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   Resumo  O mercado energético brasileiro tem recebido 

influência de um conjunto de fatores e tendências associados à 

economia mundial, que ditam as condições e oportunidades de 

comércio, fluxo de capitais e inovações tecnológicas. Além dos 

impactos econômicos mundiais, o mercado de energia do Brasil 

sofre diretamente com os níveis de chuvas.  O planejamento de 

sistemas de distribuição de energia elétrica é essencial para 

garantir a confiança e a qualidade da energia entregue ao 

consumidor. Uma das ferramentas utilizadas é a curva de carga. 

O segmento residencial com 22% é o segundo em demanda de 

energia, justificando seu estudo. Neste contexto, este trabalho 

apresenta um estudo de classificação de consumidores 

residenciais por classe de consumo e faixa salarial, utilizando 

técnicas inteligentes. 

 

Palavras-chave  Consumo de Energia, Consumidor 

Residencial, Curvas de Carga e Sistemas Inteligentes. 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

    O consumo de energia interna de um país sempre esteve 

relacionado ao seu Produto Interno Bruto (PIB) - o consumo 

aumenta quando o PIB cresce. No entanto, esta relação está a 

mudar, à medida que é diretamente afetada pelos problemas 

de petróleo. A escassez de energia e os problemas 

geopolíticos e ambientais levaram os países mais 

desenvolvidos a procurar maneiras para aperfeiçoar a 

produção e para gastar menos energia. No Brasil, a 

dependência do petróleo é menor do que na maioria dos 

países, pois sua energia está ligada à energia hidrelétrica. 

   Estudos de consumidores residenciais de energia apontam 

que o consumo pode chegar até 50% da energia 

comercializada nos mercados de energia dos países 

desenvolvidos. No entanto, a gestão deste tipo de consumo 

torna-se muito difícil devido à variação de cada perfil de 

consumidor, que está ligada a hábitos das pessoas e cada 

equipamento específico utilizado, que é por sua vez 

relacionado com a cultura, clima, condições econômicas, 

educação, estações do ano, dias da semana, e feriados [1-2]. 

   A preocupação com o aumento do consumo de energia, 

juntamente com a dificuldade em aplicar as plantas de nova 

geração, conduz à necessidade de vários estudos, a fim de 

melhorar a eficiência de consumo de energia [3-4]. 

   Metodologias estão sendo desenvolvidas para dar aos 

consumidores incentivos para que a energia seja utilizada de 

uma forma mais racional. Além disso, o conceito de smart 

grid faz uma contribuição importante ao nível da 

comunicação de dados, recursos melhorados e gerenciamento 

de rede, incluindo as vantagens de unir o consumo e geração 

distribuída [5-6]. 

   A grande extensão territorial brasileira fornece variações 

climáticas que influenciam profundamente a posse e os 

hábitos de consumo de cada consumidor. Além disso, 

mudanças culturais, econômicas e sociais das cinco regiões 

do Brasil resultam em diferentes perfis de consumidores, o 

que dificulta um bom planejamento do sistema [7-8]. 

   O estado de São Paulo possui grande destaque econômico, 

populacional e consequentemente em relação ao consumo de 

energia elétrica. Com pouco mais de 42 milhões de 

habitantes, com densidade de aproximadamente 170 

habitantes por km
2
, em 2013, consumiu aproximadamente um 

total de 136.122 GWh de energia elétrica, dos quais 38.752 

GWh são de consumidores residenciais (28,47%) [9]. 

   Além disso, São Paulo é responsável por mais de 30% do 

PIB nacional, o que o torna o Estado mais importante do país, 

e justifica o estudo de classificação de seus consumidores de 

energia. 

   Em 2014, a região Sudeste passou por um período de falta 

de chuvas, o que culminou com a diminuição dos níveis dos 

reservatórios das usinas hidrelétricas que abastecem o estado. 

Para manter o fornecimento de energia optou-se em utilizar 

as usinas térmicas, que em contra partida causou no estado de 

São Paulo, por exemplo, um aumento em torno de 25% nas 

contas de energia dos consumidores residenciais [10]. 

Possivelmente, este aumento acarretará em uma pequena 

diminuição no consumo, que poderá ser avaliada nos 

próximos anos. 

   A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou 

um programa de bandeiras tarifárias para melhorar o 

planejamento energético. Um programa educativo, que de 

acordo com os cenários dos reservatórios das usinas 

hidrelétricas aplicam tarifas diferenciadas aos consumidores, 

que por sua vez, deverão economizar energia quando os 

reservatórios estiverem mais críticos, com a possibilidade de 

aplicação de multa, caso atinja um limite estabelecido. Este 

programa foi estudado e avaliado de acordo com a 

sazonalidade de chuvas, bem como está atrelado ao 

planejamento e comercialização de energia [11]. 

Danilo S. Gastaldello, danilo.gastaldello@usp.br, André N. de Souza, 
andrejau@feb.unesp.br, Haroldo L. M. Amaral, agaelema@globo.com e  

Maria G. Zago, mgzago@uol.com.br, Tel. +55-14-3103-6000. 

   Este trabalho foi parcialmente financiado pela CAPES, através da Bolsa de 
Doutorado. 

 

 

mailto:mgzago@uol.com.br


   O estudo do gerenciamento pelo lado da demanda (GLD) 

tornou-se uma ferramenta importante para o planejamento de 

distribuição de energia, bem como, para o uso de forma mais 

eficiente da energia elétrica. Este estudo necessita de um 

conhecimento das características dos consumidores e 

estabelece padrões de consumo de acordo com estas 

características [12]. 

   A análise da demanda tem por objetivo a sua adequação às 

reais necessidades da unidade consumidora. Podem ser 

analisadas as demandas de potência contratada, medidas e as 

efetivamente faturadas, o objetivo é procurar reduzir ou 

mesmo eliminar as ociosidades e ultrapassagens de demanda 

[13].  

   Neste contexto, estudar e conhecer os consumidores de 

energia é fundamental para um bom planejamento de 

distribuição de energia, controlando bem a oferta e a 

demanda de energia, favorecendo o mercado. A proposta 

deste trabalho é criar um banco de dados de consumidores 

residenciais através de um algoritmo que crie curvas de carga 

e que leve em consideração aspectos sociais, econômicos e 

culturais e posteriormente realizar uma avaliação de técnicas 

inteligentes com a função de classificação destes bancos de 

dados em classes de consumo e faixa salarial. 

 

II TÉCNICAS INTELIGENTES 

 

A. SVM – Máquina de Vetor de Suporte 

   Uma máquina de vetores de suporte (SVM, do 

inglês: support vector machine) é um conceito na ciência da 

computação para um conjunto de métodos do aprendizado 

supervisionado que analisam os dados e reconhecem padrões, 

usado para classificação e análise de regressão. O SVM 

padrão toma como entrada um conjunto de dados e prediz, 

para cada entrada dada, qual de duas possíveis classes a 

entrada faz parte, o que faz do SVM um classificador linear 

binário não probabilístico. Dados um conjunto de exemplos 

de treinamento, cada um marcado como pertencente a uma de 

duas categorias, um algoritmo de treinamento do SVM 

constrói um modelo que atribui novos exemplos a uma 

categoria ou outra. Um modelo SVM é uma representação de 

exemplos como pontos no espaço, mapeados de maneira que 

os exemplos de cada categoria sejam divididos por um espaço 

claro que seja tão amplo quanto possível. Os novos exemplos 

são então mapeados no mesmo espaço e preditos como 

pertencentes a uma categoria baseados em qual o lado do 

espaço eles são colocados [14]. 

 

B. RNA – Redes Neurais Artificiais 

   As redes neurais artificiais são um método para solucionar 

problemas através da simulação do cérebro humano, 

inclusive em seu comportamento, ou seja, aprendendo, 

errando e fazendo descobertas. São técnicas computacionais 

que apresentam um modelo inspirado na estrutura neural 

de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento 

através da experiência. 

   As redes neurais possuem nós ou unidades 

de processamento. Cada unidade possui ligações para outras 

unidades, nas quais recebem e enviam sinais. Cada unidade 

pode possuir memória local. Essas são a simulação dos 

neurônios, recebendo e retransmitindo informações. Somam-

se as entradas e retorna uma saída, caso esta seja maior que o 

valor da soma. 

   Uma rede neural pode possuir uma ou múltiplas camadas. 

Exemplificando com três camadas, poderíamos ter a camada 

de entrada, em que as unidades recebem os padrões; 

a camada intermediária, onde é feito processamento e a 

extração de características; e a camada de saída, que conclui e 

apresenta o resultado final. Quanto maior o número de 

camadas, melhor a capacidade de aprendizado. 

   A camada de entrada deve possuir uma unidade especial 

conhecida como bias, usada para aumentar os graus de 

liberdade, permitindo uma melhor adaptação, por parte da 

rede neural, ao conhecimento a ela fornecido [15]. 

 

C. OPF – Floresta dos Caminhos Ótimos 

   Uma nova metodologia para o desenvolvimento de 

classificadores baseados em floresta de caminhos ótimos foi 

recentemente apresentada, estes reduzem o problema de 

reconhecimento de padrões ao particionamento de um grafo 

em árvores de caminhos ótimos, as quais são enraizadas por 

amostras protótipos e qualquer elemento pertencente a uma 

dada árvore é mais fortemente conexo à sua raiz do que 

qualquer outra. Tal força de conexidade é estabelecida por 

uma função de custo de caminho, previamente escolhida.  

   O classificador OPF se baseia em um subconjunto de 

amostras protótipos (representantes de todas as classes do 

conjunto de treinamento) e em uma função de conexidade no 

grafo de treinamento, a qual busca agrupar uma amostra com 

o protótipo que lhe oferece melhor conexidade, sendo esta 

dada em função dos atributos das amostras que pertencem ao 

caminho ótimo que conecta o protótipo a amostra em 

questão.  

   O OPF particiona o grafo de treinamento em uma floresta 

de caminhos de custo mínimo, onde cada árvore é enraizada 

em um protótipo e todas as amostras da árvore são rotuladas 

com o mesmo rótulo da raiz.        

   A classificação de uma nova amostra se dá por encontrar o 

protótipo que lhe oferece o caminho ótimo entre os caminhos 

oferecidos por todos os protótipos [16]. 

 

III METODOLOGIA 

 

   Serão apresentadas as metodologias utilizadas para o 

desenvolvimento do algoritmo para construir os perfis de 

carga dos consumidores residenciais e a metodologia para 

estudo da aplicação de técnicas inteligentes para a 

classificação dos consumidores de energia em classes de 

consumo e faixa salarial. 

 

A. Algoritmo para construção do banco de dados 

   Para o desenvolvimento do algoritmo de construção de 

curvas de carga, uma ampla análise foi realizada nos dados 

apresentados pelo PROCEL sobre os hábitos de consumo de 

energia dos consumidores residenciais, bem como dos dados 

socioeconômicos das famílias e a posse de equipamentos das 

residências, apresentados pelo IBGE no Censo Demográfico 

de 2010 [17]. 
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   Para estudar as influências que características sociais, 

culturais e econômicas têm sobre as curvas de carga, o 

algoritmo proposto utilizou como base, variáveis como:  

 número de pessoas,  

 faixa etária dos componentes da família,  

 região do país,  

 classe econômica (renda familiar),  

 tamanho da residência,  

 estação do ano, e  

 dias da semana.  

  Estas sete variáveis possuem relações entre si e foram 

chamadas de variáveis ativas, pois influenciam diretamente 

na posse de equipamentos e/ou nos hábitos de consumo, com 

maior ou menor intensidade. 

   O primeiro passo do algoritmo é determinar quais 

equipamentos irão compor a carga da residência, para isso 

são realizados sorteios de pontos (pesos) para as variáveis 

que influenciam na posse de equipamentos (Região, Classe 

Econômica, Número de pessoas, Faixa Etária e Tamanho da 

Residência). 

   Depois de selecionado os equipamentos que compõem a 

residência, inicia-se o processo de utilização diária e mensal 

de cada equipamento. 

   Todas as sete variáveis influenciam no hábito de consumo. 

Determinar o hábito da pessoa não é uma tarefa trivial, assim 

sendo, optou-se neste primeiro momento em definir algumas 

referências e realizar algumas suposições. 

   A principal referência está relacionada com as curvas 

médias estudadas da ANEEL, elas indicam para o algoritmo 

o padrão médio exigido das curvas de carga.  

   Por fim, é apresentado um diagrama para representar todo o 

programa de construção de curvas de carga. 

 

 
Fig. 1. Diagrama Esquemático do Algoritmo de Construção de Curvas de 

Carga de Consumidores Residenciais.  

 

   Foram extraídas das curvas de carga geradas mais 13 

variáveis, chamadas de variáveis conclusivas ou aparentes:  

 

 consumo, 

 potência instalada,   

 classe de consumo,  

 demanda média,  

 demanda máxima,  

 fator de carga,  

 fator de demanda,  

 número de picos,  

 número de picos acima da média,  

 número de vales,  

 número de vales acima da média,  

 total de pontos acima da média, e  

 dia do mês com maior consumo. 

 

   Estas variáveis são importantes, pois caracterizam cada tipo 

de consumidor e serão utilizadas para auxiliar os sistemas 

inteligentes a definirem padrões de consumo de energia e 

classificar os consumidores quanto ao consumo e a faixa 

salarial da família. 

 

B. Estudo da aplicação de técnicas inteligentes para 

classificação do consumidor 

   Para estudo de classificação foram escolhidos três métodos 

de classificação: RNA, OPF e SVM, pois são amplamente 

utilizados para classificação e determinação de padrões. 

   Estes métodos serão comparados em relação à precisão e ao 

tempo de computação necessário para o treinamento e para a 

classificação de um mesmo banco de dados criado. 

   Foram utilizados 2 bancos de dados: 

 Com todas variáveis ativas e aparentes, para 
treinamento e classificação dos consumidores quanto 
à classe de consumo; e 

 Com todas variáveis ativas e aparentes, para 
treinamento e classificação dos consumidores quanto 
à faixa salarial da família. 

   As configurações dos sistemas são apresentadas a seguir: 

 Divisão da base: 50% pra treino e 50% para teste. 

 OPF: sem parâmetros. Utilizou-se a biblioteca 
LibOPF. 

 RNA: tipo perceptron multicamadas sendo 1 camada 
intermediária com 10 neurônios, função de ativação 
tansig em todas as camadas e treinamento com 
Levenberg-Maquardt. Utilizou-se Matlab. 

 SVM: estratégia um contra todos, tipo C-SVC , com 
C=1, função núcleo RBF com gamma=0,2. Utilizou-
se a biblioteca LibSVM. 

   As técnicas foram utilizadas para classificar os 

consumidores em relação à faixa salarial (utilizadas 5 classes 

distintas, que possuem relação ao salário familiar dado em 

Reais – Tabela 1) e à classe de consumo (utilizadas 13 classes 

distintas, que possuem relação à quantidade de energia 

consumida em kWh – Tabela 2). 

 
TABELA I. FAIXAS SALARIAIS. 

Classe Salários (nº de) Faixa Salarial (R$) 

A Acima de 20 14.500,00 ou mais 

B 10 à 20 7.250,00 à 14,499,99 

C 4 à 10 2.900,00 à 7,249,99 

D 2 à 4 1.450,00 à 2.899,99 

E Até 2 Até 1.449,99 



TABELA II. CLASSES DE CONSUMO. 

Classe Codificação Parâmetro (kWh) 

E- 13 < 80 

E+ 12 ≥ 80 e < 100 

D- 11 ≥ 100 e < 130 

D 10 ≥ 130 e < 160 
D+ 9 ≥ 160 e < 200 
C- 8 ≥ 200 e < 230 
C 7 ≥ 230 e < 260 

C+ 6 ≥ 260 e < 300 
B- 5 ≥ 300 e < 370 
B 4 ≥ 370 e < 440 

B+ 3 ≥ 440 e < 500 
A- 2 ≥ 500 e < 700 
A+ 1 ≥ 700 

 

 

IV RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados foram divididos conforme a metodologia 

descrita, e apresentam bons resultados tanto do algoritmo 

quanto das técnicas inteligentes. 

 

A. Algoritmo para construção do banco de dados 

Com o algoritmo desenvolvido é possível estudar a 

influência de cada uma das características de entrada. Estas 

características estão diretamente relacionadas com o hábito 

de consumo e a posse de equipamento e, portanto, estão 

relacionadas com as curvas de carga. Cabe salientar que 

influências climáticas e culturais foram levadas em 

consideração no sorteio dos equipamentos que estariam 

ligados, o tempo de uso e também o horário de uso.  

A Fig. 2 apresenta um exemplo das curvas de carga 

produzidas pelo algoritmo. No caso, são apresentadas curvas 

médias de consumo da região Sudeste de cada classe de 

consumidor (A, B, C, D e E), o que representa um padrão 

característico de consumo. 

 
Figura 2. Exemplo de Curvas de Médias de Consumo da Região Sudeste 

Geradas pelo Algoritmo. 
 

Observa-se que o consumo diário da região sudeste é bem 

característico, possuindo picos ao amanhecer e no horário de 

ponta. É possível verificar que as características de todas as 

classes de consumo são parecidas, sendo diferenciadas pela 

quantidade de potência consumida. Cabe salientar que estas 

curvas são as médias geradas da soma de milhares de curvas 

que o algoritmo produz aleatoriamente durante o 

processamento. Esta aleatoriedade é controlada através das 

características de entrada e do conhecimento adquirido 

através do estudo sobre o tema, com dados estatísticos 

extraídos de planilhas do IBGE e do SINPHA. 

Apesar disso, o algoritmo pode ser alterado e apresentar 

algumas curvas geradas aleatoriamente, antes de ser tirado à 

média, o que demonstra os diferentes tipos de consumidor, 

pois os hábitos de consumo variam bastante de um 

consumidor para outro. A Fig. 3 apresenta 10 curvas geradas 

aleatoriamente e a média para a classe C de consumo, da 

região Sudeste, com 2 pessoas e classe econômica C. 

 
Figura 4. Curvas Aleatórias e Curva Média da Região Sudeste para um 

Determinado Perfil de Consumidor 
 

Observa-se que o padrão das curvas é característico, pois, 

conforme explicado, a curva segue as tendências de consumo 

e, aumentado os desvios, a tendência diminui, porém a média 

será bem parecida com a atingida. 

 

B. Estudo da aplicação de técnicas inteligentes para 

classificação do consumidor 

   As Tabelas III e IV apresentam os resultados da 

classificação do banco de dados para faixa salarial e classe de 

consumo, além do tempo de execução do treinamento e da 

classificação, utilizando as três técnicas inteligentes. 

 
TABELA III. CLASSIFICAÇÃO DA FAIXA SALARIAL. 

Técnica Taxa de Acerto (%) Tempo de Execução (s) 

OPF 56,08 ±0,0 25,41 

SVM 19,95±0,0 648,70 

RNA 54,47±0,63 58,24 

 
TABELA IV. CLASSIFICAÇÃO DA CLASSE DE CONSUMO. 

Técnica Taxa de Acerto (%) Tempo de Execução (s) 

OPF 91,90 ±0,0 27,68 

SVM 12,69±0,0 2.251,39 

RNA 92,28±2,49 86,43 

 

   Podemos ver através dos resultados apresentados nas 

Tabelas III e IV que tanto OPF como RNA têm boa precisão, 

para classe de consumo e média precisão para faixa salarial, 



enquanto que o SVM não assimilou bom resultado para 

nenhuma das duas classificações.  

 

V CONCLUSÕES 

 

   Um conjunto de dados de consumidores residenciais foi 

criado através de um algoritmo que leva em conta os aspectos 

sociais, econômicos e culturais. Este trabalho realizou uma 

avaliação da classificação em classes de consumo e faixa 

salarial, utilizando técnicas inteligentes. 

   Realizou-se experimentos para avaliar a precisão da RNA, 

SVM e OPF. Neste sentido RNA e OPF superaram o SVM, 

mas OPF é mais rápido do que RNA.  

   Além disso, observou-se que RNA e OPF tiveram um pior 

desempenho para o a faixa salarial, enquanto que o SVM teve 

uma precisão maior, contudo ainda bem abaixo das outras 

técnicas, possivelmente devido sua característica linear 

binária. 

   O conhecimento do consumidor é de suma importância para 

um melhor planejamento de energia, pois acarretará em 

melhores tomadas de decisão para utilizar de forma correta os 

recursos e as hidrelétricas existentes, além de auxiliar nos 

estudos de gerenciamento pelo lado da demanda e 

consequentemente no smart grid. 

   Os próximos passos da investigação será conduzida a fim 

de melhorar o algoritmo para curvas de carga e estudar sobre 

a influência de cada recurso na curva de carga, demonstrando 

sua importância através de algoritmos evolutivos para a 

otimização. Este tipo de estudo vai ajudar o planejamento de 

distribuição de energia e na implementação de smart grid. 
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