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Abstract. The electric load data quality is fundamental in the short-term load 
forecasting. In general, data quality is poor, since the load records often have 
aberrant data, discontinuities and gaps resulting from failures and problems 
in the measuring system. The presence of bad data in historical load data 
contributes to poor specification of a forecasting model and therefore affects 
the accuracy of load forecasts. Thus, the construction of a forecasting model 
should be preceded by the treatment of the load records. This paper presents a 
methodology based in statistical and artificial intelligence techniques to 
automatically cleanse historical load records. 

Resumo. A qualidade dos dados de carga é fundamental na previsão de curto 
prazo. Em geral, esta qualidade é ruim, uma vez que os registros de carga 
frequentemente apresentam dados aberrantes, descontinuidades e lacunas de 
dados resultantes de falhas e problemas no sistema de medição. A presença de 
erros no histórico de dados contribui para uma especificação errônea do 
modelo de previsão e consequentemente para sua perda de precisão. Portanto, 
a construção de um modelo de previsão deve ser precedida pelo tratamento 
dos dados históricos da carga. Este trabalho apresenta uma metodologia 
baseada em métodos estatísticos e de inteligência artificial para tratamento de 
dados de carga. 

1. Introdução 

A precisão das previsões de carga é um item fundamental para a operação econômica e 
segura de um sistema elétrico de potência [1]. A necessidade de previsões precisas tem 
conduzido ao desenvolvimento de um amplo conjunto de metodologias para previsão de 
carga, sobretudo de metodologias para previsão de curto prazo, em horizontes que 
abrangem desde uma hora até uma semana à frente, em intervalos horários ou de meia 
hora. Atualmente há uma variedade de metodologias para previsão de carga: métodos 
estatísticos [2], redes neurais artificiais [3], lógica fuzzy [4], sistemas neuro-fuzzy [5] e 
máquinas de vetor de suporte [6]. Independentemente da metodologia utilizada, a 
construção de um modelo de previsão baseia-se no comportamento passado da carga e 
das suas relações com outras variáveis explicativas, por exemplo, a temperatura. 
Portanto, para que o modelo identificado tenha uma boa capacidade preditiva é 
imprescindível que os dados tenham a maior qualidade possível, no caso ideal os dados 



  

devem estar livres de erros e perturbações provocadas por problemas no sistema de 
medição (falhas de medidores e na transmissão de dados) ou provocadas por eventos 
como curtos-circuitos, falha de equipamentos e demais causas que afetam a trajetória da 
carga. 

 Porém, na prática a situação está bem longe do ideal e os registros da carga 
podem apresentar observações aberrantes, descontinuidades e lacunas de dados. A 
presença destes erros compromete o ajuste dos modelos de previsão e a qualidade das 
previsões.  

 Para mitigar os efeitos das falhas nos dados de carga sobre a identificação dos 
modelos de previsão, a construção de qualquer modelo deve ser precedida pelo 
tratamento dos dados históricos com a finalidade de corrigir ou atenuar as observações 
aberrantes, as descontinuidades e as lacunas de dados.  

 Na literatura técnica encontram-se algumas propostas para o tratamento de dados 
de carga [7-13]. Neste artigo propõe-se uma alternativa para o tratamento dos dados de 
carga. A metodologia proposta baseia-se no uso combinado de técnicas estatísticas para 
análise de dados [14], Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (Self-organized Map – 
SOM) [15], classificador Naive Bayes [16] e regressão não-paramétrica LOESS (Locally 
Weighted Scatter Plot Smoothing) [14]. Todas estas técnicas são utilizadas na execução 
das etapas identificadas no fluxograma apresentado na Figura 1 com a finalidade de 
remover dados aberrantes (outliers) e preencher lacunas nos dados de curvas de carga.  

 
Figura 1. Metodologia proposta para o tratamento de  dados de curva de carga 

 A seguir, na seção 2, são apresentadas as técnicas empregadas na metodologia 
proposta. Em especial, apresentam-se o método LOESS para suavização de dados de 
carga, os Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen utilizados na análise de agrupamentos 



  

das curvas de carga e na identificação de perfis típicos e o classificador Naive Bayes, 
responsável por associar cada curva de carga com um perfil típico mais provável. Na 
seção 3 apresenta-se a aplicação de cada etapa da metodologia proposta, desde a 
correção dos outliers das medições de curva de carga ao preenchimento de lacunas de 
dados. Ainda na seção 3 são apresentados alguns resultados de um experimento 
computacional que demonstram o potencial da metodologia proposta. Por fim, na seção 
4 são resumidas as principais conclusões do trabalho. 

2. Métodos 

2.1. LOESS 

Trata-se de um método de regressão não-paramétrico útil na suavização de dados. A 
versão suavizada da curva de carga fornece uma referência contra a qual as medições 
podem ser comparadas com a finalidade de identificar eventuais outliers. Para cada 
instante de tempo da série de carga verificada, as observações ao redor são ponderadas 
de forma que as observações mais próximas recebem pesos maiores. Na sequência, uma 
estimativa suavizada para este instante de tempo é calculada por mínimos quadrados 
ponderados. Para obter a curva suavizada basta percorrer todos os pontos da série, 
movendo a janela de vizinhança em questão, conforme descrito no algoritmo abaixo:  

1) Seja x um contador de tempo e y o vetor com os dados de carga.  
2) Para cada instante de tempo x0 identifique os k instantes xi (i=1,k) na vizinhança 

de x0 e denote este conjunto por N(x0). 
3) Calcule a maior distância entre x0 e o ponto xi dentro da janela N(x0): 
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5) Use o estimador de mínimos quadrados ponderados para obter uma estimativa ŷ  
para y no ponto x0 ajustado ao conjunto de observações que pertencem à 
vizinhança N(x0). 

6) Repita os passos de 2 a 6 para cada instante de tempo no vetor x. 

2.2. Mapas Auto-Organizavéis de Kohonen - SOM  

O mapa de Kohonen é um tipo de rede neural com treinamento competitivo e não 
supervisionado, aplicada em problemas de cluster analysis [15]. Por meio da rede SOM 
pode-se projetar um conjunto de dados com N padrões de entrada com p atributos em 
um espaço de dimensão reduzida, usualmente uma ou duas dimensões, de tal forma que 
na projeção a proximidade dos objetos no espaço de entrada é preservada no espaço de 
saída. Na rede SOM, os neurônios se organizam em uma grade, geralmente, 
bidimensional, conforme indicado na Figura 2, em que cada neurônio recebe todas as 
entradas e funciona como um discriminador de características. 



  

 

Figura 2. Rede SOM 

 Na fase de treinamento da rede, dado um padrão de entrada, os neurônios 
competem entre si para ver quem gera a maior saída, i.e., quem é o neurônio com o 
vetor de pesos mais parecido com o padrão de entrada (neurônio vencedor). Identificado 
o neurônio vencedor, tem-se o início do processo de atualização dos pesos deste 
neurônio e de seus vizinhos. Durante a fase de aprendizado, os neurônios se 
especializam na detecção de um conjunto de padrões de entrada e se organizam 
topologicamente, fazendo com que os padrões detectados por um dado neurônio estejam 
relacionados com a posição do neurônio na grade. Assim, padrões de entrada 
semelhantes são detectados por neurônios próximos dentro da grade.  

2.3. Classificador Naive Bayes  

Trata-se de um classificador baseado no teorema de Bayes [16]. Em uma situação geral, 
objetos podem ser classificados em uma classe entre m classes possíveis C1,...,Cm. 
Considere um objeto com p características descritas por variáveis categóricas xi,∀i=1,p, 
em um vetor X=(x1,...,xp), cuja classe não é conhecida. A proposta do Naive Bayes é 
classificar o objeto na classe com a maior probabilidade a posteriori condicionada a X. 
O classificador associa o objeto com características X à classe Ck se, e somente se, 
P(Ck|X)≥P(Cj|X) ∀j,k=1,m e j≠k. A classe Ck para a qual P(Ck|X) é maximizada é 
denominada hipótese de máxima a posteriori.  

 Pelo Teorema de Bayes a probabilidade a posteriori P(Cj|X) ∀j=1,m pode ser 
expressa em função da probabilidade a priori P(Cj) do objeto pertencer a classe Cj, da 
verossimilhança P(X|Cj) e da evidência P(X), ou seja: 
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 O denominador em (1) é uma constante que não depende da classe, mas apenas 
das variáveis categóricas, cujos valores são conhecidos. Logo, o denominador é um fator 
de escalonamento que pode ser ignorado para fins de classificação. Adicionalmente, 
pelo Teorema da Probabilidade Condicional [16] a expressão acima pode ser reescrita 
como: 

                          ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CjPxxCjxPxCjxPCjxPXCjP pp 11121 ,...,,|...,||| −⋅⋅⋅∝       (2) 

 Diante da dificuldade em obter uma estimativa da probabilidade 
conjunta ( )pp xxCjxP ,...,, 1 , o classificador Naive Bayes assume a independência 



  

condicional dos atributos de X em cada classe Cj ∀∀∀∀j=1,m. Esta simplificação permite 
reescrever (2) como sendo proporcional ao produto das probabilidades P(xi|Cj) ∀∀∀∀i=1,p e 
j=1,m: 

                               ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CjPCjxPCjxPCjxPXCjP p ⋅⋅⋅⋅∝ |...||| 21                (3) 

 A premissa de independência condicional das características simplifica o 
problema e permite a construção de um classificador simples e eficiente. A simplicidade 
do Naive Bayes reside no pequeno número de parâmetros que precisam ser estimados: 
apenas as probabilidades a priori de cada classe e as probabilidades condicionais de cada 
atributo, dada a classe. Apesar da premissa de independência condicional das 
características não ser exata, o Naive Bayes apresenta um desempenho comparável aos 
métodos de classificação mais sofisticados [16]. 

3. Aplicação e Resultados 

O tratamento de dados inicia-se com a leitura de curvas de carga diárias, com intervalos 
de integração de 1 minuto, ao longo de um período de quatro anos. Logo, cada curva de 
carga diária é um vetor contendo 1440 registros de demanda. Ao todo foram analisadas 
1461 curvas, sendo que 187 (13%) apresentaram dados aberrantes e lacunas de dados. 

3.1. Etapa 1 – Remoção de outliers e identificação dos perfis típicos 

3.1.1 Filtragem das observações aberrantes 

Para cada curva lida é construída a distribuição de freqüência dos valores da demanda, 
conforme ilustrado pelo histograma na Figura 3b. A presença de classes com 
freqüências nulas, conforme ilustrado na Figura 3b, sugere a existência de 
descontinuidades e de observações atípicas [17], fatos observados na nuvem de pontos 
da curva de carga ilustrada na Figura 3a. Adicionalmente, categorias com apenas uma 
observação, por exemplo, a categoria com demanda entre 300 e 350 MW na Figura 3b, 
pode ser entendida como um ruído e tem seu valor corrigido para o valor da demanda 
imediatamente anterior (caso seja a observação do primeiro minuto o valor é corrigido 
para o valor da demanda no minuto seguinte). 
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(a) curva de carga ao longo de um dia 

 

(b) distribuição de frequência da carga 

Figura 3. Curva de carga e distribuição da demanda 

 Na sequência, aplica-se o algoritmo de suavização LOESS em cada curva de 
carga. A partir do desvio padrão (DP) dos desvios entre a curva medida e a curva 
suavizada y(t) obtém-se os limites dos intervalos de confiança da demanda em cada 



  

minuto: [y(t) - 3.5 DP : y(t) + 3.5 DP]. Em cada instante de tempo verifica-se se o 
intervalo de confiança contém a demanda medida, caso contrário o valor da demanda é 
considerado atípico e é substituído pelo valor da demanda imediatamente anterior. 

3.1.2. Identificação das lacunas de dados 

A detecção de seqüências de valores constantes ou quase constantes em uma curva de 
carga com resolução temporal de 1 minuto inicia-se pelo cálculo das diferenças de 
primeira ordem das demandas normalizadas pela demanda média. Seja L(t) a demanda 
normalizada no minuto t, então a diferença de primeira ordem é dada por ∆L = L(t) - L(t-
1). A presença de seqüências de valores constantes ou quase constantes produz 
seqüências de valores nulos ou quase nulos na série das diferenças. Então para detectar a 
presença de seqüência de valores constantes basta avaliar o tamanho das seqüências de 
diferenças absolutas menores que uma tolerância ∆. Após alguns testes realizados com 
uma amostra de curvas de carga considerou-se ∆ = 0,001 e tamanho mínimo de 10 
minutos para uma seqüência ser considerada constante. 

3.1.3. Identificação de perfis típicos 

A identificação dos perfis típicos é realizada por meio da rede SOM. Como o objetivo é 
agrupar as curvas com perfis semelhantes em um mesmo cluster, a rede SOM foi 
aplicada ao conjunto de curvas de carga (sem lacunas dados e sem observações 
aberrantes) normalizadas pelas respectivas demandas médias. Os perfis típicos são 
definidos pelos k centroides em cada um dos k clusters. Os 100 perfis típicos 
identificados neste trabalho estão ilustrados na Figura 4. 

 
Figura 4. Tipologias geradas pela rede SOM 

3.2. Etapa 2 - Preenchimento de lacunas de dados 

3.2.1 Identificação de um perfil típico para cada curva de carga 

O preenchimento das lacunas de dados em uma curva de carga tem como suporte um 
perfil típico. Em virtude da variedade de perfis típicos identificados pela rede SOM, 
aplica-se o classificador Naive Bayes com a finalidade de identificar um perfil típico 
compatível com as características qualitativas do perfil diário de carga com lacunas, por 
exemplo, se o dia é feriado ou pertence ao horário de verão, o dia da semana e o mês. 



  

 Assim, na sequência foram calculadas as probabilidades condicionais em cada 
um dos 100 clusters parcialmente ilustradas na Figura 5. Em cada cluster foram 
contabilizadas as frequências relativas de feriados, dias de horário de verão, dias da 
semana (domingo até sábado), e meses (janeiro até dezembro).Tais probabilidades são 
utilizadas pelo classificador Naive Bayes em (3).  

 
Figura 5. Probabilidades relativas a cada cluster 

 A título de ilustração, considere um dia com as características descritas na 
Tabela 1 e apenas dois clusters com frequências relativas ilustradas na Tabela 2. Neste 
caso o classificador Naive Bayes irá sugerir o perfil típico definido pelo centroide do 
cluster 2 como o mais provável para o perfil em questão, pois P(Cluster 2) > P(Cluster 
1), conforme ilustrado abaixo: 

P(Cluster 1) = 0.0058 x [1 – 1] x 1 x 0.25 x 0 = 0    

P(Cluster 2) = 0.013 x [1 - 0] x 1 x 1 x 0.0556 = 0.000723 

Tabela 1. Características de um perfil diário qualq uer 

Feriado Horário de Verão Dia da semana Mês 
Não Sim Domingo Novembro 

Tabela 2. Probabilidades condicionais em dois clusters avaliados 

Cluster P(Cluster) P(feriado) P(hverão) P(domingo) P(novembro) 
1 0,0058 1,0000 1,0000 0,2500 0,0000 
2 0,0101 0,0714 1,0000 0,9286 0,7143 

3.2.2. Preenchimento das lacunas de dados 

Nesta etapa as lacunas de dados são substituídas pelo segmento da curva sugerido pelo 
perfil típico mais provável, conforme ilustrado na Figura 6. 

 

(a) curva medida e curva filtrada 

 

(b) perfil típico usado na correção 

Figura 6. Curva medida, curva filtrada e perfil típ ico utilizado 



  

3.3. Experimento computacional 

Para avaliar o desempenho da metodologia proposta concebeu-se um experimento 
computacional em que lacunas de dados e outliers (ruídos) foram incorporados aos 
valores verificados de um conjunto de curvas de carga provenientes do sistema elétrico 
brasileiro. O objetivo do experimento consiste em avaliar a capacidade da metodologia 
proposta recuperar o padrão original da curva corrompido propositalmente por meio de 
uma simulação estocástica. A seguir, na Figura 7 tem-se a apresentação de alguns 
resultados gerados no experimento computacional em que se observa a boa aderência 
das curvas filtradas (em vermelho) com as respectivas curvas medidas (em azul) e, 
portanto, a boa atuação da metodologia proposta na correção da curva com falha (em 
preto). 

  

  

  

Figura 7. Resultados do experimento computacional, curva medida (azul), curva 
com falha simulada (preto) e curva filtrada (vermel ho)  



  

4. Conclusões 

Neste trabalho apresentou-se uma nova metodologia para o tratamento automático de 
dados de carga. A metodologia proposta pode ser organizada em duas etapas: remoção 
de observações aberrantes e identificação de perfis típicos de curvas de carga (etapa 1) e 
preenchimento de lacunas de dados (etapa 2).  

Na etapa 1, a remoção das observações aberrantes é realizada por meio da análise da 
distribuição de frequência da carga em cada perfil diário analisado, seguida pela 
aplicação do método LOESS. Após a remoção das observações aberrantes faz-se a 
identificação dos perfis de carga com lacunas de dados a serem posteriormente 
preenchidas na etapa 2. O preenchimento das lacunas de dados é realizado com base nos 
perfis típicos identificados por meio de uma rede SOM. A opção por esta rede neural 
artificial deve-se à sua capacidade de gerar um mapa topologicamente ordenado de 
todos os perfis analisados, um resultado importante para visualização dos dados e dos 
perfis típicos (centroides dos clusters) utilizados no tratamento das curvas de carga.  

Já na etapa 2, o preenchimento das lacunas de dados tem como suporte um perfil típico 
coerente com as características do dia (se é feriado ou dia normal, se horário de verão ou 
horário normal, dia da semana e mês) selecionado pelo classificador Naive-Bayes.  

Para avaliar o desempenho da metodologia proposta concebeu-se um experimento 
computacional no qual foram simuladas falhas aleatórias (lacunas e outliers) em um 
conjunto de curvas de carga com a finalidade de verificar se as correções sugeridas pela 
metodologia são compatíveis com os perfis originais (anteriores à falha). Os resultados 
do experimento computacional mostram que a metodologia conseguiu recuperar o perfil 
original da curva de carga que foi corrompido pelas falhas simuladas nos dados. Embora 
algumas melhorias sejam necessárias, os resultados alcançados indicam que a 
metodologia proposta é bastante promissora, sobretudo pela sua capacidade de processar 
a filtragem dos dados de carga dentro do prazo da programação diária da operação do 
sistema elétrico brasileiro. Por fim, algumas variações da metodologia proposta estão 
sendo avaliadas visando reduzir o tempo computacional para possibilitar a aplicação na 
operação em tempo real.  
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