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Abstract — Knowing the load behavior in advance is very 

important for several tasks in electric power systems operation 

and planning mainly in smart grid environment. This work 

emphasizes the analysis and treatment of data coming from less 

aggregate levels of consumption, which present high variability 

due to the human behavior in consuming electrical energy. 

Therefore, the traditional prediction methods are not adequate to 

realize the demand forecasting. This way, artificial neural 

networks are used to realize the forecasting, in particular the 

GRNN (General Regression Neural Networks). The data come 

from a micro grid placed at PTI (Parque Tecnológico de Itaipu) 

obtained by intelligent meters each 15 minutes. This work tried 

to use the bottom up concept, a new paradigm in prediction, 

where the parts compose the total demand. As the data set 

contain many missing data, a moving average filter is applied as 

a preprocessing procedure to treat and recuperate not only the 

missing data as well as the noisy ones. The GRNN was chosen to 

the characteristics of generalizing and as it is based on 

probability density function, the chances to fall in local minima is 

not possible, besides this neural network converges in one 

iteration which is able to real time applications. The assertiveness 

of the predictions are measured by MAPE (mean absolute 

perceptual error) that is the most used metric to do this task, and 

the results are according to the literature with indices around 5% 

to 8% after the application of the moving average filter.  

 

Index Terms — Bottom Up. GRNN. Demand Forecasting. 

Smart Grids. Artificial Neural Network. 

I.  NOMENCLATURA 

ARTMAP – Adaptive Resonance Theory 

GRNN – Rede Neural de Regressão Generalizada 

MAPE – Mean Absolute Percentage Error 

MLP – Multi-Layer Perceptron 

RNAs – Redes Neurais Artificiais 

PTI – Parque Tecnológico Itaipu 

TI – Tecnologia de Informação 

II.  INTRODUÇÃO 

xistem muitos estudos em que a previsão de demanda 

elétrica é explorada, pois prever o comportamento das 

curvas de consumo diárias tem se tornado um tema 

comum no mundo acadêmico, pois esse conhecimento é 

necessário para auxiliar no planejamento de sistemas de 
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energia elétrica (SEE), nos quais podem ser citados: fluxo de 

potência, despacho econômico, estabilidade transitória, 

compra e venda de energia elétrica, e o planejamento da 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. É 
necessário que exista o conhecimento prévio das cargas em 

diversos pontos do sistema para que o mesmo possa operar de 

maneira segura, sendo econômico e confiável. 

O conceito Smart Grid, que é entendido como a utilização 

da TI (tecnologia da informação) e da comunicação nos 

componentes da rede elétrica, possibilita o desenvolvimento 

de novas estratégias de controle e otimização de rede com 

mais eficiência do que as que são utilizadas atualmente [1], 

neste conceito são inseridos os chamados Smart Meters, estes 

são dispositivos inteligentes importantes para a estrutura da 

Smart Grid, pois são os principais componentes da 

infraestrutura de medição avançada, colaborando no 

gerenciamento dos aparelhos domésticos e são capazes de  

realizar operações de leitura automática [2] armazenando tais 

informações para análises posteriores. 

Atualmente uma das tendências tem sido a classificação da 

demanda de acordo com o seu tipo, ou seja, separar os grandes 

blocos para posterior análise, como prédios públicos, 

universidades, hospitais, etc. além dos blocos residenciais que 

já são estudados separadamente no que passou a ser chamado 

de previsão de baixo para cima [3] ou bottom-up, que se 

baseia em definir modelos individuais para cada equipamento 

que faz parte da demanda total analisada [4]. Pode-se citar 

como exemplo de trabalhos utilizando este tipo de abordagem 

[5] que classificou aparelhos eletrodomésticos em residências, 

[6] descreveu o consumo de energia a partir de aspectos 

comportamentais de trabalhadores de um respectivo escritório 

e também [7], organizou os dados julgando cada componente 

da universidade separadamente para formar a curva de 

demanda final. Além destes pode-se citar outros trabalhos 

como por exemplo, [8] que realiza previsões para prédios 

educacionais somente que usa alisamento exponencial; [9] 

também realiza previsões para um campus universitário 

comparando três métodos diferentes como: regressão linear 

múltipla, método dos dias similares e ajuste de curvas; [10] 

utilizam redes neurais artificiais (MLP) para previsão de 

prédios não residenciais; [11] realizam previsões para prédios 

comerciais através de redes neurais artificiais com algoritmo 

Bayesiano. 

 Também é comum dividir as previsões de acordo com o 

tempo em que são realizadas, sendo de curto prazo que 

engloba em torno de algumas horas até um dia a frente, as de 

médio prazo que abrange períodos de meses até um ano e as 
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de longo prazo que projetam a demanda de até uma década a 

frente [12]. 

Neste trabalho, dar-se-á ênfase a previsões de curto prazo 

para níveis de consumo desagregados conforme referências 

citadas anteriormente. 

As RNAs têm se destacado entre as ferramentas usadas 

para realizar previsão de demandas nos últimos anos, em que 

pode-se citar trabalhos como [13] que utiliza a RNA 

perceptron de múltiplas camadas com algoritmo de 

treinamento backpropagation para prever demanda de uma 

clínica, [14], que utilizou a RNA ARTMAP Fuzzy tradicional 

e a ARTMAP Fuzzy remodelada para realizar as previsões de 

demanda, [15] realizou a previsão de demanda utilizando a 

GRNN, esta acabou mostrando perfeita adaptabilidade ao 

dado problema de previsão multinodal devido a sua 

capacidade de generalização. 

Este trabalho utiliza a rede neural GRNN para apresentar os 

resultados da previsão de demanda de curto prazo da energia 

consumida em um dos blocos do PTI (Parque Tecnológico 

Itaipu) onde se encontram instalações do ramo alimentício, 

fazendo com que as curvas de consumo diárias se comportem 

de maneira não padronizada. Foi aplicado um filtro de médias 

móveis nas curvas de demanda medidas neste bloco, e os 

resultados de previsão obtidos a partir destas, se mostraram 

mais satisfatórios comparados aos resultados obtidos antes da 

aplicação do filtro, que foi avaliado a partir do cálculo do 

MAPE [16]. 

III.  REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Uma RNA pode ser descrita como uma arquitetura que foi 

desenvolvida para imitar o funcionamento do cérebro humano 

e se adaptar de acordo com a maneira como este realiza tarefas 

específicas, sendo capaz de reproduzir de maneira artificial o 

comportamento dos neurônios reais ao processarem os 

estímulos [17]. 

A.  GRNN 

Apresentada por [18], a rede neural de regressão 

generalizada apresenta uma estrutura fixa, assim sendo uma 

camada de entrada, duas camadas intermediárias e uma 

camada de saída. Possui treinamento supervisionado e uma 

estrutura do tipo não recorrente, a Fig. 1 apresenta a sua 

arquitetura [19]. 

 
Fig. 1.  Arquitetura da GRNN. 

 

A presenta-se os padrões de treinamentos apenas uma vez à 

rede e a quantidade de neurônios de cada camada é 

estabelecida de acordo com o número de entradas, saídas e 

amostras do conjunto de dados de treinamento apresentados. É 

uma rede apta a calcular variáveis dependentes procedendo de 

variáveis independentes através de um conjunto de variáveis 

finito [19]. Esta mantém a capacidade de generalização até 

mesmo com o uso de dados independentes e pelo fato de ser 

baseada em uma função densidade de probabilidade, as 

chances de cair em mínimos locais são muito baixas [20]. O 

seu desempenho depende do ajuste dos pesos bias e dos 

padrões armazenados, para um valor de bias muito alto a rede 

passa a exagerar na generalização, e para um valor muito 

baixo ela se torna incapaz de efetuar a generalização [18]. 

As etapas do algoritmo de treinamento e do algoritmo de 

diagnóstico/previsão são as seguintes [19]: 

Treinamento: 

Leitura das matrizes  ,   e do parâmetro spread. 

Diagnóstico/Previsão: 

Leitura do padrão desconhecido  ̂; 

Cálculo das distâncias euclidianas,    dadas por (1); 

Cálculo dos níveis de pertinência,    dados por (2); 

Cálculo das saídas dos neurônios do tipo numerador,    

dadas por (3), e da saída do neurônio do tipo denominador, d 

dada por (4); 

Cálculo das saídas estimadas,  ̂  dadas por (5); 

A saída  ̂ é dada por (6). 
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IV.  METODOLOGIA 

Os dados utilizados neste trabalho formam curvas de 

consumo de demanda elétrica provenientes de um consumidor 

comercial do ramo alimentício, que é considerado um nível de 

consumo mais desagregado. 

A.  Cenário de estudos 

Estes dados foram coletados desde a segunda metade do 

ano de 2012 e transportados para um servidor onde ficaram 

armazenados, foram feitas medições do consumo da energia 
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do bloco com intervalos de quinze minutos, de tal modo que 

noventa e seis registros determinam uma curva de demanda 

diária [21].  

No banco de dados obtido para o estudo também existem 

informações como data e hora de cada medição, valores da 

energia ativa consumida e a temperatura. Foram acrescentadas 

manualmente no banco de dados informações sobre dias da 

semana e as estações do ano de acordo com as datas 

fornecidas pelo medidor.  

As curvas de demandas diárias foram agrupadas de acordo 

com a estação do ano e para o presente estudo são utilizadas as 

curvas referentes ao período que envolve o verão dos anos de 

2012 e 2013, estas foram divididas de acordo com o dia da 

semana. A importância de agrupar os dados obtidos de acordo 

com um padrão é destacada por [22], que considera que fatos 

como feriados, finais de semana e horários fora do pico (8 da 

noite a 8 da manhã), concluindo que tais informações podem 

influenciar no resultado final, também em [7] pode observar a 

consideração de dados meteorológicos, além de também ser 

utilizada a abordagem bottom-up. 

O comportamento das curvas de demandas obtidas a partir 

do smart meter instalado no PTI separadas de acordo com os 

dias da semana é apresentado pelos gráficos a seguir. Para o 

treinamento da rede antes do pré-processamento dos dados, os 

locais onde haviam valores faltantes foram preenchidos pela 

média do valor anterior com o valor posterior, os dias que 

possuíam dados faltantes em excesso devidos a problemas 

técnicos no medidor foram desconsiderados. As Figuras de 2 a 

8 apresentam os gráficos referentes aos dias da semana 

separados de segunda à domingo. 

 
Fig. 2.  Curvas de demanda das segundas-feiras do verão de 2012-2013. 

 

 
Fig. 3.  Curvas de demanda das terças-feiras do verão de 2012-2013. 

 

 
Fig. 4.  Curvas de demanda das quartas-feiras do verão de 2012-2013. 

 

 
Fig. 5.  Curvas de demanda das quintas-feiras do verão de 2012-2013. 

 

 
Fig. 6.  Curvas de demanda das sextas-feiras do verão de 2012-2013. 

 

 
Fig. 7.  Curvas de demanda dos sábados do verão de 2012-2013. 
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Fig. 8.  Curvas de demanda dos domingos do verão de 2012-2013. 

 

Ao analisar o comportamento das curvas de demanda 

obtidas, é possível notar que qualquer evento em um 

determinado dia da semana que não seja rotineiro, como a 

mudança imprevista de temperatura, feriados, eventos festivos, 

entre outros pode provocar alterações notáveis no 

comportamento das curvas de demanda. 

É necessário considerar que o local onde foi instalado o 

smart meter manifesta temperatura inconstante, variando 

quase 20ºC ao decorrer de um único dia do verão em questão, 

mostrando 34ºC de manhã e chegando a medir 53,4ºC na parte 

da tarde. O medidor está localizado em ambiente externo, 

sendo assim, ele se encontra exposto ao tempo, o que faz com 

que o calor e o frio sejam facilmente absorvidos pelo mesmo e 

o material no qual foi fabricada a caixa onde se armazena o 

medidor é o metal, esses fatos podem fazer com que medições 

obtidas possam ser contaminadas. 

B.  Pré-processamento dos dados 

Possuir um banco de dados de qualidade é muito 

importante, principalmente quando se trata de previsão, onde o 

objetivo é obter resultados precisos e confiáveis. 

O medidor inteligente que foi responsável pela coleta dos 

dados do PTI é de boa qualidade e é apto a coletar dados com 

precisão e rapidez, pois possui alta tecnologia. Mesmo assim é 

possível que ocorram falhas em algum ponto qualquer do 

sistema, o que pode resultar em ruídos e dados faltantes. Isso 

faz com que o comportamento original da curva de demanda 

seja comprometido, o que prejudica a capacidade de 

generalização das RNAs [23] que por sua vez acabam 

apresentando resultados equivocados em qualquer ponto da 

previsão. 

Para resolver essa situação foi utilizado um filtro de médias 

móveis com o propósito de diminuir os ruídos e os dados 

anormais e recuperar os dados faltantes para ter como 

resultado previsões com maior exatidão. 

A média móvel é calculada por meio da equação (7), onde 

são apresentadas as curvas de demandas originalmente obtidas 

e então é realizado um atraso dos valores originais. 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅  
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(7) 

O único parâmetro a ser controlado é o valor da janela α, 

que é o que define o número de amostras que será utilizado 

para o cálculo da janela móvel, é realizada a correção do valor 

que é atrasado do valor original através da equação (8), desde 

que seja um número ímpar [19]. 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅                 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Após a utilização deste filtro nas curvas de demandas 

coletadas pelo medidor inteligente inserido na rede, estas serão 

suavizadas e os dados faltantes serão completados bem como 

os ruídos corrigidos. Isto será observado nos resultados. 

Para a escolha da janela α, três valores foram testados, 

sendo eles: 1, 3 e 5. O valor 3 foi selecionado para ser 

utilizado na equação pelo fato de que o valor 1 não mostrava 

diferença significativa depois que a rede foi treinada com os 

valores resultantes do filtro com o uso dessa janela pois eram 

parecidos aos originais. Já o valor 5 proporcionou uma grande 

suavização nas curvas diárias, o que foi considerado uma 

curva um tanto fora da realidade, sendo o valor 3 a melhor 

opção. 

V.  AVALIÇÃO DAS PREVISÕES 

Com o propósito de avaliar o desempenho das previsões 

realizadas, foi aplicado o índice de erro percentual absoluto 

médio (MAPE). 

Este índice é considerado na literatura como uma forma 

padronizada para avaliar o desempenho de predições de 

demanda e é consequentemente utilizado em diversos 

trabalhos. O cálculo do MAPE é feito de acordo com a 

Equação 9: 

     
    

 
∑|

     

  
|

 

   

 
(9) 

Em que,    representa o valor real,    é o valor de previsão 

e   é o tamanho da série temporal. O valor do MAPE deve ser 

baixo, o que significa maior precisão no método de previsão 

utilizado. 

VI.  RESULTADOS 

As previsões de demanda realizadas são diárias, 

considerando para o treinamento da rede todos os dias do 

verão em questão após o pré-processamento dos dados, estes 

são separados de acordo com o dia da semana, resultando no 

total de oitenta e nove dias. Antes da passagem dos dados pelo 

filtro, os locais onde haviam dados faltantes foram 

preenchidos pela média dos valores vizinhos e os dias em que 

possuíam dados faltantes ou aberrantes em excesso foram 

desconsiderados. Foi realizado o treinamento da rede com a 

apresentação de ambos os bancos de dados e posteriormente 

foi feita a previsão com os mesmos. Para avaliar o 
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desempenho da RNA utilizada nas previsões foi aplicado o 

MAPE que é apresentado na Tabela I para previsões de cada 

dia da semana mostrando a porcentagem de erro das previsões 

no período de 24 horas. 

 
TABELA I 

CÁLCULO DO MAPE 

 

 Cálculo do MAPE (%) 

Dia da Semana Sem pré-

processamento 

Com pré-

processamento 

Segunda-feira 15,08 7,63 

Terça-feira 15,30 7 

Quarta-feira 12,67 7,71 

Quinta-feira 20,15 7,79 

Sexta-feira 14,51 6,21 

Sábado 13,20 6,77 

Domingo 14,54 5,52 

 

As previsões de demandas, antes e depois da aplicação do 

filtro de médias móveis, são apresentadas pelas Figuras de 9 a 

15. O treinamento da GRNN foi realizado a partir da 

apresentação de dados que incluem o consumo de energia do 

bloco em questão, bem como a hora, temperatura e os dias da 

semana, gerando separadamente a previsão para o dia seguinte 

referente ao conjunto de dias apresentados. 

 

 
Fig. 9.  Previsão para a segunda-feira seguinte antes da aplicação do filtro e 

após a aplicação do filtro. 

 

 

 
Fig. 10.  Previsão para a terça-feira seguinte antes da aplicação do filtro e após 

a aplicação do filtro. 
 

 

 

 
Fig. 11.  Previsão para quarta-feira seguinte antes da aplicação do filtro e após 

a aplicação do filtro. 

 

 
Fig. 12.  Previsão para quinta-feira seguinte antes da aplicação do filtro e após 

a aplicação do filtro. 

 

 
Fig. 13.  Previsão para sexta-feira seguinte antes da aplicação do filtro e após 

a aplicação do filtro. 

 

 
Fig. 14.  Previsão para sábado seguinte antes da aplicação do filtro e após a 

aplicação do filtro. 

       Antes do filtro                                                       Depois do filtro 

       Antes do filtro                                                       Depois do filtro 

        Antes do filtro                                                    Depois do filtro 

       Antes do filtro                                                       Depois do filtro 

       Antes do filtro                                                       Depois do filtro 

       Antes do filtro                                                       Depois do filtro 
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Fig. 15.  Previsão para domingo seguinte antes da aplicação do filtro e após a 

aplicação do filtro. 

 

Os resultados mostram uma média de 15,06% dos MAPEs 

obtidos quando a rede foi treinada sem o pré-processamento 

dos dados como indica a Tabela II, que também apresenta os 

valores dos MAPEs destacando o mais alto e o mais baixo, 

além da média dos valores obtidos através das previsões 

realizadas. O dia que obteve menor erro percentual médio na 

previsão antes da aplicação do filtro foi a quarta-feira, 

apresentando 12,67%, e depois que o filtro de médias móveis 

foi aplicado no treinamento da rede alcançou um MAPE de 

7,71%. Em contrapartida, maior erro percentual médio antes 

da aplicação do filtro foi na previsão para a quinta-feira 

seguinte, onde alcançou 20,15%, é possível observar nos 

gráficos apresentados pela Figura 6 uma diminuição 

considerável nos picos que são visíveis na previsão antes do 

pré-processamento dos dados e depois, obtendo uma queda 

considerável no índice de erro, fazendo com que o MAPE caia 

para 7,79%.  

TABELA II 

MAPES DIÁRIOS MÍNIMOS, MÉDIOS E MÁXIMOS OBTIDOS NAS PREVISÕES DE 

DEMANDA GLOBAL 

 

 Cálculo do MAPE (%) 

Dia da Semana Sem pré-

processamento 

Com pré-

processamento 

Mínimo 12,67 5,52 

Médio 15,06 6,94 

Máximo 20,15 7,79 

 

Avaliando os resultados obtidos é fundamental levar em 

consideração o local de onde os dados analisados são 

provenientes, pois devido ao fato de ser um bloco onde estão 

localizados comércios do ramo alimentício, apresenta grande 

variação no consumo de energia elétrica no decorrer do dia, e 

também o fato de que o smart meter está armazenado em uma 

caixa cujo material no qual foi fabricado é o metal, isso faz 

com que exista um grande índice de variação na temperatura 

em apenas um dia, afetando diretamente nas previsões. Por 

este motivo foram analisados os resultados das previsões das 

demandas após a passagem pelo filtro, que mostrou um 

melhor conjunto de resultados, alcançando um MAPE médio 

de menos de 7%, que ao se comparar com trabalhos 

encontrados na literatura especializada se mostram adequados. 

VII.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A GRNN foi escolhida para este trabalho que por ser 

baseada em uma função de densidade de probabilidade possui 

baixas chances de cair em mínimos locais, e como os dados 

foram obtidos de um local de consumo de nível mais 

desagregado, a GRNN foi julgada a mais adequada para 

realizar tal tarefa. 

Existem vários trabalhos encontrados na literatura onde a 

GRNN foi utilizada como ferramenta de previsão onde foram 

alcançados MAPEs quase nulos, tornando a previsão de 

demanda um desafio quando se trata de um banco de dados 

proveniente de níveis de consumo mais desagregados.  

Ao se comparar com trabalhos na mesma linha foi provada 

a eficiência da GRNN em realizar tal tipo de tarefa, mesmo 

antes do pré-processamento dos dados mostrou superioridade 

nos resultados das previsões, podendo mencionar [24] no qual 

obteve MAPE nas previsões diárias entre 9,28% e 29,99% 

utilizando diferentes métodos previsores, [25] alcançou 

MAPEs entre 19,79% e 32,55% e também em [14] que 

apresentou erros percentuais médios entre 13,68% e 15,51%. 

A eficiência do filtro utilizado foi provada ao mostrar 

eficácia na redução de ruídos e substituição de dados faltantes. 

São encontrados na literatura trabalhos nos quais são feitas 
previsões de demanda com MAPEs diários compatíveis com 

os apresentados neste trabalho após o tratamento dos dados, 

que possuem médias menores de 7%. 

Portanto, tratando-se de previsões para níveis menos 

agregados considera-se que os objetivos foram alcançados 

considerando a análise dos MAPEs conforme observado no 

parágrafo anterior.  
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