108,45 388,48 

mar/15 347,55 388,48 388,48 314,99 296,89 388,48 

abr/15 388,48 119,04 224,59 317,02 389,00 388,48 

mai/15 388,48 350,21 388,48 121,34 152,51 141,57 

jun/15 388,48 270,67 388,48 190,67 47,97 100,00 

jul/15 98,31 52,99 66,36 149,67 193,78 217,9 

ago/15 58,36 122,76 194,69 240,21 321,71 81,00 

set/15 77,12 133,05 181,9 237,24 261,1 252,89 

out/15 74,65 113,45 164,3 200,91 168,07 145,17 

nov/15 31,36 34,61 43,59 50,17 59,04 66,45 

dez/15 27,89 3,79 43,41 4,58 5,05 51,65 

jan/16 35,61 39,78 42,92 46,62 5,13 57,75 

fev/16 27,75 35,35 41,55 44,59 51,41 52,92 

mar/16 39,71 45,29 46,06 46,02 48,66 51,75 

abr/16 28,65 37,77 43,99 50,39 56,15 59,59 

mai/16 32,19 38,42 41,71 43,82 47,39 49,97 

jun/16 29,27 37,66 42,37 48,99 56,66 61,52 

jul/16 56,75 59,28 78,96 79,02 131,86 199,65 

ago/16 77,25 105,58 140,96 164,1 189,24 188,51 

set/16 129,96 182,14 217,41 188,07 206,07 169,01 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Os dados originais de época para comparações estão na TABELA 12. 

 

TABELA 12 - DADOS ORIGINAIS DO MODELO FINAL COM VARIÁVEIS COM DADOS ORIGINAIS 

                                                                                                      continua 
Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

fev/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

mar/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

abr/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 379,04 

mai/15 379,04 388,48 364,85 374,62 383,25 322,17 

jun/15 383,25 322,17 236,51 214,86 216,15 120,67 

jul/15 120,67 130,9 139,09 142,07 279,01 250,06 

ago/15 279,01 250,06 203,46 224,05 210,56 222,92 

set/15 210,56 222,92 210,98 214,4 220,59 265,34 

out/15 265,34 215,58 194,23 214,12 153,84 140,31 

nov/15 153,84 140,31 114,93 145,44 52,33 48,02 

 



82 

  

TABELA 12 - DADOS ORIGINAIS DO MODELO FINAL COM VARIÁVEIS COM DADOS ORIGINAIS                                                                         

                                                                                                   conclusão 

Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

dez/15 52,33 48,02 37,64 30,25 30,25 30,25 

jan/16 30,25 30,25 30,25 30,25 33,25 54,3 

fev/16 33,25 54,3 30,65 30,25 42,63 43,77 

mar/16 42,63 43,77 48,24 51,98 51,41 86,99 

abr/16 86,99 81,43 76,46 74,96 61,03 61,34 

mai/16 61,03 61,34 60,23 57,64 73,97 83,1 

jun/16 73,97 83,1 87,05 80,51 78,47 119,01 

jul/16 119,01 118,29 117,09 95,68 152,96 157,73 

ago/16 152,96 157,73 154,51 148,62 158,49 216,18 

set/16 216,18 217,27 195,75 168,7 181,32 186,33 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

As diferenças em termos percentuais entre os valores originais e os valores 

simulados estão indicadas na TABELA 13. 

 

TABELA 13 - DIFERENÇAS EM TERMOS PERCENTUAIS ENTRE OS VALORES ORIGINAIS E OS 
VALORES SIMULADOS DO MODELO FINAL COM VARIÁVEIS ORIGINAIS 

Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 58,34% -0,13% 86,38% -0,13% 8,84% 41,86% 

fev/15 18,31% 0,00% 0,00% 74,04% 72,08% 0,00% 

mar/15 10,54% 0,00% 0,00% 18,92% 23,58% 0,00% 

abr/15 0,00% 69,36% 42,19% 18,40% -0,13% -2,49% 

mai/15 -2,49% 9,85% -6,48% 67,61% 60,21% 56,06% 

jun/15 -1,36% 15,98% -64,26% 11,26% 77,80% 17,13% 

jul/15 18,53% 59,52% 52,29% -5,35% 30,55% 12,86% 

ago/15 79,08% 50,91% 4,31% -7,21% -52,79% 63,66% 

set/15 63,38% 40,31% 13,78% -10,65% -18,36% 4,69% 

out/15 71,87% 47,37% 15,41% 6,17% -9,25% -3,46% 

nov/15 79,62% 75,34% 62,07% 65,51% -12,81% -38,38% 

dez/15 46,71% 92,11% -15,34% 84,87% 83,31% -70,74% 

jan/16 -17,73% -31,49% -41,89% -54,13% 84,56% -6,35% 

fev/16 16,56% 34,89% -35,56% -47,41% -20,60% -20,90% 

mar/16 6,84% -3,48% 4,52% 11,46% 5,35% 40,51% 

abr/16 67,07% 53,62% 42,47% 32,78% 8,00% 2,86% 

mai/16 47,25% 37,37% 30,74% 23,98% 35,93% 39,87% 

jun/16 60,43% 54,69% 51,33% 39,15% 27,79% 48,31% 

jul/16 52,32% 49,89% 32,57% 17,41% 13,79% -26,58% 

ago/16 49,49% 33,06% 8,77% -10,42% -19,40% 12,80% 

set/16 39,88% 16,17% -11,07% -11,48% -13,65% 9,30% 

 
FONTE: O autor (2016). 
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Para cada um dos meses, tirou-se a média, mediana e variância, conforme 

TABELA 14, tendo em vista que a Dissertação teve como meta previsões semanais, 

enquanto na CCEE disponibiliza em seu site previsões mensais. 

 

TABELA 14 - MÉDIA, MEDIANA E VARIÂNCIA DO ERRO DO MODELO FINAL COM VARIÁVEIS 
COM DADOS ORIGINAIS 

 
Meses Média Mediana Variância 

jan/15 32,52% 25,35% 12,70% 

fev/15 27,41% 9,16% 13,01% 

mar/15 8,84% 5,27% 1,11% 

abr/15 21,22% 9,20% 8,47% 

mai/15 30,79% 32,95% 11,59% 

jun/15 9,43% 13,62% 20,65% 

jul/15 28,07% 24,54% 6,04% 

ago/15 23,00% 27,61% 25,17% 

set/15 15,53% 9,24% 9,72% 

out/15 21,35% 10,79% 10,09% 

nov/15 38,56% 63,79% 25,75% 

dez/15 36,82% 65,01% 43,83% 

jan/16 -11,17% -24,61% 24,87% 

fev/16 -12,17% -20,75% 9,95% 

mar/16 10,87% 6,09% 2,34% 

abr/16 34,47% 37,62% 6,39% 

mai/16 35,86% 36,65% 0,63% 

jun/16 46,95% 49,82% 1,38% 

jul/16 23,23% 24,99% 8,50% 

ago/16 12,38% 10,78% 6,70% 

set/16 4,86% -0,88% 4,48% 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Para o intervalo de janeiro de 2015 a setembro de 2016, tem-se uma média 

de 20,89%, uma mediana de 19,82%, variância de 12,06% e MAPE de 31,91.  

 

5.10.2 Validações do modelo final com apenas o PLD com limites de saturação 

 

Para todas as simulações foram adotados RNAs com seis  a doze neurônios 

na camada escondida e 100 a 300 iterações. Os valores de partida do modelo são 

12 neurônios na camada escondida e 200 iterações. Caso haja dificuldades em fazer 

a previsão, que são baseadas em análises do gráfico gerado entre previsto e 
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realizado, assim como a sensibilidade dos valores do PLD passados, altera-se os 

valores até se chegar em um modelo de previsão aderente. 

Os dados semanais são compreendidos entre 19/08/2005 a 30/09/2016. 

Para cada um dos meses, simulou-se previsões dos PLDs das seis semanas 

seguintes. 

Para janeiro de 2015, os dados são entre 19/08/2005 até 30/01/2015. Para 

fevereiro de 2015 os dados são entre a semana de 19/08/2005 até 27/02/2015. Para 

março de 2015 os dados são entre 19/08/2005 até 27/03/2015. E assim 

sucessivamente até setembro de 2016. 

Os dados utilizados foram das suas respectivas semanas sem limites de 

saturação, com exceção dos dados do PLD com limites de saturação com relação 

aos PLDs máximos nas épocas. 

Os PLDs máximos estão indicados na TABELA 15. 

 

TABELA 15 - PLDS MÁXIMOS 

Ano PLD máximo 

2005 507,28 

2006 515,8 

2007 534,3 

2008 569,59 

2009 633,37 

2010 622,21 

2011 689,18 

2012 727,52 

2013 780,03 

2014 822,83 

2015 388,48 

2016 422,56 

 
FONTE: O autor (2016). 
  

As projeções de PLD estão indicadas na TABELA 16.  

 

TABELA 16 - PROJEÇÕES DE PLD DO MODELO FINAL COM APENAS O PLD COM LIMITES DE 
SATURAÇÃO 

                                               continua 
  

Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

fev/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

mar/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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TABELA 16 - PROJEÇÕES DE PLD DO MODELO FINAL COM APENAS O PLD COM LIMITES DE 
SATURAÇÃO 

                                             conclusão  
Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

abr/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

mai/15 80,81% 93,29% 76,98% 66,78% 94,00% 84,33% 

jun/15 42,68% 45,20% 54,56% 56,64% 60,65% 63,65% 

jul/15 31,34% 40,09% 46,80% 51,83% 56,86% 57,14% 

ago/15 30,28% 39,18% 43,27% 4,56% 49,51% 51,59% 

set/15 28,32% 38,16% 4,55% 47,86% 52,05% 56,13% 

out/15 26,92% 36,04% 41,86% 46,63% 51,24% 56,68% 

nov/15 7,29% 9,99% 8,32% 6,89% 6,66% 0,76% 

dez/15 5,17% 7,25% 9,01% 9,41% 15,64% 20,95% 

jan/16 5,52% 7,69% 11,13% 17,75% 24,66% 27,53% 

fev/16 9,21% 13,20% 15,50% 15,27% 16,94% 19,95% 

mar/16 4,06% 5,88% 7,94% 8,08% 7,54% 7,04% 

abr/16 20,60% 3,45% 29,92% 10,97% 20,33% 24,41% 

mai/16 19,93% 25,29% 17,87% 14,20% 16,26% 9,35% 

jun/16 31,80% 37,10% 4,10% 45,30% 51,33% 52,78% 

jul/16 33,12% 39,04% 46,39% 4,78% 51,90% 57,55% 

ago/16 33,87% 44,59% 49,50% 51,49% 55,35% 58,16% 

set/16 28,50% 3,68% 45,01% 6,29% 72,59% 76,28% 

 
FONTE: O autor (2016). 
 

Os dados originais de época para comparações estão indicados na TABELA 

17. 

 
TABELA 17 - DADOS ORIGINAIS DE ÉPOCA DO MODELO FINAL COM APENAS O PLD COM 
LIMITES DE SATURAÇÃO 

                                                           continua 
Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

fev/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

mar/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

abr/15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,57% 

mai/15 97,57% 100,00% 93,92% 96,43% 98,65% 82,93% 

jun/15 98,65% 82,93% 60,88% 55,31% 55,64% 31,06% 

jul/15 31,06% 33,70% 35,80% 36,57% 71,82% 64,37% 

ago/15 71,82% 64,37% 52,37% 57,67% 54,20% 57,38% 

set/15 54,20% 57,38% 54,31% 55,19% 56,78% 68,30% 

out/15 68,30% 55,49% 50,00% 55,12% 39,60% 36,12% 

nov/15 39,60% 36,12% 29,58% 37,44% 12,38% 11,36% 

dez/15 12,38% 11,36% 8,91% 7,16% 7,16% 7,16% 

jan/16 7,16% 7,16% 7,16% 7,16% 7,87% 12,85% 

fev/16 7,87% 12,85% 7,25% 7,16% 10,09% 10,36% 
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TABELA 17 - DADOS ORIGINAIS DE ÉPOCA DO MODELO FINAL COM APENAS O PLD COM 
LIMITES DE SATURAÇÃO 

                                                        conclusão 
Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

mar/16 10,09% 10,36% 11,42% 12,30% 12,17% 20,59% 

abr/16 20,59% 19,27% 18,09% 17,74% 14,44% 14,52% 

mai/16 14,44% 14,52% 14,25% 13,64% 17,51% 19,67% 

jun/16 17,51% 19,67% 20,60% 19,05% 18,57% 28,16% 

jul/16 28,16% 27,99% 27,71% 22,64% 36,20% 37,33% 

ago/16 36,20% 37,33% 36,57% 35,17% 37,51% 51,16% 

set/16 51,16% 51,42% 46,32% 39,92% 42,91% 44,10% 

 
 
FONTE: O autor (2016). 
 

As diferenças em termos percentuais entre os valores originais e os valores 

simulados estão indicadas na TABELA 18. 

 
TABELA 18 - DIFERENÇAS EM TERMOS PERCENTUAIS ENTRE OS VALORES ORIGINAIS E OS 
VALORES SIMULADOS DO MODELO FINAL COM APENAS O PLD COM LIMITES DE 
SATURAÇÃO 

Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

fev/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

mar/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

abr/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,49% 

mai/15 17,18% 6,71% 18,03% 30,75% 4,71% -1,69% 

jun/15 56,74% 45,49% 10,38% -2,40% -9,00% -104,90% 

jul/15 -0,90% -18,97% -30,73% -41,72% 20,83% 11,24% 

ago/15 57,85% 39,13% 17,38% 92,10% 8,65% 10,09% 

set/15 47,75% 33,49% 91,63% 13,28% 8,33% 17,82% 

out/15 60,58% 35,05% 16,28% 15,40% -29,40% -56,93% 

nov/15 81,58% 72,34% 71,88% 81,60% 46,25% 93,31% 

dez/15 58,26% 36,17% -1,10% -31,41% -118,54% -192,62% 

jan/16 22,85% -7,39% -55,42% -147,90% -213,33% -114,21% 

fev/16 -17,11% -2,75% -113,75% -113,27% -67,89% -92,64% 

mar/16 59,76% 43,25% 30,41% 34,30% 38,00% 65,82% 

abr/16 -0,07% 82,12% -65,34% 38,18% -40,76% -68,16% 

mai/16 -38,01% -74,22% -25,39% -4,08% 7,10% 52,45% 

jun/16 -81,65% -88,66% 80,12% -137,76% -176,40% -87,41% 

jul/16 -17,59% -39,46% -67,40% 78,89% -43,39% -54,18% 

ago/16 6,44% -19,47% -35,38% -46,38% -47,56% -13,69% 

set/16 44,29% 92,84% 2,85% 84,24% -69,16% -72,99% 

 
FONTE: O autor (2016). 
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Para cada um dos meses, tirou-se a média, mediana e variância, conforme 

TABELA 19, tendo em vista que na Dissertação tem como meta previsões semanais, 

enquanto na CCEE realizam-se previsões mensais. 

 

TABELA 19 - MÉDIA, MEDIANA E VARIÂNCIA DO MODELO FINAL COM APENAS O PLD COM 
LIMITES DE SATURAÇÃO 
                                                            

Meses Média Mediana Variância 

jan/15 0,00% 0,00% 0,00% 

fev/15 0,00% 0,00% 0,00% 

mar/15 0,00% 0,00% 0,00% 

abr/15 -0,42% 0,00% 0,01% 

mai/15 12,62% 11,95% 1,36% 

jun/15 -0,62% 3,99% 32,97% 

jul/15 -10,04% -9,94% 6,00% 

ago/15 37,53% 28,25% 10,77% 

set/15 35,38% 25,65% 9,70% 

out/15 6,83% 15,84% 18,45% 

nov/15 74,49% 76,96% 2,53% 

dez/15 -41,54% -16,25% 92,99% 

jan/16 -85,90% -84,81% 79,60% 

fev/16 -67,90% -80,26% 23,19% 

mar/16 45,26% 40,63% 2,06% 

abr/16 -9,00% -20,42% 36,58% 

mai/16 -13,69% -14,74% 18,58% 

jun/16 -81,96% -88,03% 76,75% 

jul/16 -23,85% -41,42% 28,07% 

ago/16 -26,01% -27,43% 4,43% 

set/16 13,68% 23,57% 53,35% 

 
FONTE: O autor (2016). 
 
 

Para o intervalo de janeiro de 2015 a setembro de 2016, tem-se uma média 

de -6,44 %, uma mediana de -7,45 %, variância de 23,69%. 

 
 

5.10.3 Validações do Modelo final com todas as variáveis com limites de saturação 

 

Para todas as simulações foram adotados RNAs com seis a doze neurônios 

na camada escondida e 100 a 300 iterações. Os valores de partida do modelo são 

12 neurônios na camada escondida e 200 iterações. Caso haja dificuldades em se 

fazer a previsão, que são baseadas em análises do gráfico gerado entre previsto e 
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realizado, assim como a sensibilidade dos valores do PLD passados, altera-se os 

valores até se chegar em um modelo de previsão aderente. 

Os dados semanais são compreendidos entre 19/08/2005 a 30/09/2016. 

Para cada um dos meses, simulou-se previsões dos PLDs das seis semanas 

seguintes. 

Para janeiro de 2015, os dados são entre 19/08/2005 até 30/01/2015. Para 

fevereiro de 2015 os dados são entre a semana de 19/08/2005 até 27/02/2015. Para 

março de 2015 os dados são entre 19/08/2005 até 27/03/2015. E assim 

sucessivamente até setembro de 2016. 

Os dados utilizados foram das suas respectivas semanas com limites de 

saturação. 

Os dados do PLD foram com limites de saturação em relação aos PLDs 

máximos nas épocas. 

Para a carga todos os dados foram com limites de saturação com relação à 

carga máxima durante todo o intervalo simulado, assim como a Energia Hidráulica e 

Energia Térmica. A carga máxima encontrada foi de 42.683 MW médios, a Energia 

Hidráulica máxima foi de 36.859,58 MW médios e a Energia Térmica foi de 9.345,77 

MW médios.  

Para a EAR, foi usada a EAR (%), disponível no site do ONS. 

As projeções de PLD estão indicadas na TABELA 20. 

 

TABELA 20 - PROJEÇÕES DE PLD DO MODELO FINAL COM TODOS OS DADOS COM LIMITES 

DE SATURAÇÃO 

                                                                                                  continua 
Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 199,95 291,40 362,49 352,39 358,84 368,90 

fev/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

mar/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

abr/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

mai/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

jun/15 266,24 299,66 388,48 388,48 388,48 388,48 

jul/15 182,75 209,67 234,37 249,09 207,10 229,14 

ago/15 108,46 142,73 170,04 189,89 206,52 224,39 

set/15 225,63 206,68 225,63 200,09 206,68 225,63 

out/15 180,03 268,09 299,24 269,30 233,95 339,35 

nov/15 57,99 225,91 270,00 380,90 308,79 211,52 
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TABELA 20 - PROJEÇÕES DE PLD DO MODELO FINAL COM TODOS OS DADOS COM LIMITES 
DE SATURAÇÃO 

    
                                                                                              conclusão 

dez/15 76,39 13,56 117,93 198,03 211,94 219,68 

jan/16 21,72 24,21 32,45 61,99 76,36 91,61 

fev/16 19,56 30,34 37,61 46,02 50,62 47,12 

mar/16 15,21 28,65 37,90 47,37 50,58 53,28 

abr/16 33,85 26,91 30,21 68,44 86,31 104,92 

mai/16 58,82 87,93 44,94 100,82 120,94 121,73 

jun/16 23,33 54,00 11,20 123,94 164,16 120,94 

jul/16 34,04 150,90 17,62 18,97 204,35 210,73 

ago/16 119,33 154,36 18,00 201,48 219,77 238,32 

set/16 127,38 155,06 181,57 208,13 238,57 257,87 

 
 
FONTE: O autor (2017). 

 

Os dados originais de época retirados do site da CCEE para comparações 

estão indicados na TABELA 21. 

 

TABELA 21 - DADOS ORIGINAIS DE ÉPOCA DA CCEE PARA COMPARAÇÃO COM O  MODELO 
FINAL COM TODOS OS DADOS COM LIMITES DE SATURAÇÃO 

Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

fev/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

mar/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 

abr/15 388,48 388,48 388,48 388,48 388,48 379,04 

mai/15 379,04 388,48 364,86 374,61 383,24 322,17 

jun/15 383,25 322,17 236,51 214,86 216,15 120,67 

jul/15 120,67 130,90 139,09 142,07 279,01 250,06 

ago/15 279,01 250,06 203,46 224,05 210,56 222,92 

set/15 210,56 222,92 210,98 214,40 220,59 265,34 

out/15 265,34 215,58 194,23 214,12 153,84 140,31 

nov/15 153,84 140,31 114,93 145,44 52,33 48,02 

dez/15 52,33 48,02 37,64 30,25 30,25 30,25 

jan/16 30,25 30,25 30,25 30,25 33,25 54,30 

fev/16 33,25 54,30 30,65 30,25 42,63 43,77 

mar/16 42,63 43,77 48,24 51,98 51,41 86,99 

abr/16 86,99 81,43 76,46 74,96 61,03 61,34 

mai/16 61,03 61,34 60,23 57,64 73,97 83,10 

jun/16 73,97 83,10 87,05 80,51 78,47 119,01 

jul/16 119,01 118,29 117,09 95,68 152,96 157,73 

ago/16 152,96 157,73 154,51 148,62 158,49 216,18 

set/16 216,18 217,27 195,75 168,70 181,32 186,33 

 
FONTE: O autor (2017). 
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As diferenças em termos percentuais entre os valores originais e os valores 

simulados estão indicadas na TABELA 22. 

 

TABELA 22 - DIFERENÇAS EM TERMOS PERCENTUAIS ENTRE OS VALORES ORIGINAIS E OS 
VALORES SIMULADOS DO MODELO FINAL COM TODOS OS DADOS COM LIMITES DE 
SATURAÇÃO 

Meses PLD+1 PLD+2 PLD+3 PLD+4 PLD+5 PLD+6 

jan/15 48,53% 24,99% 6,69% 9,29% 7,63% 5,04% 

fev/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

mar/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

abr/15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,49% 

mai/15 -2,49% 0,00% -6,47% -3,70% -1,37% -20,58% 

jun/15 30,53% 6,99% -64,26% -80,81% -79,73% -221,94% 

jul/15 -51,45% -60,17% -68,50% -75,33% 25,77% 8,37% 

ago/15 61,13% 42,92% 16,43% 15,25% 1,92% -0,66% 

set/15 -7,15% 7,29% -6,94% 6,67% 6,31% 14,97% 

out/15 32,15% -24,36% -54,06% -25,77% -52,08% -141,86% 

nov/15 62,31% -61,01% -134,92% -161,90% -490,07% -340,49% 

dez/15 -45,97% 71,77% -213,32% -554,65% -600,62% -626,23% 

jan/16 28,20% 19,96% -7,28% -104,92% -129,64% -68,71% 

fev/16 41,16% 44,13% -22,70% -52,12% -18,75% -7,64% 

mar/16 64,32% 34,55% 21,43% 8,87% 1,61% 38,75% 

abr/16 61,09% 66,96% 60,50% 8,69% -41,43% -71,05% 

mai/16 3,62% -43,35% 25,39% -74,92% -63,50% -46,49% 

jun/16 68,47% 35,01% 87,14% -53,94% -109,21% -1,62% 

jul/16 71,40% -27,56% 84,95% 80,17% -33,60% -33,60% 

ago/16 21,99% 2,14% 88,35% -35,56% -38,67% -10,24% 

set/16 41,08% 28,63% 7,25% -23,37% -31,58% -38,39% 

 
FONTE: O autor (2017). 
 

Uma métrica de comparação utilizada foi a de estimar uma média dos 

valores semanais encontrados e achando-se um valor mensal. Para isso adotou-se 

a premissa de contar o número de semanas em cada mês e a partir deste número 

fazer uma média aritmética simples. Se por exemplo um mês tem cinco semanas, 

procede-se a média aritmética simples dos valores dos PLD da primeira até a quinta 

semana. Após isso, compara-se com os dados de previsões oficiais da CCEE, 

sendo que estes dados podem ser encontrados na Apresentação InfoPLD que são 

publicados com periodicidade mensal. Esta foi uma forma simplificada de estimar os 

dados mensais publicados no site da CCEE. 

Os dados comparativos entre diversas propostas de previsões do PLD com 

base mensal estão descritos na TABELA 23. 
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TABELA 23 - COMPARAÇÕES ENTRE DIVERSOS MÉTODOS DE PREVISÕES DO PLD 

 

Meses Dados reais 
Modelo final 

da 
Dissertação 

Naive 
Oficial CCEE 

dentro do 
mês 

CCEE 
Prospecção 

Encadeada e 
RNA 

CCEE 
Heurística 

jan/15 388,48 313,01 601,21 388,00 194,51 124,40 

fev/15 388,48 388,48 388,48 388,00 269,88 192,78 

mar/15 388,48 388,48 388,48 388,00 219,24 121,35 

abr/15 388,48 388,48 388,48 388,00 217,47 117,47 

mai/15 387,24 388,48 388,48 388,00 205,99 123,76 

jun/15 372,73 335,71 387,24 388,00 201,57 149,00 

jul/15 240,08 216,60 372,73 318,00 190,19 78,87 

ago/15 145,09 152,78 240,08 153,00 360,31 83,90 

set/15 227,04 214,50 145,09 242,00 173,77 77,30 

out/15 212,32 250,12 227,04 151,00 85,51 83,12 

nov/15 202,87 233,70 212,32 216,00 85,47 63,49 

dez/15 116,08 101,48 202,87 104,00 165,65 166,12 

jan/16 35,66 43,35 116,08 30,00 30,00 193,00 

fev/16 30,42 33,38 35,66 31,00 30,00 91,00 

mar/16 37,73 32,28 30,42 35,00 30,00 178,00 

abr/16 49,42 49,14 37,73 50,52 30,00 147,00 

mai/16 75,93 73,13 49,42 57,44 30,00 205,00 

jun/16 61,32 53,12 75,93 60,31 30,00 183,00 

jul/16 83,43 85,18 61,32 60,98 30,00 228,00 

ago/16 115,58 123,29 83,43 61,94 30,00 221,00 

set/16 149,02 182,14 115,58 76,53 30,00 121,00 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

As diferenças entre os dados previstos dos diversos métodos de previsão do 

PLD com relação aos dados reais da CCEE estão descritas na TABELA 24. 

 

TABELA 24 - DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PREVISTOS DE PLD DE DIVERSOS MÉTODOS 

EM RELAÇÃO AOS DADOS REAIS DA CCEE 

                                                                                                                        continua 

Meses 
Modelo final 

da 
Dissertação 

Naive 
Oficial CCEE 

dentro do 
mês 

CCEE 
Prospecção 

Encadeada e 
RNA 

CCEE 
Heurística 

jan/15 75,47 -212,73 0,48 193,97 264,08 

fev/15 0,00 0,00 0,48 118,60 195,70 
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TABELA 24 - DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PREVISTOS DE PLD DE DIVERSOS MÉTODOS 
EM RELAÇÃO AOS DADOS REAIS DA CCEE 
 
                                                                                                                      conclusão 

Meses 
Modelo final 

da 
Dissertação 

Naive 
Oficial CCEE 

dentro do 
mês 

CCEE 
Prospecção 

Encadeada e 
RNA 

CCEE 
Heurística 

mar/15 0,00 0,00 0,48 169,24 267,13 

abr/15 0,00 0,00 0,48 171,01 271,01 

mai/15 -1,2400 -1,2400 -0,76 181,25 263,48 

jun/15 37,02 -14,51 -15,27 171,16 223,73 

jul/15 23,48 -132,65 -77,92 49,89 161,21 

ago/15 -7,69 -94,99 -7,91 -215,22 61,19 

set/15 12,54 81,95 -14,96 53,27 149,74 

out/15 -37,80 -14,72 61,32 126,81 129,20 

nov/15 -30,83 -9,45 -13,13 117,40 139,38 

dez/15 14,60 -86,79 12,08 -49,57 -50,04 

jan/16 -7,69 -80,42 5,66 5,66 -157,34 

fev/16 -2,96 -5,24 -0,58 0,42 -60,58 

mar/16 5,45 7,31 2,73 7,73 -140,27 

abr/16 0,28 11,69 -1,10 19,42 -97,58 

mai/16 2,80 26,51 18,49 45,93 -129,07 

jun/16 8,20 -14,61 1,01 31,32 -121,68 

jul/16 -1,75 22,11 22,45 53,43 -144,57 

ago/16 -7,71 32,15 53,64 85,58 -105,42 

set/16 -33,12 33,44 72,49 119,02 28,02 

 
FONTE: O autor (2017). 
 

As diferenças percentuais entre os dados previstos dos diversos métodos de 

previsão do PLD com relação aos dados reais da CCEE estão descritas na TABELA 

25. 

 
TABELA 25 - DIFERENÇAS PERCENTUAIS ENTRE OS VALORES PREVISTOS DE PLD DE 
DIVERSOS MÉTODOS EM RELAÇÃO AOS DADOS REAIS DA CCEE 

                                                                                                                        continua 

Meses 
Modelo final 

da 
Dissertação 

Naive 
Oficial CCEE 

dentro do 
mês 

CCEE 
Prospecção 

Encadeada e 
RNA 

CCEE 
Heurística 

jan/15 19,43% -54,76% 0,12% 49,93% 67,98% 

fev/15 0,00% 0,00% 0,12% 30,53% 50,38% 

mar/15 0,00% 0,00% 0,12% 43,56% 68,76% 

abr/15 0,00% 0,00% 0,12% 44,02% 69,76% 
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TABELA 25 - DIFERENÇAS PERCENTUAIS ENTRE OS VALORES PREVISTOS DE PLD DE 
DIVERSOS MÉTODOS EM RELAÇÃO AOS DADOS REAIS DA CCEE 
 
                                                                                                                      conclusão 

Meses 
Modelo final 

da 
Dissertação 

Naive 
Oficial CCEE 

dentro do 
mês 

CCEE 
Prospecção 

Encadeada e 
RNA 

CCEE 
Heurística 

mai/15 -0,32% -0,32% -0,20% 46,81% 68,04% 

jun/15 9,93% -3,89% -4,10% 45,92% 60,02% 

jul/15 9,78% -55,25% -32,46% 20,78% 67,15% 

ago/15 -5,30% -65,47% -5,45% -148,34% 42,17% 

set/15 5,52% 36,09% -6,59% 23,46% 65,95% 

out/15 -17,80% -6,93% 28,88% 59,73% 60,85% 

nov/15 -15,20% -4,66% -6,47% 57,87% 68,70% 

dez/15 12,58% -74,77% 10,41% -42,70% -43,11% 

jan/16 -21,55% -225,52% 15,87% 15,87% -441,22% 

fev/16 -9,74% -17,23% -1,91% 1,38% -199,15% 

mar/16 14,44% 19,37% 7,24% 20,49% -371,77% 

abr/16 0,56% 23,65% -2,23% 39,30% -197,45% 

mai/16 3,69% 34,91% 24,35% 60,49% -169,99% 

jun/16 13,38% -23,83% 1,65% 51,08% -198,43% 

jul/16 -2,09% 26,50% 26,91% 64,04% -173,28% 

ago/16 -6,67% 27,82% 46,41% 74,04% -91,21% 

set/16 -22,23% 22,44% 48,64% 79,87% 18,80% 

 
FONTE: O autor (2017). 
 
 

Graficamente, pode-se representar os dados previstos no modelo final da 

Dissertação com os dados realizados, conforme FIGURA 18. 
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FIGURA 18 - VALOR PREVISTO MENSAL DO SUBMERCADO SE/CO EM R$ / MWH 

 
 

FONTE: O autor (2017). 
 

Comparando-se cada um dos conjuntos de previsões e seus erros, chega-se 

na TABELA 26, que indica qual o melhor método de previsão para os métodos 

estatísticos MAPE, MAD e MSD. Para os três métodos estatísticos, quanto menor o 

número, melhor a previsão do PLD. 

 

TABELA 26 - MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA CADA UM DOS MÉTODOS DE PREVISÃO DO 

PLD 

Estatística 
Modelo final da 

Dissertação 
Naive 

Oficial CCEE 
dentro do mês 

CCEE Prospecção 
Encadeada e RNA 

CCEE Heurística 

MAPE 9,06 34,45 12,87 48,58 123,53 

MAD 14,79 42,02 18,26 94,57 150,50 

MSD 559,97 4.613,40 937,67 13.504,54 27.856,39 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

O modelo final de previsões de PLD da Dissertação superou  três métodos 

oficiais de previsão da CCEE e o Modelo Naive, mesmo com poucas simulações, 

atendendo assim aos objetivos iniciais propostos. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Qualquer tipo de revisão no cálculo do valor do PLD deve ser feito com certa 

precaução, tendo em vista que diversos agentes firmaram contratos baseados na 

regra atual de fixação de preços e podem ser afetados futuramente por súbitas 

mudanças nas regras. Isso pode fazer com quem empresas lucrem com este cenário 

e outras venham a ficar descobertos e sem lastro podendo levar as mesmas à 

falência.  

A partir de 2016 observou-se uma nova onda de migração de consumidores 

do mercado cativo para o mercado livre. O consumo no centro de gravidade dos 

consumidores livres e especiais que em 2014 respondia por 18,25% do mercado 

brasileiro, alcançou o valor de 20,10 em 2016, mostrando preocupações das 

Distribuidoras, perdendo estes consumidores para as Comercializadoras. 

Desde a publicação de Medeiros (2003), Queiroz (2007) e Rodrigues (2009), 

o NEWAVE e DECOMP sofrearam diversas alterações e houve grandes 

volatilidades do PLD nos anos posteriores. Em suma, buscaram-se alguns 

aprendizados nestes trabalhos anteriores no intuito de coletar informações que 

serviriam para as nossas simulações para os dias atuais. 

A escolha do subsistema SE/CO deve-se ao fato da grande influência de 

suas bacias hidrográficas e sua importância geopolítica no Brasil. A produção de 

energia elétrica do submercado Sudeste/Centro-Oeste tem grande influência nas  

fontes hidráulicas e térmicas. Em termos de geração hidráulica, tem-se 45,6% do 

mercado brasileiro. Aliado a este fator, tem-se a questão da carga, que corresponde 

57,5% do total brasileiro. 

A escolha inicial das 24 variáveis exógenas de entrada que influenciam os 

modelos de planejamento do Sistema Elétrico Brasileiro foi válida em estudar as 

variáveis mais relevantes das obras citadas na Revisão da Literatura e também dos 

modelos oficiais NEWAVE e DECOMP. 

Diante da não convergência do modelo de redes neurais artificiais com 24 

variáveis com dados originais, surgiu a necessidade da restrição de algumas das 

variáveis. Para isso foram utilizados dois métodos: correlação linear, apesar da 

relação entre as séries são do tipo não lineares. Para este método as variáveis mais 
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relevantes foram PLD, ENA e EAR nos tempos t, restringindo-se as demais variáveis 

defasadas nos tempos. Para o PLD a correção linear ficou entre forte e muito forte, 

para a EAR entre moderada e forte e para a ENA entre desprezível e fraca. Um 

segundo método envolvendo foi utilizado envolvendo simulações com redes neurais 

artificiais, retirando-se  a cada rodada variáveis defasadas nos tempos defasados 

(da sexta semana até a primeira semana). Os resultados tiveram resultados 

semelhantes  ao primeiro método, escolhendo-se PLD, ENA e EAR nos tempos t, 

restringindo-se as outras variáveis e ficando com apenas seis variáveis para as 

simulações dos modelos seguintes. 

Houve um grande cuidado na restrição das seis variáveis com dados 

originais. Neste ponto cabe destacar que no modelo final não teve necessidade da 

variável ENA, que esteve presente em outros trabalhos anteriores, assim como é a 

base de várias previsões do modelo oficial da CCEE. Ou seja, há grande 

aproximação entre os dados de EAR, Carga e Gerações Hidráulica e Térmica para o 

submercado Sudeste.  

Os dados de validação da RNA composta pelas cinco variáveis de entrada 

Carga semanal em MW Médios no tempo t (Cargat); Energia Hidráulica semanal em 

MW Médios no tempo t (Hidrot); Energia Térmica semanal em MW Médios no tempo 

t (Termt); EAR semanal em MW Médios no tempo t (EARt); PLD semanal médio em 

R$/MWh no tempo t (PLDt) tiveram bons resultados, tanto com dados originais, 

quanto dados com limites de saturação. Os dados com limites de saturação em 

relação a seus valores máximos tiveram uma ótimos resultados na busca do melhor 

modelo de previsão de preços de energia elétrica, superando três métodos oficiais 

de previsões da CCEE e mais o modelo Naive. 

Com a apresentação de dados comparativos entre os dados previstos da 

presente Dissertação com três Métodos de Previsão da CCEE e mais o Modelo 

Naive, prova-se que a escolha das cinco variáveis finais conseguiram fazer 

previsões melhores que estes modelos. Também cabe destacar que houve 

necessidade de poucas variáveis, assim como no trabalho de Medeiros (2003).  

A ideia de se fazer uma RNA para o patamar leve, um segundo para o médio 

e um terceiro para o pesado demandaria muito tempo de estudos frente ao objetivo 

da Dissertação que era fazer a previsão do preço médio semanal através de uma 

RNA. Entre os pontos de destaque desta Dissertação com assuntos ainda não 



97 

  

explorados em trabalhos anteriores tem-se: a utilização de variáveis de entrada 

somente com dados abertos disponíveis nos sites ONS e CCEE; o foco principal 

deste trabalho é a de achar um modelo de previsão de preços de energia (outros 

trabalhos estiveram focados em metodologia de escolha de variáveis para 

simulações ou simulações exaustivas sem se preocupar se o modelo que estava 

sendo utilizado é a melhor RNA); as restrições das 24 variáveis mesclou a utilização 

de regressão linear e simulações de RNAs com inúmeras combinações; simulações 

com dados com limites de saturação é outro tema inédito; as métricas utilizadas 

comparando-se os dados de previsão da Dissertação com os dados oficias de 

previsão da CCEE é outro tema inédito, pois em outros trabalhos procurou-se 

apenas comparar os dados de chegada com os dados realizados na época. A partir 

do modelo final encontrado na Dissertação também se procurou utilizar a menor 

quantidade possível de simulações para não forçar valores previstos com dados 

realizados na época. 
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6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

A escolha do subsistema SE/CO na Dissertação motivará trabalhos futuros 

na busca de modelos de RNAs para outros subsistemas. Devido às características 

hidrológicas, econômicas, climáticas entre outros de cada um destes outros 

subsistemas poderá envolver a inclusão ou exclusão de algumas variáveis utilizadas 

para o subsistema SE/CO. Também dentro desta ótica, a investigação em outros 

períodos será válida. 

A rotina de validação cruzada para avaliar a capacidade de generalização de 

um modelo a partir de um conjunto de dados também é uma oportunidade para 

aperfeiçoar o modelo final da Dissertação. 

Com o avanço nos monitoramentos diários do ONS e CCEE e à medida que 

estes dados forem sendo disponibilizados de forma mais acessível, pode-se pensar 

na utilização de dados nesta periodicidade e buscar um modelo de RNA para fazer 

previsões do PLD semanal e na sequência fazer uma tratativa para previsão do PLD 

mensal.   

Iniciou-se algumas simulações inéditas de RNA com dados com limites de 

saturação. Em trabalhos futuros, pode-se voltar a estudar algumas variáveis 

descartadas neste trabalho e tentar chegar a um modelo ainda mais eficiente. 

Um modelo com um RNA para o patamar leve, um segundo para o médio e 

um terceiro para o pesado poderá ser explorado em trabalhos futuros. 

O principal avanço neste estudo foi a exclusão da variável Energia Natural 

Afluente, que está presente em grande parte das metodologias de previsões do 

preço de energia elétrica. O desafio de provar através de outros métodos científicos 

ou ferramentas com certeza será o principal avanço em trabalhos futuros.  
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