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Abstract This work proposes to develop a predictor system 

(multinodal forecasting) considering several points of the 

electrical network, such as: substations, transformers, feeders, 

etc. based on an ART (Adaptive Resonance Theory) neural 

network family. It is a problem similar to the global forecasting. 

The difference corresponds to use a strategy to construct the 

input and output of the data with several parallel neural modules 

to the global prediction system. Considering that the multinodal 

prediction is more complex, if compared to the global prediction, 

the multinodal prediction will use the Fuzzy-ARTMAP Neural 

Network and the Global Load Participation Factor, which are 

two important resources. The advantages of this approach are: 

(1) processing time is equivalent to the processing of the global 

forecasting, i.e., the additional time processing is quite low; and 

(2) Fuzzy-ARTMAP Neural Network converges faster (hundreds 

times) than backpropagation neural network (benchmark in 

precision). The preference for neural networks of the ART family 

is due to the fact that such architectures have the characteristic of 

stability and plasticity that provide the results in a fast and 

precise way. In order to test proposed forecast system, results are 

presented for three substations from a database of New Zealand 

Electrical Company.  

Index Terms— Global Load Participation Factor, Load 

Forecasting, Electrical System Distribuiton, Artificial Neural 

Network, Fuzzy-ARTMAP. 

I.  INTRODUCÃO 

CONHECER o comportamento da carga elétrica no 

contexto do planejamento e da operação é de grande 

importância no setor elétrico, tanto no âmbito financeiro 

quanto na qualidade da energia que será fornecida aos seus 

consumidores. Várias propostas para realizar a previsão de 

cargas elétricas são encontradas na literatura, porém a maioria 

destina-se à previsão da carga global, que é de modo geral o 

conjunto de todas as cargas demandadas ao sistema 

(subestações, alimentadores, transformadores etc.). 
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As técnicas inteligentes, Redes Neurais Artificiais, Lógica 

Fuzzy etc. são muito utilizadas na literatura para realizar a 

previsão de carga elétrica global [6]-[7]-[12]. 

Já a previsão multinodal, ainda é um desenvolmento 

embrionário, que necessita de pesquisas mais intensas. No 

trabalho de Yalcinoz e Eminoglu [20] pode-se encontrar uma 

previsão ponto a ponto do sistema de energia elétrica, porém o 

tempo de processamento é muito elevado na manipulação de 

dados. Nos trabalhos de Altran et al. [1], Nose- Filho et al. 

[11], a previsão de cargas multinodal é proposta de modo 

paralelo, fazendo com que o tempo de processamento para a 

previsão local seja inferior a global. Altran et al. [1] utiliza 

uma rede neural perceptrom com algoritmo treinamento 

retropropagação e Nose-Filho et al. [11] trabalha com a rede 

neural GRNN (general regression neural networks). 

A previsão que é realizada em cada ponto da rede poderá 

oferecer, ao sistema, informações mais exatas do quanto se 

deve gerar para suprir aquele ponto específico. Propõe-se, 

então, neste trabalho, o desenvolvimento de um sistema 

previsor de carga multimodal, a curto prazo, baseado numa 

rede neural artificial da família ART (Adaptive Resonance 

Theory) [3]-[4]. A realização da previsão local é similar à 

previsão global. A diferença esta na estratégia com a 

construção dos dados entrada e de saída usando vários 

módulos neurais paralelos ao sistema previsor global. Por 

conseguinte, espera-se que o comportamento da carga no 

futuro irá se repetir com certo grau de certeza, além do 

histórico da carga elétrica são utilizadas outras variáveis 

chamadas de variáveis exógenas, que podem ser: dia da 

semana, hora, temperatura, umidade etc., as quais são 

informações de grande importância para realizar a previsão. 

Várias metodologias foram desenvolvidas para a realização da 

previsão, porém tem-se tomado preferências dos pesquisadores 

são as denominadas técnicas “inteligentes”, redes neurais 

artificiais, lógica fuzzy etc. Neste trabalho são propostos dois 

importantes recursos são empregados para realizar a previsão 

multinodal que são: o uso da arquitetura neural Fuzzy-

ARTMAP [3]-[4] e o uso do conceito do Fator de Participação 

da Carga Global (FPCG) [1]. Essa abordagem possui as 

vantagens: (1) redução do tempo de processamento, se 

comparado da previsão global; (2) a rede neural Fuzzy-

ARTMAP possui um tempo de processamento bem inferior e 

convergência da rede independente do banco de dados se 

comparado o algoritmo retropropagação (RP) [19] que nem 

sempre há a convergência, principalmente quando há um 

grande e diverso banco de dados. Com o propósito de testar o 

sistema previsor proposto, são apresentadas as previsões 
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considerando-se 3 subestações de uma companhia da Nova 

Zelândia. 

II.  PREVISÃO DE CARGA 

O mercado de Energia requer que a produção de energia 

seja confiável e lucrativa. Uma forma de se obter isso é ter 

uma previsão de carga elétrica precisa, segura e confiável. A 

previsão de carga tem um impacto positivo nas decisões a ser 

tomadas quanto ao cronograma de geração, reserva e de 

margens de confiabilidade, assim como também no 

cronograma de manutenção nas redes elétricas. A previsão de 

carga elétrica é estendida também no planejamento de 

expansão da geração, transmissão e usinas em funcionamento. 

Pensando em longo prazo, se houvesse uma superestimação na 

demanda haveria de ter um grande investimento nesta 

expansão. Contudo, se houver uma estimação abaixo do ideal 

haverá uma deficiência no fornecimento de energia. Da mesma 

forma, acontece, em curto prazo, a superestimação 

compromete unidades que terão de gerar mais energia para 

poder atender a carga, gerando um aumento no custo da 

operação. Enquanto que a baixa estimação resultará na 

deficiência do fornecimento causando um desequilíbrio entre 

geração e a demanda. 

A.  Fatores que influenciam a carga elétrica 

A demanda de carga elétrica é composta por vários 

consumidores diferentes, tais como: residenciais, comerciais, 

industriais e outros. A maioria do consumo é procedente das 

grandes indústrias, que requerem energia para a produção de 

seus produtos. Pela indústria ser o maior consumidor, gera 

preocupações nas concessionárias de energia elétrica, caso 

haja algum evento inesperado, como: greves, falhas em 

maquinários, eventos estes que podem causar perturbações na 

rede. 

No caso dos consumidores residenciais, existe uma maior 

dificuldade de prever o comportamento já que as pessoas 

possuem rotinas e classe sociais diferentes. Quando há eventos 

na TV, feriados, haverá um consumo diferenciado de energia 

elétrica. Outro fator que influência no consumo residencial é o 

clima por causa da necessidade de se ligar um aparelho de 

refrigeração ou de aquecimento. Pode-se observar que vários 

fatores influenciam na previsão da carga. Alguns fatores mais 

importantes são [10], [5]: 

1. Condições Climáticas: temperatura, ventos, umidades 

do ar; 

2. Fatores Econômicos e demográficos: estes fatores 

possui influência, a longo prazo, para o planejamento 

futuro da demanda; 

3. Fator Tempo: importante fator, para observar se há 

comportamento cíclicos ou sazonais (diários ou 

semanais) ou até mesmo em feriados. 

B. Classificação da Previsão de Carga Elétrica 

A previsão de carga elétrica é classificada, de acordo com o 

intervalo em que a carga é prevista. Existem quatro tipos de 

previsão [8], [10], [13]: 

1. Previsão de Carga a Longo Prazo: período de 10 a 

20 anos. 

2. Previsão de Carga a Médio Prazo: poucas semanas. 

3. Previsão de Carga a Curto Prazo: meia em meia 

hora, até em um dia. 

4. Previsão de Carga a Curtíssimo Prazo: poucos 

segundos até quinze minutos.  

Existem várias técnicas para efetuar a previsão de carga 

elétrica. Estas são divididas em duas classes: (1) modelos 

dinâmicos, e (2) modelos não dinâmicos. Existem, também, os 

modelos estatísticos. Dentre os métodos estatísticos, tem-se: 

regressão linear [9]-[10]-[15]-[17], alisamento exponencial 

[9], filtro de Kalman, espaço de estado e série temporal de 

Box-Jenkins [2]-[18] Existem ainda os sistemas especialistas 

que são modelos heurísticos baseados na inteligência artificial 

tais como: [9]-[8]-[10]-[17]: programação evolutiva, algoritmo 

genético, redes neurais etc., que vem sendo utilizado na 

realização da previsão de carga elétrica. 

III.  REDES NEURAIS ARTMAP-FUZZY 

A rede neural Fuzzy-ARTMAP é o resultado da combinação 

de duas técnicas: Teoria da Ressonância Adaptativa [4]-[3] (do 

inglês Adaptive Resonance Theory) e a Lógica Fuzzy [21]. É 

constituída por duas redes neurais Fuzzy-ART (ARTa e 

ARTb) não supervisionadas interligadas por um módulo 

nominado “inter-ART”. Os módulos neurais ARTa e ARTb 

são responsáveis pelo processamento da entrada (vetor a) e da 

saída (vetor b), respectivamente. O módulo inter-ART é 

responsável pelo estabelecimento do “casamento” 

(mapeamento entrada-saída) entre os dois módulos ARTa e 

ARTb, proporcionando, à rede neural Fuzzy-ARTMAP, a 

extração do conhecimento (treinamento ou aprendizado) de 

modo supervisionado, ou seja, baseada em estímulos de 

entrada e de saída. A lógica fuzzy é agregada à arquitetura 

ARTMAP com vistas a dar maior qualidade às soluções, 

beneficiando-se do potencial baseado nas operações com 

conjuntos fuzzy que, notadamente, tem sido considerado, na 

literatura especializada, um incremento de “inteligência” à 

arquitetura neural. Para tornar viável a aplicação da rede 

neural Fuzzy-ARTMAP, a entrada e a saída devem ser pré-

processadas considerando-se dois objetivos principais: (1) 

normalização, i.e., cada componente dos vetores de entrada e 

de saída deve estar compreendido entre 0 e 1; (2) a qualidade 

das soluções a serem obtidas é dependente de uma melhor 

escolha, em função da habilidade de usuário, da codificação 

dos componentes dos vetores a e b. 

 O funcionamento das redes neurais Fuzzy-ART e 

Fuzzy-ARTMAP consiste nas seguintes fases: (1) fase de 

treinamento e (2) fase de análise. A fase de treinamento é 

realizada off-line mediante a apresentação somente dos 

estímulos de entrada (para o treinamento não supervisionado) 

e de entrada e de saída (treinamento supervisionado), 

respectivamente. Tais estímulos são elaborados a partir dos 

exemplos extraídos de uma base de dados e / ou de 

simulações. Os módulos Fuzzy-ART são constituídos por três 

camadas: F0 (camada de entrada), F1 (camada de comparação) 

e F2 (camada de reconhecimento para o armazenamento das 
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categorias), sendo implementados de acordo com os seguintes 

passos:  

Passo1: Dados (Estímulos) de Entrada 

 Os dados de entrada são denominados pelo vetor a = 

[ a1 a2 . . . aM ] de dimensão M. Este vetor é 

normalizado visando evitar a proliferação de 

categorias (além do mínimo necessário), por 

conseguinte: 

a

a
a =  (1) 

sendo: 

a  : vetor de entrada normalizado; 

      | a | =∑
i

ai. (norma-1) (2) 

 

Passo 2: Codificação do Vetor de Entrada 

 A codificação denominada “complemento” é 

realizada visando preservar a amplitude da informação, ou 

seja: 

i
c
i aa -1=  (3) 

 sendo: 

 c
a  : vetor complementar de entrada normalizado. 

 

 Portanto, a dimensão deste vetor é igual a 2M: 

 I   = ][ c
__

aa  

= ]......[
_

2

_

1

__

2

_

1

_
c

M
cc

M aaaaaa  (4) 

 

 I = M (todos os vetores com normalização e 

codificação complementar terão mesmo 

comprimento M). 

 

   Nota-se que, quando se trabalha com redes neurais da 

família ART é conveniente, por sugestão dos Autores 

[3], representar um vetor por linha e não por coluna 

como habitualmente adotado na literatura.  

 

Passo 3: Vetor de atividade 

O vetor de atividade de F2 é simbolizado por y = [ y1 

y2 . . . yN ], sendo N o número de categorias criadas 

em F2. Assim, tem-se: 

yj = 1, se o nó j de F2 é 

ativo; 0, caso contrário. 
(5) 

Passo 4: Escolha dos Parâmetros da Rede Neural 

 

 Os parâmetros utilizados no processamento da rede 

Fuzzy-ART: 

 

1. Parâmetro de Escolha :  > 0; 

2. Taxa de Treinamento :   [0,1]; 

3. Parâmetro de Vigilância :   [ 0,1]. 

 

Passo 5: Inicialização dos Pesos 

 Inicialmente, todos são fixados com valor igual a 1: 

wj1(0) = wj2(0) = . . . wj2M(0) = 1 (6) 

 Isto indica que não há nenhuma categoria ativa 

previamente. 

 

Passo 6: Escolha da Categoria 

 Considerando-se o vetor de entrada I em F1, para 

cada nó j em F2, a função de escolha Tj é determinada por: 

jT

j

j

w

wI





∧
 (7) 

 sendo: 

  : operador AND nebuloso definido por: 

( )
iwI∧        = min (Ii, wi), i =1, 2, ... , N. (8) 

 A categoria é escolhida como sendo o nó J ativo, ou 

seja: 

J = arg{max Tj}, j = 1, 2, . . . , N. (9) 

 Considerando-se a condição dada em (9), se existir mais de 

uma categoria ativa, a categoria escolhida será aquela que 

possuir menor índice. 

 

Passo 7: Ressonância ou Reset 

 

 A ressonância ocorrerá se o critério de vigilância 

dados em (10) for satisfeito: 

≥
∧

 I 

wI J
 (10) 

 Caso o critério, definido em (10), não for satisfeito, o 

dispositivo reset deverá ser acionado. No reset, o nó J de F2 é 

excluído do processo de busca (conforme estabelecido em 

(9)), ou seja, TJ = 0. Então, escolhe-se uma nova categoria 

usando-se a definição (9) no processo de ressonância. Este 

procedimento deverá repetido até que se encontre uma 

categoria que satisfaça a condição imposta em (10). 

 

Passo 8: Atualização dos Pesos (Treinamento) 

 

 Após o vetor de entrada I ter completado o estado de 

ressonância, busca-se ajustar os pesos da rede neural 

ART-Fuzzy do seguinte modo: 
velho
J

velho
J

novo
J wwIw )(+)∧(=  1  (11) 

sendo: 

J : índice da categoria ativa; 
novo
Jw  : vetor peso atualizado; 

velho
Jw  : vetor peso referente à atualização anterior. 

 Observa-se que se  = 1, tem-se o treinamento rápido. 

 

 O módulo ARTb é treinado e executado de acordo 

com os Passos 1 a 8 considerando-se os parâmetros b, b e b 

com valores fixos. Em relação ao módulo ARTa, também, 

segue-se com o mesmo algoritmo considerando-se a, a fixos 

e a variável tomando-se inicialmente um valor pequeno 

nominado baseline, o qual é incrementado (considerando-se um 
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valor positivo pequeno) continuamente até que o valor de a 

deixa de satisfazer a condição imposta em (10). O último valor 

de a que satisfaça a condição (10) é o valor correto (a-máx) 

que corresponde ao “casamento” entre a categoria pertencente 

ao padrão de entrada com a categoria associada ao padrão de 

saída. O parâmetro a compreendido entre baseline  e a-máx 

pode ser percorrido em poucas iterações [4]. Toda vez que os 

pares de entrada (a, b), associados aos módulos ARTa e ARTb, 

são confirmados (as entradas a e b referem-se às categorias J e 

K ativas, respectivamente), de acordo com o teste do match 

tracking: 

x
ab
i=

i

ab

y

wy J
i
∧

 (12) 

x
ab
i > ab  o par de treinamento deve ser confirmado 

nas matrizes de pesos com índices J e K; 

x
ab
i < ab  deve-se buscar um outro índice J (com 

relação aos vetores de entrada Ia), até que o 

critério de ressonância seja satisfeito;  

sendo: ab o parâmetro de vigilância inter-ART. 

 

Os pesos w
a
 e w

b
 devem ser adaptados usando-se a equação 

(11). Em relação aos pesos w
ab

, deve-se
 
proceder da seguinte 

forma: 

 

w
ab

JK 
novo 

=1 (13) 

w
ab

ij 
novo 

= 0, para i, j  J e K. (14) 

IV.  PREVISÃO DE CARGA MULTINODAL 

Para realizar a previsão de carga multinodal, utilizam-se 

dois sistemas previsores: o Sistema Previsor Global (SPG) e o 

Sistema Previsor Local (SPL) que é formado por vários 

módulos. Cada módulo é responsável pela previsão local. O 

módulo SPL é treinado de forma paralela, porém 

independente, utilizando como dados de entrada as variáveis 

exógenas (dia e hora etc.) e os dados de carga MW. A 

estimativa de carga, para cada ponto de interesse da rede, é 

dada pelo conceito de Fator de Participação da Carga Global 

(FPCG) [1] determinado por (15): 

CG

CL
FPCG

j

j   (15) 





N

j
j

CLCG
1

 (16) 

 

sendo: jCL  é carga local referente ao j-ésimo ponto de 

interesse (subestações, transformadores, alimentadores etc.) e 

CG é o somatório de todas as cargas locais. 

O Previsor de Carga Global é treinado da mesma forma, 

contudo, os dados de carga deste módulo são dados pelo 

somatório das cargas locais, como em (16). 

Na fase de previsão local, os valores do FPCG são 

multiplicados pelo valor da carga global, obtendo-se, assim, a 

saída do previsor da carga local de cada subestação, como em 

(17): 
)()()( ).( previewpreview

j

preview

j CGhFPCGCL   (17) 

 

A ilustração do esquema do sistema previsor do Fator de 

Participação da Carga Global é representada pela Fig. 1. 

 

 

 
Fig.1. Sistema Previsor do Fator de Participação da Carga Global. 

 

Para realizar a avaliação da metodologia, foi utilizado o erro 

percentual absoluto médio MAPE [16], e o erro máximo da 

previsão diária (EM), ou seja, a realização comparativa dos 

dados de carga real com os dados de carga prevista pela rede 

neural ARTMAP-Fuzzy. 
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N

i hL
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N
MAPE  (18) 

100.
)(

)()(
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hL

hLhL
EM  (19) 

sendo: )(hL  o valor da carga real referente à hora h ; )(hL  

o valor da carga prevista pela RNA na hora h ; :N  o número 

de horas. 

V.  RESULTADOS 

Para avaliar a previsão de carga multinodal, via metodologia 

proposta, foi desenvolvido o algoritmo da RNA com a 

arquitetura ARTMAP-Fuzzy implementada usando-se o 

aplicativo MATLAB R2015. A base de dados, para a 

realização da fase de treinamento, refere-se ao histórico o 

consumo de uma companhia do setor elétricos da Nova 

Zelândia (Electricity Comission da Nova Zelândia) 

compreendido entre Janeiro-2007 e Março-2009. Vários dados 

são disponibilizados nesse arquivo. Porém, foram utilizadas as 

variáveis exógenas tais como: dia da semana, dia atípico, se é 

horário de verão ou não e hora, e os valores do Fator de 

participação da carga global para a previsão local (FPCG(h-2), 

FPCG(h-1), FPCG(h)) e o valor da carga global normalizada 

para a previsão global utilizando cargas (CG(h-2), CG(h-1), 

CG(h)) no período entre o dia 11 de Novembro de 2008 até 7 

de janeiro de 2009. A previsão escolhida foi referente ao dia 

08-Janeiro-2009. O sistema elétrico é composto por nove 

subestações, porém será analisada a previsão de três 

subestações e a carga global nesse trabalho. 

 

A.  Carga Global 

A carga global é o somatório de todas as cargas local, foi 

realizada a previsão da carga global do dia 08 de janeiro de 

2009, utilizou como entrada o dia da semana e a hora 

binarizada e os dados de carga em MW. A Fig. 2 representa a 

curva de carga global real e a curva de carga global prevista 

pela rede neural no dia 08 de janeiro de 2009. 

 
Fig.2. Curva da carga global 

B.  Carga Local 

Todas as subestações do conjunto do sistema elétrico é 

composto por nove subestações: Kopu, Waikino, Waihou, 

Hamilton 11K, Hamilton 33K, Cambridge, TeAwan, Hinuera, 

Kinleith. Como maneira de testar a metodologia desenvolvida 

realizou-se a previsão de carga de um dia de uma subestação, 

escolheu a subestação de Hamilton 33K. A Fig. 3 representa a 

previsão realizada referente ao dia 08/01/2009, a curva de cor 

azul representa a curva de carga real, a de cor preta é a curva 

prevista pela rede neural ARTMAP-Fuzzy utilizando o sistema 

previsor do FPCG.  

 
Fig.3. Curva de carga da subestação de Hamilton 33K. 

 

Na tabela I são apresentados os MAPEs obtidos 

considerando-se três subestações do sistema elétrico e a carga 

global, comparando o sistema previsor local e a os valores 

previstos somente com o fator de participação da carga global. 

 
TABELA I 

MAPE DAS SUBESTAÇÕES 

 

Subestações MAPE 

Hamilton 11K 3.50 

Hamilton 33K 1.55 

TeAwan 1.89 

Previsão Global 3.28 

 

De acordo com a Tabela I pode-se notar que os resultados 

obtidos utilizando a rede neural ARTMAP Fuzzy foram 

promissores, com MAPEs inferiores a 4%, se mostrando uma 

boa ferramenta para realizar previsão de cargas locais, já que 

do ponto de vista da geração econômica, resultados inferiores 

a 5% de precisão apresentam uma redução significativa nos 

custos de geração [14]. 

 A grande vantagem de utilizar a rede neural ARTMAP 

Fuzzy é sua rápida convergência, sem correr o risco de não 

convergir. A metodologia proposta do fator de participação da 

carga global torna o processo mais ágil. O fato das cargas 

locais serem previstas em paralelo, faz com que o somatório 

do tempo de processamento de previsão das cargas locais 

sejam inferiores ao tempo de processamento de previsão da 
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carga global, tornando assim o processo de previsão mais 

rápido.  

VI.  CONCLUSÕES 

Com a necessidade de que o mercado de energia elétrica 

produza uma energia limpa, segura e eficaz para os seus 

consumidores, realizar a previsão de carga elétrica é uma 

ferramenta eficaz para a indústria de energia. Ao realizar uma 

previsão de forma adequada, podem-se ter informações 

essenciais para que o sistema seja planejado e operado de 

forma segura, confiável e econômica. 

Com o objetivo de atender estes requisitos citados, foi 

proposta uma rede neural ARTMAP Fuzzy para obter a 

previsão de cargas elétricas em curto prazo (24 horas à frente) 

em vários pontos da rede elétrica. Foi realizada a previsão 

global e a previsão local de três subestações da Nova Zelândia. 

A precisão obtida em todas as aplicações foi inferir a 3,5%, o 

que torna a rede neural ARTMAP Fuzzy uma ótima alternativa 

para este tipo de problema, além da mesma ter as vantagens de 

baixo custo computacional, devido a sua rapidez, e ser plástica 

e estável, ou seja, adquirir novos conhecimentos sem perder o 

que já apendeu anteriormente.  
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