
Multinodal Load Forecasting Based on 

Fuzzy-ARTMAP Neural Network 

Code: 22.003 

Aline Jardim Amorim, Thays Abreu, Carlos Roberto Minussi 

UNESP 

16/11/2017 1 



Previsão de carga multinodal utilizando uma rede neural da família ART 

(Adaptive Resonance Theory), com a arquitetura neural ARTMAP –Fuzzy 

e o uso do conceito do Fator de Participação da Carga Global (FPCG). 
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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 metodologias já foram desenvolvidas com o propósito de prever 

esse comportamento, porém uma metodologia que sobressaiu insere-se 

nas  técnicas inteligentes (por exemplo, Redes Neurais Artificiais e Lógica 

Fuzzy) que são muito utilizadas na literatura para realizar a previsão de 

carga elétrica. 

 

Dentre as arquiteturas de redes neurais artificiais as redes da família ART 

(Adaptive Resonance Theory)  tem sido muito utilizada nas realizações de 

previsões, em especial a rede neural ARTMAP-Fuzzy. 
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As vantagens de se utilizar a rede neural ARTMAP-Fuzzy são: 

 

•Plasticidade 

 

•Estabilidade 

 

•Convergência 

 

 

Introduction 

16/11/2017 4 



A rede neural ARTMAP-Fuzzy possui a aprendizagem supervisionada 

baseado nos princípios e conceitos das redes ART. 
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A lógica fuzzy é agregada à arquitetura ARTMAP  visando 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. 

 

O funcionamento das redes neurais Fuzzy-ART e Fuzzy-ARTMAP 

consiste nas seguintes fases:  

 

I. fase de treinamento  

 

II. fase de análise.  
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Fluxograma da rede ARTMAP-Fuzzy 
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Sistema Previsor 

Sistema Previsor Global (SPG) e o Sistema Previsor Local (SPL) que é 

formado por vários módulos. 
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Entrada dos Sistemas Previsores 
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O banco de dados foi fornecido  por uma companhia do setor Elétrico da 

Nova Zelândia. O período utilizado no treinamento da rede ARTMAP-

Fuzzy foi entre o dia 11 de Novembro de 2008 até 7 de janeiro de 2009. A 

previsão escolhida foi referente ao dia 08-Janeiro-2009. A rede foi 

programada no aplicativo Matlab  R2015a. 
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Subestação MAPE 

Hamilton 11K 3.50 

Hamilton 33K 1.55 

TeAwan 1.89 

Previsão Global 3.28 



Previsão da Carga Global 
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Previsão da Carga Local 
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Os resultados obtidos utilizando a rede neural ARTMAP Fuzzy foram 

promissores, com MAPEs inferiores a 4%, mostrando-se 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. 

 

A rede neural ARTMAP-Fuzzy possui a vantagem de ter uma 

convergência rápida, sem correr o risco de não convergir. 

 

A agilidade do processo com a utilização da metodologia do fator de 

participação da carga global. 
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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. A rede neural ARTMAP-Fuzzy mostrou ser uma 

ótima ferramenta para a realização de previsões de cargas elétricas, pois 

em todas as aplicações os resultados foram inferiores a 3,5%,  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 aprendeu anteriormente. 
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