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A previsão de carga é uma atividade de grande importância inserida na operação e no 

planejamento do sistema elétrico de potência, pois muitos estudos referentes ao setor 

elétrico dependem do comportamento futuro do sistema, sendo necessária a previsão de 

demanda de energia elétrica para sua realização. A previsão de demanda de eletricidade 

para curtíssimo prazo possui um horizonte de poucos minutos até algumas horas e ela 

procura traduzir com maior exatidão o perfil instantâneo da carga. Há vários fatores que 

devem ser considerados nos métodos de previsão, as variáveis climáticas apresentam 

grande influência na evolução de demanda no curtíssimo prazo, portanto, devem ser 

incorporadas no modelo de projeção. No Brasil, tem sido crescente a utilização da 

produção de energia elétrica através da geração fotovoltaica, sendo assim, para que esse 

recurso seja utilizado de forma eficiente, a previsão da energia produzida pelos painéis 

solares é uma ferramenta que contribui para que esse tipo de energia atue de forma 

confiável. O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia 

para previsão de carga e geração de energia solar para o horizonte de curtíssimo prazo, 

considerando a influência das variáveis climáticas. A metodologia para previsão de 

carga e geração de energia solar considera as variáveis climáticas: temperatura 

ambiente, umidade relativa do ar, velocidade do vento, radiação solar e pressão 

atmosférica. O estudo apresenta dados de carga de uma subestação da região 

metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, analisados com dados de uma estação 

meteorológica da região. Para o cálculo da previsão da geração solar o método utiliza 

um modelo que considera a radiação solar e a temperatura para o cálculo da potência 

produzida pelo módulo fotovoltaico. O método para a previsão foi realizado utilizando a 

ferramenta VBA do Excel, através do agrupamento dos dados de carga e das variáveis 

climáticas do histórico e baseia-se na regressão linear múltipla. O algoritmo de previsão 

foi testado e comparado computacionalmente com base nos dados reais, apresentando 

resultados significativos, pois como a projeção é para horas a frente, os dados são 

atualizados com os dados reais a cada hora, diminuindo os erros da previsão, 

confirmando que as variáveis climáticas consideradas tem grande importância para 

refinar métodos de previsão de carga e geração de energia solar, fundamental para o 

planejamento do sistema elétrico. Em relação aos demais métodos já existentes, o 

método proposto se destaca pelo fato de considerar variáveis climáticas para a projeção 

de carga, e utiliza a metodologia para realizar a projeção da geração solar. 

 

Palavras-Chave: Previsão de Carga, Previsão de Geração Solar, Curtíssimo Prazo, 

Influências Climáticas, Regressão Múltipla. 
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METHODOLOGY FOR VERY SHORT TERM LOAD AND GENERATION 

FORECASTING 
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Load forecasting is a very important activity on electric power system operation and 

planning, because many studies on electricity sector depend on future behavior of the 

system, requiring the electricity demand forecast for its realization. The very short-term 

load forecasting has a horizon of few minutes to a few hours and it seeks to translate 

more accurately the instantaneous profile of load. There are several factors that should 

be considered in forecasting methods, climatic variables have a major influence on 

demand trends in the very short term, therefore, they should be incorporated into the 

projection model. In Brazil, has been growing use of electricity production through the 

photovoltaic generation, so, for this feature to be used efficiently, energy produced by 

the solar panels forecast is a tool that contributes to this type of energy act reliably. The 

main objective of this work is to develop a methodology for load and solar power 

generation forecasting in the very short-term considering the influence the climatic 

variables. The methodology for load, wind and solar power generation forecasting 

considers the climatic variables: temperature, relative humidity, wind speed, solar 

radiation and atmospheric pressure. The study presents data load for a typical year of a 

substation of the metropolitan region of Rio Grande do Sul, analyzed with data from a 

weather station in the region. For calculate the solar power generation forecasting the 

method uses a model that considers the solar radiation and the temperature to calculate 

the power produced by the photovoltaic module. The method for the forecast was 

performed using Excel VBA tool, by grouping the load and climate variables data of 

history and is based on multiple linear regression. The projection algorithm was tested 

and compared computationally, based on actual data, presenting significant results, 

because as it is projected to hours ahead, the data is updated with the actual data every 

hour, reducing forecast errors, confirming that the considered climatic variables are very 

important to refine load and generation forecasting methods, essential for system 

planning. Compared to other existing methods, the proposed method stands out by the 

fact to consider climatic variables for the projection, and uses the methodology to 

perform the projection of solar power generation. 

 

Keywords: Load Forecast. Solar Power Forecast. Very short-term. Climatic Influences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos estudos referentes ao setor elétrico dependem do comportamento futuro do 

sistema, sendo necessária a previsão de demanda de energia elétrica para sua realização, por 

isso a previsão de carga é uma atividade de grande importância inserida na operação e no 

planejamento do Sistema Elétrico de Potência (SEP). Os estudos mais comuns que dependem 

da previsão de cargas elétricas são: despacho econômico, fluxo de potência e análise da 

estabilidade, planejamento da expansão, compra e venda de energia (ALTRAN, 2010). Estes 

estudos são essenciais para fornecer a energia elétrica aos consumidores de forma segura e 

confiável e econômica. 

Estimar a demanda de energia elétrica de forma eficiente nos diferentes horizontes de 

previsão é essencial, pois grandes desvios de carga podem levar o sistema elétrico a situações 

críticas de operação, e isto pode estar associado a custos financeiros elevados. A previsão de 

carga deve ser desenvolvida ao longo de uma ampla gama de intervalos de tempo, pois 

permite que ocorra uma operação economicamente eficiente e um efetivo controle do sistema 

(OLIVEIRA et al. 2010; SWARUP e SATISH, 2002). 

Muitas técnicas têm sido investigadas para resolver o problema de previsão de carga 

nas últimas décadas, essas técnicas podem realizar a estimação da carga para horizontes 

diferentes. Existem objetivos particulares para utilização de cada tipo de horizonte de 

previsão, e na literatura relacionada esses horizontes são classificados em longo, médio, curto 

e curtíssimo prazo (ANDRADE, 2010; AL-KANDARI et al, 2004; MURTO, 1998).  

Previsões de longo prazo possuem um horizonte de projeção de anos ou décadas à 

frente, elas fornecem dados da evolução da demanda para as companhias geradoras e 

distribuidoras de energia elétrica, podendo definir ações de planejamento estratégico para 

expandir a capacidade do sistema, a fim de atender ao crescimento esperado de longo prazo 

na demanda.  

A previsão de médio prazo estima a carga em um horizonte de semanas ou meses, e 

sua principal aplicação é a otimização da alocação das máquinas geradoras para obter uma 

operação econômica. Estudos sobre instabilidade e segurança do sistema também são 

pretendidos nesse horizonte.  

A previsão de curto prazo determina a projeção da demanda de energia para horas ou 

dias à frente, esse tipo de previsão é utilizado para o auxílio na compra e venda dos mercados 

de energia, também é utilizado para a operação diária do sistema, como para a transferência 

de energia e gestão de oferta e procura de eletricidade.  
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Já a previsão de curtíssimo prazo possui um horizonte de poucos minutos até algumas 

horas, e ela procura traduzir com maior exatidão o perfil instantâneo da carga. Esse tipo de 

previsão auxilia em processos de decisão de disponibilidade de potência, como para o 

gerenciamento da carga, realocação de manutenções de unidades geradoras, realocação de 

folgas de potência, e gerenciamento da demanda no período de ponta (ROMERA, MORÁN e 

FERNÁNDEZ, 2007; BORDIGNON, 2012). 

Em um horizonte de curto e curtíssimo prazo os fatores climáticos são os grandes 

responsáveis por mudanças nos padrões de consumo de energia, podendo ocasionar ajustes na 

programação diária da operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em relação 

aos valores previamente estabelecidos. Independente da técnica de estimação utilizada, a 

capacidade de previsão depende do nível de conhecimento do comportamento passado do 

sistema (BORDIGNON, 2012). 

 

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Estudos afirmam que o conhecimento sobre a tendência da carga nos seus próximos 15 

a 30 minutos pode auxiliar na concepção de melhores estratégias de controle da frequência de 

carga. É indispensável o desenvolvimento da previsão da demanda de energia elétrica para 

minutos à frente a fim de evitar perturbações indesejáveis no SEP. Embora a aplicação da 

previsão de carga receber uma crescente atenção, não são muitos os trabalhos que analisam o 

problema da previsão no horizonte de curtíssimo prazo (YANG et al., 2006). 

Para o planejamento correto do sistema é indispensável o estudo das variáveis que 

influenciam na demanda de eletricidade. Variáveis climáticas apresentam uma grande 

influência na evolução de demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo, portanto, devem 

ser incorporadas no modelo de projeção (OLIVEIRA et al., 2010).  Bordignon (2012) 

comprova que o índice de desconforto (ID) – relação entre a temperatura ambiente e a 

umidade relativa do ar – e a sensação térmica (ST) – relação entre a temperatura e a 

velocidade do vento – são indicadores eficientes para a projeção da demanda de energia 

elétrica a curtíssimo prazo, e através da consideração dos efeitos das variáveis climáticas na 

evolução da demanda os resultados obtidos foram satisfatórios. 

Sabe-se que a temperatura é a variável climática que tem mais influência sobre os 

hábitos diários da população em geral, e os efeitos dessa componente climática sobre a 

demanda de energia elétrica podem ser variáveis ao longo do dia, dependendo do tipo do dia, 

e estação do ano. Métodos que analisam a influência da temperatura na demanda da energia 
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elétrica e a sua potencialidade para o uso em fins de previsão da carga são cada vez mais 

difundidos (SOUZA et al., 2013; FELICE, ALESSANDRI e RUTI, 2013).  

Na literatura, o estudo das variáveis climáticas está fortemente relacionado com a 

previsão de carga no curto prazo. Raham e Hazim (1993) afirmam que, para a previsão de 

demanda à curto prazo, a temperatura é a componente mais importante para relacionar com a 

demanda eletricidade. Estudos apontam que dados de demanda de energia elétrica junto a 

dados meteorológicos contribuem no entendimento da influência das variáveis climáticas 

sobre a evolução da demanda (MURTO, 1998). 

Nos últimos anos, a busca pela geração de energia através de sistemas fotovoltaicos 

apresentou um significativo crescimento no contexto mundial. O uso de energias renováveis 

tem aumentado cada vez mais devido ao fato de que a suas fontes de energia são inesgotáveis. 

Painéis fotovoltaicos basicamente produzem energia elétrica através da radiação solar, porém, 

apesar desse recurso ser abundante ele tem a desvantagem de não ser uma fonte de energia de 

fácil controle, pois se apresenta na forma não concentrada e de difícil captação, além de variar 

significativamente ao longo do tempo, e sofrer influência das nuvens e de ciclos diurno e 

sazonal. Entretanto, é possível que, através de estudos que buscam conhecer a sua 

disponibilidade regional, variabilidade temporal e previsibilidade, esse tipo de energia possa 

ser mais bem utilizado (GUARNIERI, 2006). 

No Brasil o crescimento da utilização de geração solar tem acompanhado o 

desenvolvimento mundial apesar da pequena capacidade instalada. Essa crescente demanda 

pela busca de energia fotovoltaica provavelmente tenha acontecido em função das normativas 

publicada pela ANNEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) a partir do ano de 2012, que 

regulamenta a geração de mini e microgeradores. Nos últimos anos, os avanços alcançados 

contemplaram ações provenientes de múltiplos agentes, em diversas esferas, destacando-se a 

regulatória, tributária, normativa, de pesquisa e desenvolvimento, e de fomento econômico 

(EPE, 2014). 

O sistema geração de energia elétrica no Brasil está mudando nos últimos anos. É 

esperado que nos próximos anos a integração de geração distribuída no sistema de energia 

cresça significativamente através da participação mais ativa dos consumidores residenciais. 

Por isso é necessário o estudo de previsão de carga e previsão da geração produzida pelas 

energias mais aplicadas nesse contexto para esses cenários, a fim de auxiliar nas ações do 

planeamento de expansão neste ambiente muito incerto e complexo. Em relação ao mercado 

brasileiro, as novas políticas do próprio mercado tem influenciado o comportamento do 

consumidor, especialmente os residenciais (FIGUEIRÓ et al., 2014). 
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Como tem sido crescente a utilização da produção de energia através da geração 

fotovoltaica, é de grande importância utilizar esse recurso de forma eficiente. Fontes de 

geração de energia renovável estão sendo cada vez mais estudadas e inseridas no contexto 

mundial, pois o uso de energias intermitentes tem se mostrado vantajoso ao longo dos últimos 

anos. Com a crescente penetração das fontes renováveis de energia há uma necessidade 

urgente para melhorar a previsão de carga, uma vez que a energia gerada em parques eólicos e 

solares não podem ser agendados e despachados como ocorre no sentido clássico (LAOUAFI, 

MORDJAOUI e DIB, 2015).  Isso ocorre porque as componentes climáticas que geram a 

energia elétrica podem sofrer variações de grande escala em curtos períodos de tempo. 

As informações sobre a evolução da produção de energia solar e eólica são de grande 

importância, pois através dessas informações são realizadas as tomadas de decisões sobre o 

mercado de energia, programação de usinas de energia e a gestão no despacho da energia para 

a rede. Essas informações também são importantes em sistemas híbridos de geração de 

energia elétrica, pois permite que o gerenciamento das fontes de energia e o uso da energia 

solar fotovoltaica sejam empregados de forma eficiente, podendo resultar na economia de 

outros recursos (GUARNIERI, 2006; LORENZ et al., 2009).  

A escala da radiação solar pode variar muito de uma hora do dia para outra, e ela não 

pode ser considerada como uma fonte contínua, por isso é preciso métodos eficazes de 

projeção da radiação no curto e curtíssimo prazo a fim de controlar e monitorar sistemas de 

geração fotovoltaica. É necessário métodos que analisem dados de radiação solar e realizem 

previsões para que o sistema de geração fotovoltaica seja o mais confiável possível, evitando 

desvios de tensão ou corrente para o fornecimento de uma energia de qualidade (MORENO-

MUÑOZ et al., 2008). O rendimento de painéis fotovoltaicos é fortemente influenciado pela 

temperatura, por isso para desenvolver um sistema eficiente de simulação da potência de saída 

de um sistema solar é preciso considerar valores de temperatura, assim como da radiação solar 

(LOPES, 2010).  

Pelo que foi exposto, faz-se necessário o estudo e avaliação de uma metodologia que 

possa ser aplicada para a previsão da carga e da geração solar de forma eficiente. Determinar 

métodos para a projeção da carga e geração de energia com uma precisão confiável para o 

contexto brasileiro é de fundamental importância. Há raros estudos voltados para a previsão 

de geração solar no curtíssimo prazo com aplicação no Brasil, portanto, a criação de uma nova 

ferramenta pode servir para o auxílio da crescente utilização desse tipo de energia, 

contribuindo para que esse tipo de energia atue de forma confiável. Para o desenvolvimento 
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de um método de projeção confiável, é indispensável o estudo das variáveis que influenciam 

na demanda de eletricidade e nos fatores que afetam a geração de energia solar. 

  

1.2 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia para 

previsão de carga e geração de energia solar para o horizonte de curtíssimo prazo, 

considerando a influência das variáveis climáticas. A metodologia para previsão de carga e 

geração de energia solar considera as variáveis climáticas: temperatura ambiente, umidade 

relativa do ar, velocidade do vento, radiação solar e pressão atmosférica. O estudo apresenta 

dados de carga de uma subestação da região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, 

analisados com dados de uma estação meteorológica da região. O método para a previsão foi 

realizado utilizando a ferramenta VBA do Excel, através do agrupamento dos dados históricos 

de carga e das variáveis climáticas e baseia-se na Regressão Linear Múltipla (do inglês, 

Multiple Linear Regression, MLR).  

Diferente de métodos convencionais que consideram a captura de imagens de satélites 

e a cobertura de nuvens na medição da radiação solar, este trabalho propõe uma metodologia 

simplificada para previsão da radiação e da potência produzida pelo gerador fotovoltaico. 

Apesar de ter métodos mais robustos os resultados obtidos com a regressão linear múltipla em 

trabalhos da literatura apresentada são equivalentes aos outros métodos. 

Podem ser citados como objetivos específicos: 

 Levantamento dos dados de demanda de energia elétrica e das principais variáveis 

climáticas que serão usadas no modelo de projeção da carga e da geração solar, 

sendo elas: temperatura ambiente, umidade relativa do ar, radiação solar, 

velocidade do vento e pressão atmosférica; 

 Análise das relações “causa-efeito” entre as variáveis climáticas mensuradas e a 

demanda de energia elétrica; 

 Análise das relações “causa-efeito” das variáveis climáticas mensuradas entre as 

variáveis responsáveis por produzir energia na geração solar, sendo elas, a 

temperatura e a radiação solar; 

 Elaboração e implementação computacional da metodologia de previsão de carga e 

para a previsão da geração solar a curtíssimo prazo; 
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 Avaliação dos resultados obtidos através da comparação da demanda de energia 

projetada com a demanda real no período de análise, e da comparação da potência 

fotovoltaica projetada com a potência calculada. 

 Elaboração das conclusões finais do estudo. 

 

1.3 ESTADO DA ARTE 

 

1.3.1 Previsão de Carga 

 

Nas últimas décadas, há um grande número de métodos propostos para os diferentes 

horizontes de previsão de demanda de energia elétrica. Na literatura não há uma ampla 

abordagem para previsão da carga para o curtíssimo prazo, porém há muitos trabalhos 

relacionados à previsão no horizonte de curto prazo, sendo empregadas diferentes técnicas. 

As técnicas de previsão de carga no curto prazo podem ser categorizadas em dois 

grupos (RAHMAN e HAZIM,1993): 

 Técnicas estatísticas: séries de modelo temporais de Box-Jenkins (BOX; JENKINS; 

REINSEL, 1994), como método ARIMA (Modelo Auto-Regressivo Integrado de 

Médias Móveis), regressão linear, modelos adaptativos.  

 Técnicas baseadas em sistemas inteligentes: como Lógica Fuzzy (LF), Redes 

Neurais Artificiais (RNA), e modelos híbridos empregando as duas técnicas. 

 

Há trabalhos que realizam a comparação das técnicas para determinar a melhor 

escolha para o tipo de previsão. Ahmed et al. (2014) fazem uma análise comparando a 

aplicação de redes neurais artificiais e modelos auto-regressivos (ARIMA), Barros (2014) 

também criou diferentes modelos de previsão de demanda de energia elétrica utilizando três 

técnicas a fim de compará-las, sendo elas: Box-Jenkins, RNA e Máquina de Suporte Vetorial 

(SVM, Support Vector Machine), ambos os trabalhos comprovaram que, a previsão da carga 

no curto prazo para os dois trabalhos propostos os melhores resultados foram obtidos pelo 

sistema artificial com as RNAs. 

Papalexopoulos e Hesterberg (1990) desenvolvem um método para previsão de 

demanda de energia elétrica utilizando modelos de regressão e aplicam o método para uma 

empresa no ramo de geração e distribuição de energia elétrica, concluindo que o desempenho 
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do modelo proposto apresentou melhores resultados se comparado ao modelo empregado 

anteriormente. 

Rahman e Hazim (1993) alegam que para a previsão de demanda de energia elétrica 

no curto prazo o parâmetro mais importante é a relação entre a carga e as condições 

climáticas. Em sua análise, é realizada a previsão de demanda de energia elétrica no curto 

prazo combinando características de bases de conhecimento e técnicas estatísticas, o 

algoritmo usa comparação por pares para categorizar as variáveis e então utiliza regressão 

para obter a estimativa de mínimos quadrados para a carga.  

Liu et al. (1996) faz uma comparação de três  diferentes técnicas de previsão de 

demanda de energia elétrica para o curtíssimo prazo, Lógica Fuzzy, Redes Neurais e Modelos 

Auto-Regressivos. Sua análise prevê dados de 30 minutos à frente, e conclui que o método 

utilizando a Lógica Fuzzy e o método utilizando Redes Neurais tiveram desempenho bem 

superior em relação ao modelo Auto-Regressivo, mas a vantagem desse último método é que 

não é preciso o treinamento dos dados e não é necessário nenhum dado do histórico, porém os 

erros para esse caso são elevados. 

Vários trabalhos relacionam variáveis climáticas com a evolução da carga no curto e 

curtíssimo prazo. Murto (1998) afirma que o clima é o fator individual mais importante nas 

mudanças de consumo de energia elétrica de uma pessoa, e no curto prazo as condições 

meteorológicas são as grandes causadoras na variação da demanda de eletricidade.  Além da 

temperatura, variáveis climáticas como a velocidade do vento, a cobertura de nuvens e a 

umidade relativa também possuem relação com carga. 

Swarup e Satish (2002) trazem uma abordagem em relação às técnicas utilizadas para 

previsão de carga no curto prazo, onde classificam os métodos tradicionais para previsão em 

métodos de séries temporais e em métodos baseados em regressão. Pela análise dos dados 

obtidos os autores observaram que os parâmetros que afetam a previsão de carga são o 

comportamento histórico da carga, a temperatura, a umidade relativa do ar e a velocidade do 

vento, sendo que a temperatura mostrou ser diretamente proporcional à carga, enquanto que a 

umidade foi inversamente proporcional à variação de carga para os dados obtidos. 

Beccali et al. (2004) aplica redes neurais para previsão de demanda de energia elétrica 

para 24 horas à frente. O trabalho apresenta a análise da influência de variáveis climáticas 

sobre o consumo de energia elétrica. Dados meteorológicos, como temperatura, umidade 

relativa e radiação solar, juntamente com dados históricos de carga são utilizados no modelo 

de projeção para uma parte da rede da cidade de Palermo (Itália), obtendo bons resultados. 
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Bou e Ferrera (2004) apresentam um estudo utilizando a técnica de redes neurais 

artificiais para realizar a previsão de carga no curto prazo, eles consideraram essa técnica um 

bom mecanismo para previsão de sistemas não lineares. A análise dos dados é realizada para 

uma região fria dos Estados Unidos e partem da hipótese que a carga elétrica consumida 

depende da evolução da carga consumida até o momento e da temperatura local, e pela análise 

realizada constatam que o consumo de energia é influenciado pela variabilidade 

meteorológica e climática. Apesar do histórico de dados da carga e da temperatura 

apresentarem dados de apenas algumas semanas do ano, a análise realizada obteve resultados 

de MAPE (Mean Absolute Percentage Error) em torno de 3,50% para as previsões realizadas 

no período de uma semana, considerando a técnica de Redes Neurais de boa qualidade. 

Cavallaro (2005) também utiliza em sua metodologia redes neurais para previsão de 

carga no curto prazo em uma pequena ilha italiana que não é ligada ao continente. O trabalho 

observou a que a variação da demanda de energia elétrica para a região está relacionada com 

o período turístico e com as condições climáticas, principalmente com a variação da 

temperatura. 

Yang et al. (2006) realizam a previsão de demanda de energia elétrica no curtíssimo 

prazo no intervalo de quinze minutos desenvolvendo um sistema neural fuzzy. Os autores 

afirmam que na literatura há poucos trabalhos que realizam a previsão no curtíssimo prazo. O 

trabalho desenvolve uma nova técnica para empregar a lógica Fuzzy, combinado com a 

técnica de reconstrução dinâmica. O MAPE encontrado para previsões com frequência de 

quinze minutos e horizonte de um dia foi de 0,88%, e para um horizonte de duas semanas com 

a mesma frequência foi obtido um MAPE de 0,89%, validando a metodologia proposta para 

previsão com frequência de quinze minutos com bom desempenho.   

Amral, Özveren e King (2007) apresentam um modelo para previsão de demanda de 

energia elétrica no curto prazo e utilizam o método de regressão linear múltipla, aplicando ao 

modelo dados históricos da demanda horária consumida e da temperatura. Uma das vantagens 

apresentadas do modelo de regressão linear múltipla é que o método é relativamente fácil de 

implementar, mas a desvantagem é que depende muito da precisão dos dados históricos da 

carga e dos dados históricos de temperatura, e isso afeta a eficiência da projeção. Os autores 

afirmam que para a região em análise, onde os consumidores são em sua maioria de classe 

comercial e residencial, a carga não é só afetada pela temperatura, mas também pela a 

umidade, pela cobertura de nuvens e pela claridade do dia. 

Romera, Morán e Fernández (2007) em seu modelo de previsão para curto, médio e 

longo prazo, avaliam que para a previsão de demanda de energia elétrica no curto prazo é 
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necessário considerar informações além da carga, como temperatura, umidade, hora do dia e 

dia da semana, pois eles têm uma influência visível na evolução da demanda. Já na previsão 

para médio e longo prazo esses fatores não tem grande influência, pois os picos e vales são 

diluídos num horizonte de maior duração. 

Altran (2010) desenvolve uma metodologia para previsão de carga multinodal no curto 

prazo considerando vários pontos da rede elétrica (subestações, transformador, etc.). O 

método desenvolvido utiliza redes neurais do tipo perceptron multicamadas, com algoritmo 

de retropropagação para o algoritmo de treinamento, sendo que a utilização dessa técnica se 

mostrou bastante eficaz. Uma das principais contribuições do trabalho mostra que o sistema 

desenvolvido foi capaz de realizar a previsão de carga para vários pontos do sistema em um 

tempo bem menor do que se fosse realizar a previsão de cada carga ponto a ponto, os 

resultados obtidos mostraram com pouca perda na sua precisão, validando a metodologia 

como um sistema eficiente para previsão de cargas multinodal. 

Andrade (2010) utiliza um sistema de adaptativo de inferência neuro-fuzzy para 

determinar os melhores parâmetros e arquiteturas a fim de fornecer uma ferramenta eficiente 

de previsão de demanda de energia elétrica no curtíssimo prazo em subestações de 

distribuição. O método foi desenvolvido utilizando dados de séries temporais de demanda de 

energia de uma semana em intervalos de cinco minutos para quatro subestações de energia, e 

realiza diferentes configurações de entrada e arquiteturas para fazer a previsão de um passo à 

frente, obtendo resultados equivalentes ou melhores do que os encontrados da literatura. O 

autor afirma que a própria série temporal da carga mensurada é que contém toda a informação 

necessária para fazer a previsão, e que mudanças no clima e razões sociais podem não 

influenciar de modo significativo o comportamento da carga previsto a alguns minutos a 

frente. 

Por outro lado, Oliveira et al. (2010) fazem uma análise do efeito de variáveis 

climáticas sobre a evolução da demanda de energia elétrica e determinam que há uma relação 

entre a carga elétrica e a temperatura, e entre a carga elétrica e a umidade relativa do ar, 

afirmando que com o aumento da temperatura e/ou da umidade há o aumento da demanda de 

energia elétrica. Também é analisada a influência da carga elétrica sobre o índice de 

desconforto térmico, e da carga sobre a sensação térmica, que determina a temperatura real 

sentida pelo corpo humano. Utilizando as variáveis climáticas analisadas, o trabalho apresenta 

um método de previsão de carga no curto e curtíssimo prazo utilizando a regressão linear 

múltipla no modelo de projeção, e foi identificado que o ID e a ST são indicadores adequados 
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para previsão de carga no curtíssimo prazo, e que o modelo de regressão múltipla foi eficiente 

para a determinação dos resultados, obtendo baixos erros na projeção. 

Bordignon (2012) apresenta uma análise semelhante a anterior ao relacionar a 

temperatura, umidade relativa do ar e a velocidade do vento com a demanda de energia 

elétrica, confirmando que a temperatura é a variável climática com maior influência sobre a 

variação da demanda através de uma correlação positiva entre elas, já a umidade e a demanda 

apresentam uma correlação negativa. O trabalho faz a análise da influência das variáveis 

climáticas para considerá-las no seu modelo de previsão de carga a curtíssimo prazo, e 

também para auxiliar na programação de um regime de operação para uma Pequena Central 

Hidrelétrica (PCH). A metodologia desenvolvida envolve cadeia de Markov e classifica os 

dados do histórico em um Mapa Auto-Organizável (SOM), os resultados foram capazes de 

realizar as previsões de carga no curtíssimo prazo com poucos erros, e foi possível elaborar 

uma agenda de programação de despacho da PCH com eficiência. 

Felice, Alessandri e Ruti (2013) considera que a temperatura é a variável climática que 

tem mais influência sobre os hábitos diários da população em geral, e apresenta um modelo de 

previsão de demanda de energia elétrica no curto prazo utilizando modelos numéricos de 

previsão do tempo com um modelo ARIMA. Usam uma combinação linear do passado, 

observando dados e erros para produzir uma previsão. O trabalho realiza previsão da carga 

diária para uma região na Itália com o objetivo de estudar a influência da temperatura, 

concentrando o estudo no período do verão a partir do ano de 2003 onde foi mais difundido o 

uso de ar condicionado e refrigeração, fazendo a análise da influência da temperatura na 

demanda da energia elétrica e a sua potencialidade para o uso em fins de previsão da carga. 

Os efeitos da temperatura sobre a demanda podem ser variáveis, como é apresentado 

por Souza et al. (2013), onde é realizada uma análise diferenciada apenas da temperatura 

relacionada à previsão da carga elétrica à curto prazo, o trabalho apresenta resultados de 

relações não lineares da temperatura ambiente para a ilha de Santa Catarina. A curva que 

demonstra a relação encontrada foi divida em três zonas, duas zonas elásticas, onde a carga 

apresentou bastante sensibilidade à temperatura, e uma zona inelástica, em que as variações 

de temperatura têm pouca influência na carga, concluindo que a relação entre a temperatura e 

a demanda é característica para cada região. Os dados foram utilizados para a criação de um 

modelo de previsão de carga no curto prazo através de uma topologia de rede neural, e mostra 

que o método proposto teve sua precisão diminuída à medida que há aumento da influência da 

temperatura sobre a evolução da carga.   
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Casagrande et al. (2014) desenvolve um modelo para previsão de carga no curtíssimo 

prazo utilizando dados históricos de carga, variáveis climáticas e variáveis temporais. O 

método utiliza a regressão linear no modelo de projeção e divide o dia em períodos de horas a 

fim de aperfeiçoar o modelo de projeção. As variáveis climáticas: temperatura, umidade 

relativa e velocidade do vento são utilizadas no cálculo do índice de desconforto térmico e no 

cálculo da sensação térmica, que foram adicionadas ao modelo de previsão como variáveis 

independentes. A metodologia desenvolvida mostrou resultados satisfatórios para a previsão 

de uma hora à frente. 

Özveren, Sapeluk e Birch (2014) afirmam que apesar da extensa pesquisa em previsão 

de cargas elétricas é necessário o desenvolvimento de métodos cada vez mais precisos e 

robustos, por isso os autores fazem uma investigação para desenvolver um modelo de 

projeção através de uma rede neural artificial usando o algoritmo de Neuroevolução de 

Topologias Aumentativas (NEAT) que é um dos melhores métodos genéticos. O NEAT foi 

utilizado porque é uma metodologia simples, genérica, adaptativa, robusta e de fácil 

implementação, e o método proposto obteve resultados eficientes na previsão da demanda de 

energia elétrica no curto prazo. 

Panapakidis, Papagiannis e Christoforidis (2014) afirmam que a previsão de carga, 

seja para o curto ou longo prazo, proporciona um conjunto de benefícios em planejamento e 

operação dos sistemas de potência, mas que há pouca atenção na previsão de cargas pequenas, 

como as de áreas suburbanas. Eles apresentam a previsão de carga no curto prazo para esse 

tipo de localidade, utilizando RNA no modelo de projeção, temperatura, tipo de dia e histórico 

da carga. 

 

1.3.2 Previsão de Geração Solar 

 

A previsão da produção de energia através da geração solar é muito importante para o 

planejamento do sistema, pois permite que várias ações de gestão da energia sejam realizadas. 

Neste item serão apresentados alguns trabalhos recentes que abordam a questão de previsão 

da radiação solar ou a previsão da produção de energia solar no curto e curtíssimo prazo. 

A escala da radiação solar pode variar muito de uma hora do dia para outra, e ela não 

pode ser considerada como algo contínuo. A energia produzida pela geração fotovoltaica 

apresenta uma característica aleatória devido aos fatores variáveis como o ambiente e o clima 

que interferem no seu sistema. A produção de energia por geradores fotovoltaicos baseia-se 

na característica da radiação solar, principal variável que afeta a potência gerada, a produção 
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da energia solar é proporcional à incidência de radiação nos painéis, que pode variar durante o 

dia, devido ao movimento das nuvens, formação de nuvens, dissipação de nuvens e também 

depende da posição geográfica dos painéis (SILVA, 2015). 

Lopes (2010) afirma que apesar das várias metodologias para previsão da radiação 

solar não há uma definição padrão exata em relação aos horizontes temporais para cada tipo 

de previsão. Porém, o autor considera, através dos trabalhos analisados, a classificação para a 

previsão da radiação solar em quatro horizontes de tempo, sendo eles: 

 Previsão de curtíssimo prazo: é a previsão que possui um horizonte que pode variar 

de alguns segundos até uma hora. E é caracterizado por previsões que são feitas 

com o auxílio de dados recolhidos do lugar a ser analisado. 

 Previsão de curto prazo: o horizonte de previsão compreende entre 1 hora até 7 

dias. 

 Previsão de médio prazo: possui um horizonte de tempo entre 7 dias até vários 

anos. Este horizonte de previsão é basicamente utilizado para simulação do recurso 

energético. 

 Previsão de longo prazo: esse tipo de previsão abrange um horizonte para dezenas 

de anos a frente, e é usualmente aplicado em estudos sobre alterações climáticas. 

 

Guarnieri (2006) afirma que estudos de aperfeiçoamento de métodos de previsão da 

radiação solar podem possibilitar melhor o aproveitamento da energia solar-elétrica para 

projetos de exploração e comercialização dessa fonte de energia e para otimizar processos de 

despacho da carga elétrica nas linhas de transmissão. O trabalho traz uma abordagem para 

previsão de radiação solar no curto prazo para produzir informações ligadas à geração e 

distribuição de energia elétrica, e desenvolve uma metodologia utilizando dados do projeto 

SONDA para o sul do Brasil, avaliando a eficiência da aplicação das metodologias de RNAs e 

de MLRs. O autor conclui que o uso de redes neurais não obteve um ganho significativo no 

seu desempenho como esperado em comparação ao modelo utilizando a regressão linear 

múltipla, mas ressalta que as RNAs são capazes de simular melhor as não-linearidades e 

reconhecer padrões específicos. 

Moreno-Muñoz et al. (2008) afirmam que as variações de irradiação solar afetam de 

forma significativa a produção da energia elétrica em sistemas de energia solar, sendo 

indispensável a realização da previsão da radiação para o curto prazo a fim de controlar e 

monitorar sistemas de geração fotovoltaica, já que a radiação solar pode variar muito de uma 
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hora para outra durante o dia em determinados períodos do ano. O trabalho propõe um 

método utilizando o modelo Auto-Regressivo de Média Móvel (ARMA) para gerar séries 

temporais de irradiação solar, utilizando dados com intervalos de cinco minutos. O trabalho 

avalia se o modelo proposto fornece dados confiáveis na análise para radiação solar no 

intervalo de tempo proposto, e avalia se o método é capaz de realizar a previsão da radiação 

no curto prazo de forma eficiente. A comparação entre os dados medidos e os dados 

simulados mostrou que é possível gerar sequências sintéticas de radiação mantendo a grande 

parte das características estatísticas de sequências reais de radiação ao longo do tempo de 

análise.  

Lorenz et al. (2009) alegam que previsões de radiação solar são muitos relevantes em 

países onde há leis que incentivam a implementação de usinas de energia solar. Os autores 

afirmam que na Espanha as leis das tarifas feed-in incluem incentivos em previsões de 

produção de energia solar para o dia seguinte, na Alemanha a potência fotovoltaica instalada é 

maior que 5 GW, sendo que somente na Bavária a potência injetada na rede de energia pode 

chegar até 10% durante as horas de pico nos dias ensolarados. O trabalho apresenta uma 

ferramenta de previsão de produção de energia fotovoltaica com base em previsões para até 

três dias a frente, os autores ainda investigam diferentes abordagens na previsão para obter um 

modelo otimizado. Foi realizada a avaliação da precisão das previsões de energia fotovoltaica 

em um estudo de caso para um conjunto de onze sistemas fotovoltaicos de diferentes locais na 

Alemanha. Os resultados foram comparados, e para as previsões de irradiação de hora em 

hora, nos locais individuais, obtiveram um RMSE (Root Mean Squared Error – Raiz do Erro 

Quadrático Médio) de 37% no primeiro dia e 46% no terceiro dia de previsão. Já para uma 

determinada região, foi obtido RMSE de 19%, e conclui que o aumento da precisão depende 

essencialmente do tamanho da região onde os sistemas fotovoltaicos são distribuídos. 

Bacher, Madsen e Nielsen (2009) apresentam uma metodologia para previsão online 

de produção de sistemas fotovoltaicos usados para estimar a energia solar horária em um 

horizonte de 36 horas. São usados dados de 21 sistemas de painéis fotovoltaicos com 

intervalos de dados de potência solar de 15 minutos localizados nos telhados de uma pequena 

vila da Dinamarca. O modelo de projeção é um método de dois estágios, onde primeiramente 

é usado modelos de céu limpo para normalizar a energia solar, em seguida é aplicado modelos 

auto-regressivos de séries temporais lineares para a projeção da energia solar, resultando em 

previsões para até duas horas a frente, onde a metodologia proposta obteve RMSE em torno 

de 35%. 
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Lopes (2010) expõe que devido a existência de nuvens a energia solar que chega à 

superfície varia de forma significativa ao longo do tempo, fazendo com que haja variação da 

potência de saída de uma central fotovoltaica, gerando grandes oscilações no valor da 

potência em intervalos de tempo inferiores a um minuto, que consequentemente pode 

ocasionar perturbações na rede elétrica. Dessa forma o trabalho desenvolve uma metodologia 

de previsão da irradiação solar a curtíssimo prazo utilizando redes neurais para solucionar 

esse tipo de problema, para simular a potência de saída de uma central fotovoltaica. A 

metodologia utiliza informação visual de captação fotográfica das condições atmosféricas 

para obter valores de irradiação, e permitiu estimar os resultados com bastante precisão.  

Mellit e Pavan (2010) salientam que o desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos para 

geração de energia tem sido, dentre as fontes de energias renováveis, um dos que tem mais 

crescido ultimamente, e que é esperado que essa procura cresça ainda mais nos próximos 

anos. Os autores usam RNAs para modelagem e previsão da energia solar na criação e 

implementação de dois modelos. O primeiro modelo considera dados de radiação solar e 

temperatura do ar, enquanto o segundo modelo utiliza só os parâmetros da radiação solar 

como base de entrada, os resultados produziram erros baixo e os dois métodos se mostraram 

eficientes. 

Chen et al. (2011) desenvolve uma ferramenta estatística avançada de previsão de 

energia solar usando RNAs, o método usa como parâmetros de entrada dados históricos das 

médias diárias de potência medida, dados de radiação solar, temperatura local, umidade 

relativa do ar e velocidade do vento. O modelo proposto se caracteriza pela classificação dos 

dados climáticos usando o treinamento de redes neurais para melhorar a precisão dos 

resultados em um horizonte de previsão de 24 horas à frente. O método mostrou ser eficiente 

frente à aplicação da produção em um sistema de geração de energia fotovoltaica real. 

O trabalho de Hang, Peng-jiang e Wu-shun (2012) afirmam que umidade relativa, 

velocidade do vento, duração solar e outros fatores têm um efeito significativo na potência de 

saída dos painéis fotovoltaicos. Eles desenvolvem um método para previsão de potência de 

saída para um sistema de geração solar através da previsão da radiação solar. Os dados de 

radiação solar são classificados em estações do ano por séries temporais utilizando modelo 

ARMA, depois de estimada a radiação solar é realizado o cálculo da potência gerada pelo 

módulo fotovoltaico. O erro médio MAPE obtido no modelo foi de 18,08%, onde os autores 

consideraram certa exatidão no resultado obtido. 

Pedro e Coimbra (2012) realizam a previsão da potência de saída do sistema de 

geração de energia solar para uma a duas horas à frente. O trabalho apresenta um comparativo 
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de diferentes tipos de métodos para estudar as metodologias mais populares de previsão e 

realiza a avaliação da precisão, com o objetivo de estabelecer o nível de desempenho das 

metodologias em análise. Nesse trabalho foi utilizado para a estimação dos dados o modelo 

persistente, Modelo ARIMA, k Nearest-Neighbors, modelo com RNAs, e por último, o 

modelo híbrido de RNAs com Algoritmos Genéticos (AG). O método utilizando as RNAs foi 

que apresentou melhores resultados em comparação com os demais e os autores ainda 

observam que a precisão de todos os modelos apresentados depende fortemente das 

características sazonais da variabilidade da radiação solar. 

Li et al. (2014) argumentam que a previsão da produção de energia por geradores 

fotovoltaicos tem efeitos significativos sobre a estabilidade de sistemas de potência e sobre a 

regulamentação de energia. É realizada a previsão de geração de energia fotovoltaica no curto 

prazo, para prever 24 horas à frente, utilizando redes neurais artificiais. O método proposto 

atingiu relativamente elevada exatidão nos resultados, e relata que a precisão do resultado 

final diminui com o aumento da distância dos pontos previstos, por isso foi considerado 

intervalos de tempo de uma hora para diminuir os erros da projeção. 

Trindade (2014) considera que o comportamento das nuvens é muito relevante para a 

produção de energia solar, e divide os métodos que classificam a presença das nuvens em dois 

grupos: os métodos baseados em imagens de satélite e os métodos baseados em previsões 

meteorológicas. O autor desenvolve uma nova metodologia para previsão de potência solar no 

curtíssimo prazo para as redes de distribuição de média e baixa tensão. O método propõe o 

uso da informação da geração fotovoltaica da vizinhança a fim de fornecer ao sistema 

informações sobre o impacto das nuvens no perfil de geração solar de uma região, e pôde-se 

confirmar que o método melhorou os resultados.  

Laouafi, Mordjaoui e Dib (2015) consideram que há uma grande necessidade para 

otimizar métodos de previsão de carga, pois energias renováveis, como a eólica e a solar, não 

podem ser agendadas e despachadas como para outras fontes onde não há tanta variação ao 

longo do dia. Por isso o trabalho propõe a previsão de demanda de energia elétrica e a 

previsão da geração solar e eólica no curtíssimo prazo, para uma hora à frente. A metodologia 

proposta utilizada feed-forward de retro propagação de redes neurais para mensurar as 

variáveis a serem previstas. Esse tipo de método pode ser uma ferramenta usada no auxílio de 

operadores de rede para gerenciar o melhor equilíbrio entre oferta/demanda. Os resultados e 

desempenho de previsão confirmam a eficácia do método, sendo que o valor médio MAPE 

para a carga elétrica, a energia eólica e para a previsão de energia solar, foi, respectivamente, 

igual a 0,765%, 6,008% e 6,414%. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, buscando o melhor entendimento do 

trabalho realizado através da teoria envolvida.  

O capítulo 1 apresenta a introdução do assunto e aborda as motivações e os objetivos 

do trabalho. Também apresenta uma análise de publicações referentes ao tema da dissertação, 

fazendo uma revisão bibliográfica sobre conceitos relacionados à previsão de carga, com 

ênfase no curtíssimo prazo, e à previsão de geração solar. 

No capítulo 2 é realizada a análise da influência das variáveis climáticas na previsão 

de carga e também para a previsão de geração solar. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia proposta do trabalho desenvolvida para a 

projeção da carga e da geração a curtíssimo prazo, considerando o agrupamento das variáveis 

climáticas de influência, com a utilização da regressão múltipla e algoritmo de tratamento 

estatístico. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos através da aplicação da 

metodologia, utilizando dados reais de carga e variáveis meteorológicas para a projeção da 

carga e geração, e verifica a eficácia do modelo de previsão proposto. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões gerais a respeito do trabalho, os trabalhos 

publicados referentes ao tema e sugestões para trabalhos futuros.  

O Anexo A apresenta as principais rotinas do algoritmo de previsão da carga no 

curtíssimo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

2 INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA PREVISÃO DA CARGA E 

DA GERAÇÃO SOLAR  

 

Para desenvolver qualquer método de projeção é necessário realizar uma análise do 

comportamento do dado a que se deseja prever, a fim de obter uma melhor compreensão 

sobre como esse dado se comporta ao longo do tempo, quais as características que ele 

apresenta, se há fatores externos que influenciam na sua evolução, quais são esses fatores, e 

como esses fatores modificam o seu comportamento ao longo do tempo. Portanto, nesse 

capítulo será abordada a análise das variáveis que apresentam influência sobre a evolução da 

demanda de energia elétrica e também sobre as variáveis que influenciam na produção de 

energia da geração solar, e apresenta a relação “causa-feito” entre elas.  

 

2.1 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA CARGA 

 

A demanda de energia elétrica é conhecida por variar de acordo com a hora do dia, 

estações do ano, temperatura, dias úteis, finais de semana, dentre outros fatores. Conforme 

visto na literatura relacionada vários métodos de previsão de carga no curto e curtíssimo prazo 

inserem outras variáveis, além do histórico da carga, no seu modelo de projeção, e com isso, 

obtiveram resultados muito satisfatórios. Portanto, para o desenvolvimento de um modelo de 

projeção confiável faz-se necessário uma análise detalhada das variáveis que influenciam no 

comportamento da demanda de eletricidade.  

Segundo Lima (1996) há vários fatores que influenciam no comportamento da 

demanda de energia elétrica, seja a nível nacional ou regional, e podem ser classificados em 

quatro categorias:  

 Fatores econômicos: ambiente econômico onde a concessionária de energia opera, 

que pode depender de outros fatores como, regiões onde a industrialização se faz 

mais presente, mudança no setor agrícola, nível econômico e social dos 

consumidores, mudança no preço da energia elétrica;  

 Fatores temporais: como efeitos sazonais, hora do dia, dia da semana, feriados, 

etc. Os efeitos sazonais podem ser caracterizados pelas estações do ano, onde as 

mudanças na temperatura e a variação do número de horas de luz no dia alteram o 

padrão da carga. A hora do dia e o dia da semana também caracterizam bem o 

comportamento da carga pela consequência do padrão de horas e dias de trabalho, 
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descanso e também pelo período de férias escolares. E os feriados, onde o perfil da 

carga pode ser diferente para cada feriado. 

 Fatores climáticos: temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, 

pressão atmosférica, radiação solar, tempestades, precipitação, luminosidade, dentre 

outros. A temperatura é importante, pois os consumidores de energia podem 

demandar eletricidade conforme o aquecimento interno e o uso de ar-condicionado. 

A umidade pode afetar na demanda de energia principalmente em locais com 

períodos muito quentes e úmidos.  

 Efeitos aleatórios: são causados por variações que não se encaixam nas 

classificações anteriores e não possuem uma característica específica, como 

aumento ou redução da demanda em função de aquecimento no mercado de uma 

região industrial, eventos esportivos, programas de televisão populares, grandes 

greves, dentre outros.  

 

Em geral, os consumidores de energia elétrica são classificados em consumidores 

residenciais, comerciais e industriais, e há muita diferença na forma que a energia elétrica é 

consumida por eles, por isso, fatores que afetam o consumo de eletricidade dependem também 

do tipo da unidade consumidora. O estudo das variáveis climáticas está fortemente 

relacionado com a previsão de carga no curto prazo, pois em consumidores residenciais, por 

exemplo, o uso de refrigeradores ou aquecedores é feito geralmente conforme a variação da 

temperatura do ar. Além da temperatura, a velocidade do vento, a cobertura de nuvens e a 

umidade também têm uma influência sobre a carga de um sistema (MURTO, 1998). Raham e 

Hazim (1993) afirmam que, para a previsão de demanda à curto prazo, a temperatura é a 

variável climática mais importante para relacionar com a demanda de energia.  

Estudos apontam que dados de demanda de energia elétrica junto a dados 

meteorológicos contribuem no entendimento da influência das variáveis climáticas sobre a 

evolução da demanda. A seleção das variáveis que melhor explicam certo padrão de carga 

determinará a adequação do modelo de projeção. Sendo assim, as variáveis consideradas neste 

estudo, e que serão analisadas nessa seção, que podem apresentar alguma influência sobre a 

demanda de energia foram: temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, 

radiação solar e pressão atmosférica, representadas pelo diagrama de relações causais da 

Figura 2.1.  

Para avaliar e relacionar os efeitos dessas variáveis sobre a variação da demanda de 

energia elétrica é necessário uma análise mais detalhada dessa correlação entre a carga e as 
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variáveis climáticas. Assim, será desenvolvida uma análise da influência de cada variável com 

o objetivo de verificar os efeitos das mesmas sobre a demanda, a fim de classificar as 

variáveis que são mais relevantes para aplicar na metodologia de previsão a curtíssimo prazo. 

 

Figura 2.1 – Diagrama de relações causais que influenciam na demanda de energia elétrica. 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

2.1.1 Descrição do perfil da carga 

 

Para esta análise foram obtidos valores reais de carga de uma subestação da região 

metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, referentes a um local 

predominantemente residencial, de classe média alta. Os dados dessa análise apresentam um 

histórico correspondente ao ano de 2011 de leitura de demanda de energia elétrica e variáveis 

climatológicas.  

Padrões de perfis diários de demanda são importantes para o auxilio da compreensão 

do comportamento da demanda de energia elétrica ao longo do tempo. Para isso, 

determinaram-se perfis de carga para dias úteis e finais de semana conforme a Figura 2.2. 

Vale salientar que os perfis de carga são meramente ilustrativos, apenas para exemplificar o 

comportamento da demanda do sistema em análise. Para todo o ano de 2011 a subestação 

registrou o pico máximo da carga um pouco acima da marca de 50MW.  

A partir desses dados foi possível verificar para cada variável climática a sua relação 

com a demanda de energia elétrica apresentada. Esses dados serão analisados com dados de 

uma estação meteorológica do mesmo local. 
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Figura 2.2 – Exemplo de perfil de carga diário para dia útil e final de semana dos dados da 

subestação. 

 
 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

A seguir será demonstrada a correlação de cada variável climática com a demanda de 

energia através de gráficos apresentando a regressão entre a variável e a demanda. Foram 

realizadas análises sazonais de mês a mês, por estação do ano, e alguns comportamentos 

diários. 

 

2.1.2 Relação entre a demanda e as variáveis climáticas  

 

Para consumidores residenciais a temperatura ambiente é sem dúvida a variável 

climática que tem a maior influência sobre a carga elétrica de um sistema, como foi exposto 

anteriormente. Segundo Bordignon (2012) um pequeno desvio da temperatura em relação a 

seu valor normal (no Brasil considerado como 23°C) já é suficiente para gerar uma variação 

significativa no consumo de energia, e na literatura relacionada grande parte dos trabalhos 

utiliza essa variável para previsão de carga no curto e curtíssimo prazo. 

Os gráficos apresentam a regressão linear entre as variáveis obtidas através do 

diagrama de dispersão, onde o valor de R2, chamado de coeficiente de determinação, indica a 

porcentagem de quanto a variação da variável y é dependente da variável x. O Valor de R2 
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pode variar de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior é a indicação de que o modelo 

proposto é adequado para descrever o fenômeno.  

A Figura 2.3 demonstra para cada estação do ano a variação de temperatura (em °C) 

em função da demanda de energia (em MW) para a subestação em análise. Os pontos 

representam os dados obtidos da temperatura em relação à carga, e a linha contínua é a linha 

tendência de uma variável em relação à outra. Na figura, (a) corresponde à análise para os 

dados da estação do verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera, e essa sequência também 

se repete para as outras variáveis climáticas. 

Para a base de dados em análise, pode-se perceber que para todo o ano a temperatura 

teve uma correlação positiva entre a carga elétrica demandada, isto é, à medida que a 

temperatura aumenta a carga também aumenta. O coeficiente R2 apresentou valor significativo 

para todas as estações, com exceção para o inverno, confirmando assim, que a temperatura 

ambiente afeta o nível de demanda de energia elétrica, sendo um fator muito importante a ser 

considerado no método de previsão da demanda de energia elétrica para o curtíssimo prazo.  

A umidade relativa do ar é outra variável influente sobre a demanda de eletricidade, 

também são muitos os trabalhos que confirmam que a umidade é uma das variáveis climáticas 

mais influentes sobre a carga e sua inserção em modelos de projeção apresentaram resultados 

significativos. Essa variável também é utilizada em trabalhos que consideram o índice de 

desconforto térmico nos modelos de previsão, que utiliza a temperatura e a umidade para o 

seu cálculo.  

Através da Figura 2.4 pode-se verificar a relação das duas variáveis assim como o seu 

coeficiente de determinação. Analisando o gráfico, percebe-se que a umidade do ar (em %) 

apresentou uma correlação negativa com a demanda de eletricidade, isto é, à medida que a 

umidade aumenta a demanda de energia elétrica diminui, uma característica semelhante foi 

encontrada nas análises de Swarup e Satish (2002). Já em outros estudos para essa variável, a 

correlação apresentou resultados diferentes, Bordignon (2012) e Oliveira et al. (2010) 

mostram que a umidade do ar se comporta da mesma maneira que a temperatura, tendo uma 

correlação positiva com a carga, o que comprova que para localidades diferentes as variáveis 

podem apresentar características diferentes, por isso a importância da análise para cada caso. 

O valor do R2 no gráfico da Figura 2.4 confirma a influência da umidade relativa sobre a 

carga consumida, com exceção também para a estação do inverno.  
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Figura 2.3 – Regressão entre a temperatura e demanda de energia elétrica. 

  

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.4 – Regressão entre umidade relativa do ar e demanda de energia. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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A velocidade do vento também é uma variável climática que, de acordo com a 

literatura, pode exercer influência no comportamento da demanda de energia elétrica. Alguns 

trabalhos consideram essa variável para o cálculo da sensação térmica dos indivíduos, e 

inserem esse indicador nos modelos de previsão, como é o caso de Oliveira et al. (2010), 

Bordignon (2012) e Casagrande et al. (2014). Pelo gráfico da Figura 2.5 pode-se perceber que 

a velocidade do vento (em m/s) não possui grande influência da mesma forma que a 

temperatura e a umidade.  

A radiação solar é uma variável que está diretamente ligada à luminosidade, que por 

sua vez, é um fator que influencia nos hábitos dos consumidores de energia elétrica, logo ela é 

uma variável climática que também pode ter influência na evolução da carga. Através da 

Figura 2.6 pode-se verificar o comportamento da radiação solar (em kJm2) com a demanda 

para os dados obtidos nessa análise, onde o coeficiente de determinação, R2, obteve um valor 

razoável, comprovando ser uma variável de influência sobre a carga. Pode-se perceber que 

para os meses de outono e primavera essa relação apresentou características bem similares, o 

que pode ser explicado pelo fato de que as duas estações têm características semelhantes. 

Trabalhos como o de Beccali et al. (2004)  é um dos poucos exemplos que utilizam essa 

variável para previsão de demanda de energia no curto prazo.  

A pressão atmosférica não é uma variável usualmente utilizada para expressar a 

característica da demanda de eletricidade, porém ela será analisada a fim de determinar qual a 

relação existente entre elas. Na Figura 2.7 é possível verificar os efeitos da pressão, expressa 

em hPa, sobre a carga, e pode-se comprovar que seus efeitos sobre demanda de energia não 

são muito significativos, concluindo que essa variável não apresenta uma influência aparente 

sobre a evolução da carga, logo, a sua aplicação no modelo de previsão de carga para o 

curtíssimo prazo não ocasionará interferência no resultado final.  
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Figura 2.5 – Regressão entre a velocidade do vento e a demanda de energia. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.6 – Regressão entre a radiação solar e a demanda de energia. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.7 – Regressão entre a pressão atmosférica e a demanda de energia. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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2.2 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA GERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA 

 

Assim como é importante o conhecimento dos fatores que influenciam na demanda de 

energia elétrica para o desenvolvimento de um método de projeção confiável, é necessário 

também fazer a mesma análise para a geração fotovoltaica, a fim de desenvolver uma 

metodologia eficiente de previsão.  

Através do que foi exposto na literatura para a previsão de energia solar, pode-se 

perceber que muitos trabalhos de métodos convencionais consideram a captura de imagens de 

satélites e a cobertura de nuvens para a medição da radiação solar, porém será apresentada 

uma metodologia que não leva em conta esses fatores, e considera variáveis climáticas no 

modelo de projeção da geração fotovoltaica. Mas, para a verificação de quais variáveis serão 

utilizadas no modelo de projeção é necessário, primeiramente, analisar quais são os fatores 

que influenciam a produção de energia solar e como as variáveis climáticas afetam o 

comportamento desses fatores, por isso serão demonstradas as características principais de um 

gerador fotovoltaico, que são relevantes para o melhor entendimento do modelo de projeção.  

 

2.2.1 Características de um Gerador Fotovoltaico 

 

 A geração solar fotovoltaica produz eletricidade pela conversão direta de energia solar 

em energia elétrica através de células fotovoltaicas com a utilização de elementos 

semicondutores, este processo de conversão depende da particularidade de cada semicondutor 

e dos materiais empregados na tecnologia de fabricação. Cada célula fotovoltaica pode gerar 

entre 1 a 3 W de potência, para aumentar o nível de potência faz-se a combinação de células 

arranjas na configuração série e/ou paralelo. Essa combinação de células denomina-se módulo 

fotovoltaico, e eles também podem ser conectados em série ou paralelo formando um painel 

fotovoltaico, isso vai depender da potência, do nível de tensão e de correntes pretendidos no 

projeto (BERNARDON  et al. 2015). 

Dois fatores climáticos influenciam diretamente as características de uma célula 

fotovoltaica, e por sua vez, afetam o desempenho do painel fotovoltaico, esses fatores são: a 

intensidade da radiação solar e a temperatura das células. A variação da intensidade de 

radiação solar que incide em um painel fotovoltaico provoca uma variação proporcional na 

corrente gerada pelo painel, já a tensão de curto circuito aberto sofre poucas alterações com a 

variação da radiação. A variação da temperatura da célula fotovoltaica provoca poucas 
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variações na corrente produzida pelo módulo fotovoltaico, por outro lado, com o aumento da 

temperatura da célula a tensão de circuito aberto do módulo reduz de uma forma significativa 

(SEGUEL, 2009). Essas alterações influenciam na quantidade de potência gerada, e para 

exemplificar esses efeitos, foram obtidas curvas características de um módulo fotovoltaico do 

fabricante Kyocera modelo KD245GH 245 W, conforme a Figura 2.8, onde é representado 

em (a) a característica das curvas I-V considerando a variação da temperatura, e em (b) está 

representado as curvas I-V em função da variação da radiação solar. 

 

Figura 2.8 – Curvas característica de corrente e tensão para o módulo KD245GH. 

 

  

(a) (b) 

 

FONTE: Adaptado de (KYOCERA SOLAR, 2013). 

 

As curvas características de tensão e corrente (curvas I-V) de células e módulos 

fotovoltaicos que caracterizam o comportamento dos sistemas fotovoltaicos são desenvolvidas 

a partir de Condições Padrão de Teste ou STC (Standard Test Conditions), que servem para 

uniformizar as informações fornecidas pelos fabricantes, a fim de que os dados sejam 

comparados nas mesmas condições de teste entre laboratórios distintos. Essas condições 

estabelecem os valores de referência para a irradiação (G), temperatura ambiente (T) e massa 

de ar (AM), conforme apresentado na Tabela 2.1, e são geralmente alcançadas dentro de 

simuladores solares confinados, isto é, raramente essas condições de teste STC acontecem em 

condições reais de operação (BERNARDON, 2015). Entretanto, é necessário que a estimação 

do comportamento de um módulo fotovoltaico obtenha informações do ponto de vista das 

condições reais de operação.  
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Tabela 2.1 – Condições padrão de teste (STC). 

 

Parâmetro Valor Unidade 

Irradiação (GSTC) 1000 W/m² 

Temperatura ambiente (TSTC) 25 °C 

Massa de ar (AMSTC) 1,5 - 

 

FONTE: (BERNARDON, 2015, p. 33) 

 

Segundo Fuentes (2007) não há uma metodologia específica padrão para avaliar a 

produção de energia elétrica dos módulos fotovoltaicos. Mas, é possível prever o 

comportamento do módulo e do gerador fotovoltaico sob condições de luz solar natural por 

um longo período de tempo através de métodos numéricos ou algébricos. A engenharia de 

sistemas de painéis fotovoltaicos geralmente tem preferência por métodos algébricos, que 

combinam simplicidade e precisão, dessa forma, serão descritos a seguir alguns métodos 

algébricos a partir do trabalho de Fuentes (2007). 

 Ponto de potência máxima aproximado: este método aproxima a corrente e tensão 

da célula ao ponto de potência máxima pela corrente de curto circuito e pela tensão 

de circuito aberto. 

 Fator de forma variável com resistência série constante: considera que a corrente de 

curto circuito da célula e a tensão de circuito aberto variam linearmente com a 

irradiação e a temperatura da célula, respectivamente, e é assumido que a 

resistência série das células seja constante ao longo de todas as condições de 

operação no cálculo da potência máxima da célula. 

 Fator de forma constante: assume que o fator de forma permanece constante em 

todas as condições de operação, ao invés da resistência, e também considera que a 

corrente de curto circuito e a tensão de circuito aberto variam linearmente conforme 

a irradiação global e a temperatura da célula.  

 Método de Osterwald: ele é responsável por ser um dos métodos mais simples em 

relação aos outros métodos.  A partir de qualquer valor de irradiação e temperatura 

da célula é possível calcular a potência máxima de saída de um sistema fotovoltaico 

(PMáx), conforme a Equação 2.1, que demonstra o método de Osterwald. Sendo que, 

PSTC é a potência máxima gerada pelo módulo nas condições de STC, dada em 

Watts, GSTC é a radiação global para a condição do STC, Gi é a radiação global em 
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(W/m2), Ti corresponde a temperatura do ar na condição medida (em °C), TSTC é a 

temperatura para a condição do STC e γ corresponde ao coeficiente da temperatura 

para potência máxima, esse coeficiente pode variar no intervalo de       -0,005°C-1 a 

-0,003°C-1, ele é aplicado como um fator de correção da temperatura pois as 

condições de STC são dadas em condições restritas.  

 

𝑃𝑀á𝑥 = 𝑃𝑆𝑇𝐶 ∙
𝐺𝑖

𝐺𝑆𝑇𝐶
∙ [1 − 𝛾 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)] (2.1) 

 

 Potência e Energia nas condições de STC: é o mais simples dos métodos, porém, 

consequentemente é o que realiza os cálculos com mais imprecisão, pois não 

considera as variações de temperatura da célula nas diferentes condições de 

operação, conforme a Equação 2.2. 

 

𝑃𝑀á𝑥 = 𝑃𝑆𝑇𝐶 ∙
𝐺𝑖

𝐺𝑆𝑇𝐶
 (2.2) 

 

Através da exposição das características básicas de um painel fotovoltaico, será 

adotado neste trabalho o método proposto por Osterwald devido a eficiência e simplicidade, 

logo, análise das variáveis que influenciam na produção de energia fotovoltaica vai considerar 

as variáveis responsáveis pela determinação da potência produzida pelo painel, que segundo 

Osterwald é a variação da radiação solar e da temperatura.  

Para a realização da análise da influência das variáveis climáticas sobre a radiação 

solar e a temperatura, foram obtidos dados meteorológicos a partir da base de dados do 

projeto SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais) que é gerenciado 

pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), onde são coletados dados ambientais com 

intervalo de 1 minuto e dados anemométricos no intervalo de 10 minutos. Os dados utilizados 

para as análises provêm da estação na região central do Estado Rio Grande do Sul, no 

município de São Martinho da Serra (Latitude 29°26'34" Sul e Longitude 53°49'23" Oeste a 

489 metros acima do nível do mar) (INPE, 2016).  

A análise das variáveis será da mesma forma apresentada pela análise da relação da 

demanda de energia elétrica e as variáveis climáticas no item 2.1.2, porém será em função dos 

fatores que influenciam na geração de energia segundo o modelo de Osterwald. 

Primeiramente, será realizada a relação da radiação solar com as demais variáveis climáticas e 

em seguida, será apresentada a relação da temperatura com as demais variáveis. Essa análise 



46 
 

tem o objetivo de verificar e classificar quais as variáveis que possuem influência sobre a 

radiação e a temperatura, a fim de considerá-las no modelo de projeção da geração 

fotovoltaica.  

 

2.2.2 Relação da radiação solar com as demais variáveis climáticas 

 

Para correlacionar a radiação solar com as demais variáveis climáticas os dados 

ambientais foram obtidos a partir da estação meteorológica do projeto SONDA, e para essa 

análise os dados correspondem às leituras do ano de 2011, que foi escolhido devido aos 

melhores índices de validação dos resultados. Será analisada nesta seção a correlação das 

variáveis pelo diagrama de dispersão, através da regressão linear da radiação em função da 

temperatura, umidade, velocidade do vento e pressão atmosférica. 

Os gráficos apresentam a regressão linear entre as variáveis, onde o valor de R2 indica 

a porcentagem de quanto a variação da variável y é dependente da variável x, podendo variar 

de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior é a indicação de que a evolução da radiação é 

influenciada pela outra variável climática. Serão apresentadas as relações para cada estação do 

ano, pois algumas condições climáticas se alteram significativamente durante esses intervalos. 

Nas figuras será representado em (a) a análise para os dados da estação do verão, (b) outono, 

(c) inverno e (d) primavera. Os dados representam a média horária das variáveis para cada 

estação do ano. 

A Figura 2.9 demonstra a variação de temperatura (em °C) em função da radiação 

solar global (em W/m2) para a localidade em análise. Os pontos representam os dados obtidos 

da temperatura em relação à radiação, e a linha contínua é a linha de tendência de uma 

variável em relação à outra. Percebe-se na Figura 2.9 que a relação da radiação em função da 

temperatura apresenta uma forte tendência, e o coeficiente de determinação entre as variáveis 

apresentou resultados bem expressivos, houve uma diminuição do valor no inverno, porém 

ainda pode-se concluir que a temperatura tem influência sobre a radiação solar. 

Na Figura 2.10 é demonstrada a curva de regressão entre a umidade relativa do ar (em 

%) e a radiação solar. Os resultados obtidos pelo valor de R2 foram bem significativos para 

todas as estações do ano, e foram maiores do que para relação da temperatura, constatando 

que a umidade relativa influencia fortemente na variação da radiação solar. 
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Figura 2.9 – Regressão entre a temperatura e a radiação solar. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.10 – Regressão entre a umidade e a radiação solar. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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A análise da influência da velocidade do vento em relação à radiação solar pode ser 

observada na Figura 2.11, que expressa a velocidade do vento em m/s. Não houve uma 

correlação significativa entre as duas variáveis, sendo que os coeficientes de determinação 

para todas as estações do ano obtiveram baixos índices se comparados aos das variáveis 

anteriores, e nota-se que não há um comportamento característico nos gráficos. 

Na Figura 2.12 podem-se analisar os gráficos da regressão entre a pressão atmosférica, 

em milibares (mbar), em função da radiação solar. Os resultados para essa correlação também 

foram pequenos, porém um pouco maiores do que para a velocidade do vento, mesmo assim 

através do valor de R2 pode-se concluir que a pressão atmosférica não influencia de forma 

significativa sobre a radiação solar, logo a utilização da pressão atmosférica e da velocidade 

no modelo de projeção da radiação solar deve ser avaliado.  
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Figura 2.11– Regressão entre a velocidade do vento e a radiação solar. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.12 – Regressão entre a pressão atmosférica e a radiação solar. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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2.2.3 Relação da temperatura com as demais variáveis climáticas 

 

A temperatura do ar é o segundo fator que o método de Osterwald utiliza para o 

cálculo da potência produzida pelo painel fotovoltaico. Por isso, será realizada a análise do 

comportamento da temperatura em função das demais variáveis climáticas obtidas (radiação 

solar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, e pressão atmosférica). Os dados 

representam a média horária das variáveis para cada estação do ano. E assim como foi 

considerado anteriormente será representado em (a) a análise para os dados correspondente 

para a estação do verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera nos gráficos de regressão. 

A Figura 2.13 representa a regressão entre a radiação solar e a temperatura, e assim 

como foi demonstrado na seção anterior essa relação apresentou resultados expressivos, 

exceto para o período do inverno. 

A correlação entre a umidade e a temperatura representada na Figura 2.14 obteve os 

melhores coeficientes de determinação, porém há uma significativa diminuição dessa 

influência para a estação do inverno, mesmo assim os resultados são úteis para descrever a 

variação da temperatura. 

Na Figura 2.15 é apresentada a regressão entre a velocidade do vento e a temperatura, 

onde não houve relação de influência ao longo do ano, podendo observar que não há uma 

definição de direção característica nos gráficos mostrados.  

Por último, foi realizada a análise da pressão atmosférica em função da temperatura, 

conforme a Figura 2.16, e pode-se observar que para os períodos correspondentes às estações 

do outono e inverno a correlação se mostrou muito mais significativa do que para o período 

de primavera e verão, e os resultados obtidos podem ser considerados relevantes. 
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Figura 2.13 – Regressão entre a radiação solar e a temperatura. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 



54 
 

Figura 2.14 – Regressão entre a umidade e a temperatura. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.15 – Regressão entre a velocidade do vento e a temperatura. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 2.16 – Regressão entre a pressão atmosférica e a temperatura. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foi apresentada a relação que existe das variáveis climáticas entre os 

fatores que influenciam na demanda de energia elétrica e entre os fatores que influenciam na 

produção de energia fotovoltaica. 

O exemplo do perfil da curva de carga dos dados obtidos pela concessionária 

representa muito bem os hábitos de consumidores residenciais, onde a partir das 18 até as 23 

horas há uma grande elevação no consumo de energia elétrica, representando o horário em 

que os trabalhadores retornam a sua residência e fazem o uso de diversos equipamentos 

elétricos.   

A demanda de energia elétrica pode variar devido a vários fatores, como foi 

apresentado. Esta análise se concentrou nos fatores climáticos, que no horizonte de curtíssimo 

prazo são os que possuem maior interferência sobre a evolução da carga, o que foi 

comprovado através dos gráficos de regressão para cada estação do ano. A Tabela 2.2 

apresenta os resultados dos coeficientes de determinação e a média aritmética do ano para a 

relação entre a carga e as variáveis. As variáveis climáticas: temperatura, umidade relativa e 

radiação solar representaram ser mais influentes sobre a demanda de energia elétrica, 

enquanto a velocidade do vento e a pressão atmosférica não apresentaram uma correlação 

significativa em função da evolução da carga para a região em análise. 

 

Tabela 2.2 – Coeficientes de determinação entre a carga e as variáveis climáticas. 

 

Estação Temperatura Umidade Vento Radiação Pressão 

Verão 0,2573 0,1063 0,0116 0,0749 0,0819 

Outono 0,2366 0,2188 0,0881 0,1303 0,0222 

Inverno 0,0479 0,0886 0,0426 0,0773 0,0080 

Primavera 0,4392 0,2383 0,0643 0,1710 0,0715 

Média 0,2453 0,1630 0,0516 0,1133 0,0459 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Pode-se perceber também pela análise, que o valor do índice de determinação foi 

menor na estação do inverno do que em relação às outras estações, para todas as variáveis. O 

que pode ser explicado pelo clima particular dessa região para esse período, pois, por 
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exemplo, para as outras estações quando há elevação da temperatura há um aumento 

significativo da carga, no inverno isso também ocorre, porém de uma forma bem menos 

expressiva porque a temperatura não se eleva muito. A radiação solar no inverno também é 

menos intensa, por isso os resultados foram mais baixos. Mesmo assim, comprova-se que a 

temperatura é a variável climática que tem mais influência sobre a demanda de energia, 

seguida da umidade e da radiação solar, já velocidade do vento e a pressão atmosférica 

apresentaram os menores coeficientes, não representando uma forte relação de influência 

sobre a demanda de energia elétrica para os dados obtidos da região em análise.  

Também foram apresentadas as características básicas de um gerador solar 

fotovoltaico, a fim de analisar quais os fatores que são os responsáveis pela produção de 

energia elétrica através da geração fotovoltaica. Na literatura há algumas metodologias para a 

avaliação da produção de energia por painéis fotovoltaicos, e foi adotado nessa Dissertação o 

modelo proposto por Osterwald, que afirma que a partir de qualquer valor de irradiação e 

temperatura da célula é possível calcular a potência máxima de saída de um sistema 

fotovoltaico.  

A partir dos dados obtidos pelo projeto SONDA, fez-se uma análise para o 

entendimento de quais variáveis climáticas afetam na variação da temperatura e da radiação 

solar para a aplicação do método de Osterwald na metodologia de previsão. Optou-se por 

realizar a análise das variáveis climáticas em função da temperatura e da radiação devido às 

variáveis disponíveis. 

 A análise realizada para a relação entre a radiação solar em função da temperatura, da 

umidade, da velocidade do vento e da pressão atmosférica obteve alguns resultados 

significativos, especialmente para a relação da radiação solar entre a temperatura e também 

entre a umidade, como pode ser analisado na Tabela 2.3. Os valores dos coeficientes de 

determinação apresentaram bons resultados para essas duas variáveis, sendo que a umidade 

relativa mostrou ser a variável que possui maior influência sobre a variação da radiação solar 

para os dados da localidade em análise. Já a velocidade do vento e a pressão atmosférica não 

apresentaram altos índices de correlação, portando devem ser avaliadas se elas são relevantes 

para as etapas da previsão da geração solar. 

Por último, através da análise da influência das demais variáveis climáticas em função 

da temperatura, demonstrada pelas curvas de regressão para cada estação do ano e pela Tabela 

2.4, pode-se considerar que a variável que menos influencia a variação da temperatura é a 

velocidade do vento, já a umidade é a que tem maior relação, exceto para o período de 
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inverno, a radiação solar e a pressão atmosférica também apresentaram uma correlação 

significante em relação à temperatura, podendo ser consideradas no modelo de projeção. 

 

Tabela 2.3 – Coeficientes de determinação entre a radiação solar e as variáveis climáticas. 

 

Estação Temperatura Umidade Vento Pressão 

Verão 0,4243 0,4195 0,0279 0,0258 

Outono 0,2564 0,4139 0,0156 0,0161 

Inverno 0,1116 0,3043 0,0105 0,0426 

Primavera 0,3263 0,3742 0,0163 0,0238 

Média 0,2796 0,3878 0,0176 0,0271 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 2.4 – Coeficientes de determinação entre a temperatura e as variáveis climáticas. 

 

Estação Radiação Umidade Vento Pressão 

Verão 0,4222 0,5413 0,0105 0,0795 

Outono 0,2247 0,6162 0,0004 0,2697 

Inverno 0,0998 0,0901 0,0703 0,2662 

Primavera 0,3421 0,6162 0,0060 0,0870 

Média 0,2722 0,4660 0,0218 0,1756 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Portanto, a análise realizada nesse capítulo será considerada no modelo de projeção 

proposto para previsão de carga no curtíssimo prazo, e no modelo de previsão da geração 

fotovoltaica. 
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3 METODOLOGIA PARA PREVISÃO 

 

Há vários métodos usados para a previsão da demanda de eletricidade. Este trabalho 

apresenta a proposta de uma metodologia simplificada para a previsão da carga e da geração 

solar utilizando o modelo de regressão linear múltipla, agrupamento das variáveis e 

tratamento estatístico dos dados. Essa análise é de suma importância, pois para o 

fornecimento da energia elétrica aos consumidores de forma segura e econômica é necessário 

um método de projeção confiável, assim como é necessário que a previsão da produção de 

energia elétrica através da geração solar seja realizada de forma eficiente para que várias 

ações de gestão da energia sejam realizadas. 

Na metodologia para a previsão da carga e da geração de energia solar será 

considerada as variáveis que se mostraram influentes na análise realizada no Capítulo 2. Os 

dados do histórico da carga e das variáveis climáticas serão agrupados por faixas de valores 

para cada variável, assim, para um dado de carga a ser previsto, será buscado as faixas do 

histórico que são iguais a sua ocasião e com a aplicação da regressão linear múltipla e pelo 

tratamento estatístico dos dados será realizada a previsão da carga e da geração fotovoltaica 

no horizonte de curtíssimo prazo. 

As etapas da metodologia proposta para a previsão da demanda de energia elétrica e 

para a geração fotovoltaica em geral são iguais, porém há algumas diferenças nos dois 

processos devido à particularidade de cada tipo de previsão. O detalhamento de cada processo 

será explicado separadamente para os dois casos, e na Figura 3.1 são apresentadas, de forma 

geral, as etapas que serão desenvolvidas nos modelos de previsão.  

Foi escolhido realizar o método utilizando a regressão linear múltipla por ser uma 

maneira de fácil implementação em permitir realizar a análise envolvendo mais de uma 

variável, ou estimador. A etapa de tratamento estatístico, também é importante, pois ela 

seleciona os dados mais relevantes de acordo com o caso, essa etapa é útil para refinar ainda 

mais os dados do histórico, fazendo com que o método se torne mais eficiente. 

A seguir serão detalhadas as etapas do método de previsão proposto para a demanda 

de energia elétrica e em seguida será apresentada as considerações particulares do método 

para a aplicação na previsão da geração fotovoltaica. 
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Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia para a previsão. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

3.1  AGRUPAMENTO DAS VARIÁVEIS 

 

A metodologia desenvolvida para previsão de carga a curtíssimo prazo foi realizada 

através da criação de uma ferramenta computacional que leve em consideração as variáveis 

climáticas que influenciam a evolução da demanda de eletricidade.   O método para a previsão 

consiste primeiramente no agrupamento dos dados do histórico, em que, conforme a Figura 

3.2, é atribuída uma faixa (sequência de letras) para cada hora do banco de dados do histórico, 

as faixas são formadas por letras que correspondem aos intervalos dos valores de carga e dos 

valores das variáveis climáticas, a Tabela 3.2 exemplifica como é realizado o agrupamento 

dos dados conforme o intervalo das variáveis.  

Para criar uma atribuição, primeiramente o programa lê a hora gravada, identifica em 

qual intervalo ela está, e atribuiu uma letra para a hora, em seguida faz o mesmo para carga, lê 

o valor da carga, verifica qual intervalo o valor corresponde e coloca a segunda letra da 

atribuição, isso se repete até que todas as variáveis estejam com seus intervalos identificados e 
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atribuídos. O exemplo a seguir fez essa atribuição na seguinte ordem: hora, carga, 

temperatura, umidade e radiação solar.  

 

Figura 3.2 – Exemplo de atribuição em faixa de valores para o agrupamento das variáveis. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 3.1 – Exemplo de atribuição em faixas de valores para as variáveis. 

 

Hora 
Carga 

(MW) 

Temperatura 

(°C) 

Umidade 

(%) 

Radiação 

(kJm2) 
Atribuição 

0 28,23 21,30 86,00 -3,54 ADEEA 

18 35,46 18,85 79,50 38,95 SFDDA 
 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

Para cada hora do período a ser projetado, o programa lê os dados da carga e das 

variáveis climáticas da hora anterior e atribui uma faixa para o período, com isso o programa 
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busca faixas iguais à faixa gerada e armazena os dados do histórico de cada hora que contém a 

faixa igual para 24 horas à frente. 

A utilização do agrupamento das variáveis permite que situações semelhantes no 

histórico sejam analisadas em conjunto, o que possibilita uma análise mais aprimorada do 

comportamento da demanda nas variadas condições climáticas. O agrupamento dos dados do 

histórico é uma etapa muito importante, pois os dados que serão previstos também receberão 

as mesmas atribuições, assim, serão buscadas no histórico as atribuições do passado que são 

iguais a situação a que se deseja prever, para aplicar o cálculo da previsão. 

A etapa de agrupamento das variáveis climáticas e da demanda permite que os dados 

sejam agrupados de acordo como o operador desejar, isto é, é possível alterar os intervalos 

dos dados, fazendo com que uma variável envolva um intervalo maior, ou menor, dependendo 

do tipo da variável. Essa característica se faz interessante quando é necessário refinar os dados 

da previsão, isto é, uma faixa com intervalos mais restritos, vai compreender em situações 

mais similares para ser aplicado na previsão, porém se o intervalo das faixas for muito 

restrito, pode acontecer de não ser encontrado atribuições iguais para aplicar na previsão. 

 

3.2 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

Após a etapa de agrupamento das variáveis o algoritmo faz o tratamento estatístico dos 

dados do histórico, onde para cada agrupamento de variáveis é calculado o valor da média 

aritmética das cargas armazenadas com as faixas iguais, do desvio padrão das cargas e são 

calculados limites inferiores e superiores da carga do agrupamento a fim de filtrar os dados do 

histórico, como a ocorrência de eventos aleatórios, para que o programa só use dados mais 

próximos ao que se deseja prever, tratando esses dados de forma estatística. Essa etapa pode 

ser mais bem compreendida seção 3.6 através de um exemplo de aplicação. 

 

3.3 CÁLCULO DA PREVISÃO 

 

Após as etapas de agrupamento das variáveis e do tratamento dos dados é calculada a 

carga a prevista de hora em hora. Nessa etapa é calculada, para cada faixa do histórico, a 

porcentagem de variação da carga de hora em hora, através da regressão linear múltipla, e é 

realizado o cálculo da média de todas as variações do histórico para então aplicar essa 

porcentagem de variação na hora a ser prevista, resultando no valor da carga projetada. O 
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programa é atualizado a cada hora, a fim de minimizar os erros e obter uma melhor 

estimativa.  

A regressão linear múltipla é uma metodologia estatística de previsão de valores de 

uma ou mais variáveis dependentes (y) através de um conjunto de variáveis independentes 

(x). Sua aplicação é importante porque permite que se estime o valor de uma variável com 

base em um conjunto de outras variáveis. 

Segundo Murto (1998) os modelos de regressão assumem que a carga elétrica pode ser 

dividida em uma componente normalizada e uma componente dependente de algumas 

variáveis explicativas, e pode ser descrito por: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑏(𝑡) + ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
(𝑡) + 𝜀(𝑡) (3.1) 

 

Onde, 𝑦(𝑡) é a carga no instante t, 𝑏(𝑡) é a carga normalizada, 𝜀(𝑡) é uma componente 

de ruído branco, 𝑥𝑖(𝑡) são as variáveis explicativas independentes, por exemplo, a 

temperatura, umidade, radiação, velocidade do vento, pressão e a hora do dia, e 𝑎𝑖(𝑡) são os 

coeficientes angulares de regressão da i-ésima variável. 

 

3.4 CÁLCULO DO ERRO 

 

Para poder avaliar o desempenho da metodologia proposta neste trabalho determina-se 

o erro percentual médio Em (do inglês, Mean Absolute Percentual Error, MAPE) segundo 

Murto (1998), que pode ser calculado por: 

 

𝐸𝑚 =
1

𝑁
∑ [

|�̂�𝑖 − 𝐿𝑖|

𝐿𝑖
] ×100 (%)

𝑁

𝑖=1

 (3.2) 

 

Onde N é o número de casos a ser previsto, 𝐿𝑖 é o i-nésimo valor da carga real e �̂�𝑖 é o 

i-nésimo valor da carga projetada. 

 

3.5 METODOLOGIA PARA A PREVISÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

 

Conforme foi apresentado nas seções anteriores, as etapas para o modelo de projeção 

da produção de energia pela geração fotovoltaica serão aplicadas da mesma forma como foi 
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explicada para a previsão da demanda de energia elétrica. O método proposto de previsão da 

geração solar se difere de alguns estudos convencionais por se tratar de um modelo 

simplificado, pois ele não considera o efeito de sombreamento nos painéis, nem a cobertura 

das nuvens. A potência prevista pelo método será calculada pela Equação 2.1 do método de 

Osterwald, onde considera que a potência máxima produzida pelo painel pode ser 

determinada através das variações da radiação solar incidente e pela variação da temperatura. 

Logo, serão inseridas na metodologia proposta as etapas da previsão para a radiação solar e 

para a temperatura, conforme o fluxograma da Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 – Etapas para a previsão da potência produzida pela geração fotovoltaica. 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora 
 

As etapas para a previsão da radiação e da temperatura serão realizadas da mesma 

maneira que a previsão da carga, onde são consideradas as variáveis de influência tanto para a 

temperatura quanto para a radiação. Em seguida são realizados os agrupamentos dos dados do 

histórico em faixas de valores, como por exemplo, nas faixas representadas na Figura 3.4. 

Depois são desenvolvidas as etapas do tratamento estatístico e do cálculo da previsão através 
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da regressão linear múltipla para a temperatura e para a radiação, como foi explicada 

anteriormente para o caso da previsão da carga, é importante salientar que as etapas para as 

duas variáveis são realizadas separadamente. 

A maior diferença em relação à aplicação da metodologia em relação à carga, é que 

após as previsões da radiação e da temperatura é realizado o cálculo da potência produzida 

pelo gerador fotovoltaico através da aplicação da Equação 2.1.  

 

Figura 3.4 – Atribuição em faixa de valores para o agrupamento das variáveis para a previsão 

Temperatura (a) e da Radiação (b). 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora 
 

Por fim, para validar os resultados obtidos pela previsão é realizado o cálculo do erro 

(MAPE), onde, para Equação 3.2, os coeficientes são: 𝐿𝑖 é o i-nésimo valor da potência real e 

�̂�𝑖é o i-nésimo valor da potência projetada. 
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3.6 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

 

Para o melhor entendimento da metodologia será apresentado um exemplo didático de 

aplicação do método para a previsão da carga para uma hora à frente, utilizando somente as 

variáveis climáticas: temperatura, umidade do ar e radiação solar. As principais rotinas do 

algoritmo utilizado nas simulações estão detalhadas no Anexo A. 

Por exemplo, na Figura 3.5a está representado os dados do histórico com as 

atribuições pela mesma faixa de valores conforme a Figura 3.2, e a Figura 3.5b representa a 

hora atual do sistema com as leituras de carga e variáveis climáticas.  

 

Figura 3.5 – Parte dos dados do histórico com atribuição (a), Dados da hora atual (b). 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora 
 

Para o exemplo proposto, são 21h do dia 07/12/2015, o sistema tem as informações de 

demanda e variáveis climáticas desse horário e atribuiu as letras das faixas com os valores 

obtidos para essa hora, que para o caso é VHEDA. O sistema necessita prever a carga para as 

22h, logo, o algoritmo faz uma busca no histórico dos dados, procurando as situações em que 

ocorreram os mesmos intervalos de valores para carga e variáveis climáticas no passado para 

as 21h, isto é, o programa busca no histórico as atribuições iguais à hora atual para agrupar as 

mesmas situações e assim realizar as demais etapas da previsão, como pode ser analisado na 

Figura 3.6. 

Com os dados agrupados pode-se fazer o tratamento estatístico dos mesmos. Nessa 

etapa é determinada a média aritmética das cargas da mesma atribuição (Figura 3.6), assim 

como o desvio padrão das cargas agrupadas, com isso são calculados limites superiores e 
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inferiores, os limites são obtidos pela média das cargas com a soma/subtração do desvio 

padrão da amostra. Esses limites servem para utilizar somente os dias no histórico que são 

mais semelhantes, para o exemplo em questão essa etapa pode não ter muita significância, 

porém, essa etapa se torna muito eficiente em situações onde há dezenas de leituras da mesma 

atribuição, e isso é importante para filtrar dados se distinguem da média.  

 

Figura 3.6 – Agrupamento das variáveis do histórico para a faixa de valores de VHEDA. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora 
 

Figura 3.7 – Tratamento estatístico dos dados agrupados. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora 
 

Em seguida, tem-se a etapa do cálculo da previsão, nessa etapa o algoritmo filtra os 

dados das atribuições iguais que não pertencem aos limites inferiores e superiores, depois é 

calculada a porcentagem de variação da carga para a próxima hora, através da regressão linear 

múltipla, e é realizado o cálculo da média de todas as variações do histórico. A carga prevista 

será igual a soma da carga real mais a variação média percentual das atribuições iguais, 

conforme ilustrado na Figura 3.8. 

Através disso, pode-se realizar o cálculo do erro para verificar a eficiência do modelo. 

Pela Figura 3.8 tem-se que a carga projetada, �̂�𝑖, é de 43,4608 MW e pelos dados obtidos tem-

se que a carga real, 𝐿𝑖, é 43,3560 MW, logo através da aplicação da equação 3.2 determina-se 

que o MAPE é de 0,2417% para esse intervalo previsto. 
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Figura 3.8 – Etapas do cálculo da previsão para o exemplo de análise. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora 
  

A seguir, serão realizadas simulações com dados reais de demanda de energia elétrica 

e variáveis climáticas a fim de validar a metodologia de previsão de carga e geração solar no 

curtíssimo prazo. 
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4 SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

 

A fim de testar a eficiência do algoritmo de projeção desenvolvido, foram realizadas 

simulações computacionais para a previsão da carga e da geração fotovoltaica a curtíssimo 

prazo. Posteriormente a previsão comparou-se os resultados obtidos com valores reais para a 

obtenção do erro, e comprovar a eficácia do modelo. O algoritmo para a previsão foi realizado 

utilizando a ferramenta VBA do Excel. Serão apresentados a seguir estudos de casos da 

previsão para a carga e para a geração solar no horizonte de curtíssimo prazo, isto é, para 24 

horas à frente. 

 

4.1 ESTUDO DE CASO PARA PREVISÃO DE CARGA NO CURTÍSSIMO PRAZO 

 

Para as simulações da previsão da demanda de energia elétrica foram obtidos dados de 

carga e variáveis climáticas referentes a três anos da mesma subestação de análise realizada 

no Capítulo 2, onde os consumidores da região são predominantemente residenciais.  O 

intervalo de leitura dos dados de carga e das variáveis climáticas é de uma hora, os valores 

lidos são referentes à média horária da carga e os valores instantâneos das variáveis 

climáticas, um exemplo dos dados obtidos pode ser visualizado na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 – Dados históricos da carga e das variáveis climáticas. 

 

Data Hora 
Carga 

(MW) 

Temperatura 

(°C) 

Umidade 

(%) 

Vento 

(m/s) 

Radiação 

(kJm2) 

Pressão 

(hPa) 

01/01/2011 0 28,23 21,30 86,00 2,10 -3,54 1006,40 

01/01/2011 1 26,92 21,15 88,00 2,20 -3,54 1006,10 

01/01/2011 2 25,61 21,05 88,50 2,40 -3,54 1005,55 

01/01/2011 3 23,73 20,90 89,50 1,10 -3,54 1005,25 

01/01/2011 4 22,47 20,80 90,50 1,40 -3,54 1005,15 

01/01/2011 5 21,19 20,75 91,00 1,20 -3,54 1005,05 

... ... ... ... ... ... ... ... 

20/03/2011 6 20,55 15,65 83,50 0,90 -3,54 1013,20 

20/03/2011 7 19,99 15,30 86,50 0,50 21,46 1013,90 

20/03/2011 8 21,45 17,45 80,00 0,20 511,90 1014,65 

20/03/2011 9 23,63 20,40 68,00 0,60 1403,00 1015,15 

20/03/2011 10 26,69 22,25 57,00 1,30 2168,00 1015,35 

20/03/2011 11 28,12 23,60 52,00 1,20 2781,00 1015,10 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Foram desenvolvidos alguns casos para a simulação da previsão da carga 

considerando diferentes variáveis climáticas no modelo de projeção. As diferentes aplicações 

para a previsão da carga foram realizadas a fim de comparar os resultados e verificar as 

previsões que possuem melhor eficiência. 

 

4.1.1 Previsão da carga considerando todas as variáveis de análise 

 

Primeiramente, será apresentada a previsão da carga utilizando todas as variáveis 

analisadas, a fim de observar o desempenho do método. As variáveis utilizadas neste caso 

foram: temperatura, umidade, velocidade do vento e radiação solar e pressão atmosférica. O 

gráfico com os resultados para essa previsão pode ser analisado na Figura 4.1, onde é 

apresentada a previsão da carga no curtíssimo prazo para o dia 07/12/2011, sendo um dia útil 

no mês. A simulação implementada para esse caso foi realizada em um intervalo de tempo de 

24 horas à frente, isto é, a partir dos dados da primeira hora do dia foi calculada a previsão 

para as 24 horas a diante, essa previsão obteve um MAPE de 7,7883% para o dia em análise. 

Esse resultado pode ser considerado um pouco elevado se comparado com resultados obtidos 

na literatura, porém, é possível, através de um ajuste no intervalo das previsões, que o método 

proposto atinja melhores resultados. 

 

Figura 4.1 – Previsão da carga considerando todas as variáveis de análise. 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Smart Grids podem ser capazes de aperfeiçoar métodos de previsão de carga a 

curtíssimo prazo quando há atualização horária dos dados. Os métodos de previsão a 

curtíssimo prazo tornam-se mais adaptativos quando os dados da previsão são atualizados de 
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hora e hora, fazendo com que os erros diminuam, ocasionando maior confiabilidade na 

projeção. Por esta razão, será realizada a previsão da demanda de energia elétrica para um 

intervalo menor de tempo, onde os dados serão atualizados de hora em hora, fazendo a 

previsão horária da carga para até 24 à frente. Sendo assim, novas simulações foram 

realizadas considerando as mesmas variáveis climáticas, e os resultados da previsão podem 

ser observados na Figura 4.2, onde está demostrada a previsão da carga para um dia útil de 

verão e para um dia de inverno. Essa previsão obteve um MAPE de 2,3036% para o verão 

(dia 07/12/2011) e 2,3698% para o inverno (dia 17/06/11), os resultados encontrados 

representam uma redução em mais de 70% em relação à simulação sem atualização horária.  

 

Figura 4.2 – Previsão da carga considerando todas as variáveis de análise com atualização 

horária para dia útil no verão (a) e no inverno (b). 

 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 4.3 está demonstrada a previsão da carga para final de semana considerando 

as mesmas especificações anteriores, para o verão (dia 03/12/2011) foi encontrado o MAPE 

de 3,0645%, e para o inverno (dia 18/06/2011) o MAPE foi de 2,6561 %. 
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Figura 4.3 – Previsão da carga considerando todas as variáveis de análise com atualização 

horária para final de semana no verão (a) e no inverno (b). 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

Considerando essa melhora expressiva nos resultados da previsão, serão analisadas a 

seguir previsões da demanda de energia elétrica onde será considerada a influência das 

variáveis climáticas que apresentaram ter uma relação sobre a evolução da demanda de 

energia de forma mais significativa, a fim de obter resultados mais precisos. A análise para os 

casos a seguir também utilizará a atualização horária dos dados da previsão, já que se mostrou 

eficiente no método. 

 

4.1.2 Previsão da carga considerando a temperatura, umidade e radiação solar 

 

Foram selecionadas para a previsão nesse caso somente as variáveis climáticas que 

possuem uma influência significativa sobre a evolução da carga, e através dos resultados 

apresentados na seção 2.3 as variáveis mais influentes são a temperatura, umidade relativa e a 
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radiação solar. A velocidade do vento pela literatura mostra ser uma variável de influência, 

porém para a região em análise essa característica não foi alcançada.  

Foi simulada a previsão da carga para um dia útil utilizando essas variáveis e o 

resultado pode ser analisado na Figura 4.4, onde o MAPE para o dia útil foi de 1,8416% para 

a estação do verão e 2,0124 % para dia no inverno.   

 

Figura 4.4 – Previsão da carga considerando a temperatura, umidade e radiação solar para dia 

útil no verão (a) e no inverno (b). 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 4.5 é representada a previsão da carga para o final de semana, o MAPE 

determinado para esse dia foi de 2,7154% para o verão e 2,6778% para o inverno. Pode-se 

verificar uma redução significativa no erro da previsão em comparação à análise anterior. 
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Figura 4.5 – Previsão da carga considerando a temperatura, umidade e radiação solar para 

final de semana no verão (a) e no inverno (b). 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

4.1.3 Previsão da carga considerando somente a temperatura 

 

Também foi simulada a projeção da carga utilizando somente a variável climática que 

possui a maior influência, a temperatura. A Figura 4.6 apresenta a projeção da carga para dia 

útil e a Figura 4.7 para final de semana. 

Foi utilizada para a previsão somente dados do histórico da carga, temperatura e hora 

do dia. Onde o erro percentual médio encontrado para essa previsão no dia útil foi de 

2,0417% para o dia no verão e 1,9011% no inverno, os resultados do para final de semana 

foram e 2,4408% para verão e 2,4198% para o inverno. 
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Figura 4.6 – Previsão da carga considerando a temperatura para dia útil no verão (a) e no 

inverno (b). 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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Figura 4.7 – Previsão da carga considerando a temperatura para final de semana no verão (a) e 

no inverno (b). 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

4.1.4 Discussão dos resultados 

 

Após a realização dos diferentes tipos de previsão para duas estações do ano, pode-se 

perceber que todas as simulações que foram realizadas com atualização de hora a hora obteve 

erros percentuais baixos, a previsão para a carga para 24 horas a frente apresentou MAPE 

acima de 5%, o que para a previsão da carga no curtíssimo prazo é considerado um valor não 

muito eficiente.  

O menor erro médio encontrado foi de 1,84% para dia útil, o método considerou a 

influência da temperatura, umidade do ar e radiação solar. Outra previsão que teve os 

melhores resultados foi a previsão que considerou só a temperatura no método de previsão, já 

a previsão que considerou todas as variáveis obteve o um erro um pouco acima das demais, 

mas ainda pode ser considerado um resultado eficiente.  
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Através de todas as simulações pode ser confirmado que as variáveis climáticas 

consideradas têm grande importância para refinar métodos de previsão de carga, e com a 

utilização das variáveis mais influentes os resultados foram ainda melhores, o que comprova 

que o método proposto é um modelo eficiente para a previsão da demanda de energia elétrica 

no curtíssimo prazo. 

 

4.2 ESTUDO DE CASO PARA PREVISÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NO 

CURTÍSSIMO PRAZO 

 

Para a validação da metodologia proposta será apresentada a simulação da previsão da 

geração solar, e para isso foi utilizado os dados das variáveis climáticas que foram obtidos a 

partir da estação meteorológica de São Martinho da Serra do projeto SONDA, os dados 

empregados nessa análise referem-se aos anos de 2011 e 2012. Para exemplificar o 

comportamento dos dados da análise a Figura 4.8 demostra as leituras da temperatura (a) e da 

radiação (b) para a localidade analisada.  

Para o cálculo da potência gerada pelo painel será utilizado o módulo fotovoltaico do 

fabricante Kyocera modelo KD245GH, que possui com potência nominal de 245 W por 

módulo. Será utilizado o método de Osterwald, representado na Equação 2.1 para determinar 

a potência máxima de geração do módulo fotovoltaico, pois o modelo dispõe dos dados de 

radiação global e temperatura. 

As etapas da previsão serão simuladas da mesma forma apresentada pela metodologia 

proposta, sendo que será realizada a previsão da temperatura, em seguida a previsão da 

radiação solar, e por fim, com os dados previstos será calculada a potência do módulo 

fotovoltaico. Com isso, é possível determinar a eficiência do modelo pelo cálculo do MAPE, 

será considerado para o cálculo da potência real do módulo os dados reais medidos pela 

estação meteorológica.  

Como podem ser observados na Figura 4.8, os dados de temperatura e radiação são 

intermitentes e sofrem muita variação em um intervalo pequeno de tempo, logo a qualidade da 

previsão da geração pode ser prejudicada por isso. 
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Figura 4.8 – Dados de temperatura (a) e de radiação (b) provenientes do SONDA para a 

localidade de São Martinho da Serra. 

 

 

 

Fonte: FONTE: Elaborado pela autora 

 

  Dragoon e Papaefthymiou (2015) afirmam que os erros de previsão energia são 

reduzidos significativamente quando o intervalo de tempo entre as medições é reduzido, e 

recomendam que para a previsão de recursos fotovoltaicos os dados tenham uma resolução de 

15 minutos, pois a variação da radiação solar é muito grande. Por esse motivo, foi realizada a 

previsão da geração solar em um horizonte de 24 horas com intervalo da medição das 

variáveis de 15 minutos e outra previsão com intervalo de 5 minutos a fim de analisar como o 

modelo para os dois casos.  
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4.2.1 Previsão da geração solar com intervalo de medições de 15 minutos 

 

Para a previsão da temperatura foram utilizadas no método de previsão somente as 

variáveis mais influentes, que são a umidade relativa, radiação solar e a pressão atmosférica. 

A Figura 4.9 representa a previsão da temperatura para um dia de verão (05/03/2012) e um de 

inverno (11/09/2011) onde foi encontrado o MAPE de 1,3144%, e 2,8630%, respectivamente. 

 

Figura 4.9 – Previsão da temperatura com intervalo de medições de 15 minutos para o verão 

(a) e inverno (b). 

 

 

 
FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Para a previsão da radiação solar foi inserido no modelo somente as variáveis de maior 

influência, que de acordo com a análise no Capítulo 2 foi determinado que essas variáveis são 

a temperatura e a umidade relativa. A Figura 4.10 ilustra os resultados obtidos na previsão da 

radiação solar para esse caso. O MAPE para essa previsão foi de 8,9832% para o verão e 

4,4258% para o inverno.  
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Figura 4.10 – Previsão da radiação solar com intervalo de medições de 15 minutos para o 

verão (a) e inverno (b). 

 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Sendo assim, é possível fazer o cálculo da potência produzida pelo módulo 

fotovoltaico através das variáveis previstas. A potência gerada foi calculada para todos os 

intervalos da previsão, assim foi determinada a potência prevista do módulo com as variáveis 

do histórico dos dados.  

A Figura 4.11 apresenta a potência gerada pelo módulo fotovoltaico de análise e 

também o resultado para a previsão da geração solar produzida pelo módulo. O MAPE 

determinado nessa previsão foi de 9,1152 para o verão e 7,9225% para o inverno. 
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Figura 4.11 – Previsão da potência produzida pelo módulo fotovoltaico com intervalo de 

medições de 15 minutos para o verão (a) e inverno (b). 

 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

4.2.2 Previsão da geração solar com intervalo de medições de 5 minutos 

 

Da mesma forma que para o caso anterior, foi realizada a previsão para a temperatura 

e para a radiação solar considerando as mesmas variáveis climáticas de influência no modelo 

de projeção para os mesmos dias de análise, porém para esse caso foi considerado o intervalo 

5 minutos entre as medições das variáveis. 

 Os resultados das simulações para esse caso podem ser verificados nas Figuras 4.12, 

4.13 e 4.14, sendo que a previsão da temperatura obteve um MAPE de 0,6213% para o verão 

e 1,4272% para o inverno.  
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Figura 4.12 – Previsão da temperatura com intervalo de medições de 5 minutos para o verão 

(a) e inverno (b). 

 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

Para a previsão da radiação o MAPE foi de 3,5325% para o verão e 5,2995% para o 

inverno, conforme a Figura 4.13.  
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Figura 4.13 – Previsão da radiação solar com intervalo de medições de 5 minutos para o verão 

(a) e inverno (b). 

 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 4.14 apresenta o resultado da previsão da potência gerada pelo módulo para 

esse caso, o MAPE encontrado foi de 3,3321% para o verão, e 5,3594% para o inverno, 

ocasionando uma redução bem significativa em relação ao caso anterior, o que confirma que 

intervalos de tempo de medição menores diminuem os erros da previsão. 
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Figura 4.14 – Previsão da potência produzida pelo módulo fotovoltaico com intervalo de 

medições de 5 minutos para o verão (a) e inverno (b). 

 

 

 
 

FONTE: Elaborado pela autora. 

 

4.2.3 Discussão dos resultados 

 

Através da análise dos resultados realizados nos dois casos de aplicação do método da 

previsão da geração solar, pode-se concluir que a redução do intervalo de tempo das variáveis 

medidas auxilia na precisão do modelo de previsão, o que para o caso de análise, os resultados 

apresentados foram melhores para a previsão que considerou o intervalo de tempo menor. 

Pode-se observar também, que no período onde as leituras de radiação solar se afastam 

e se aproximam de zero tem-se um erro bem expressivo, porém os valores de radiação nesses 

casos são muito pequenos se comparados aos picos do dia.  

Em comparação com a literatura para a previsão da geração solar, os dois métodos 

obtiveram resultados satisfatórios. Através do resultado da previsão para o segundo caso 
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pode-se concluir que a realização da previsão para esse intervalo de tempo se mostrou muito 

eficiente pelo baixo erro alcançado, esse valor é menor que alguns dos resultados obtidos na 

literatura para essa previsão. 
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este trabalho desenvolve uma metodologia para previsão de carga e previsão de 

geração solar a curtíssimo prazo, através da criação de uma ferramenta computacional que 

leve em consideração as variáveis climáticas que têm influência sobre a demanda de energia 

elétrica e sobre a potência gerada pelo módulo fotovoltaico. Os dados históricos de demanda 

total e das variáveis climáticas foram armazenados através de um programa que realiza o 

agrupamento dos dados, utilizando a plataforma VBA do Excel, permitindo a realização das 

previsões de carga e geração solar a curtíssimo prazo, através da análise de transições dos 

agrupamentos ao longo do tempo. 

Foram obtidos dados de carga de uma subestação da região metropolitana do estado do 

Rio Grande do Sul, analisados com dados de uma estação meteorológica da região. A análise 

das variáveis climáticas em relação à demanda de energia elétrica apresentou resultados 

importantes para serem considerados nos métodos de previsão, e determinou-se que a 

temperatura, a umidade do ar e a radiação solar foram as variáveis que apresentaram maior 

correlação com a carga.  

Após a realização dos diferentes tipos de previsão da demanda de energia elétrica 

pode-se perceber que todas as simulações que consideraram a atualização horária 

apresentaram erros percentuais baixos. O menor MAPE encontrado foi de 1,84%, o método 

considerou a influência da temperatura, umidade do ar e radiação solar. Já a previsão da carga 

que obteve o MAPE de 7,79% foi para o caso sem a atualização horária dos resultados, 

concluindo o método proposto se mostrou mais eficiente para previsão horária do que para a 

previsão de um dia à frente. 

A previsão realizada somente com a influência da temperatura também apresentou 

erro baixo na previsão, o que confirma que essa variável é a que possui a maior dependência 

sobre a carga, sendo a variável climática mais importante na aplicação do modelo, pois 

aplicando a projeção somente com ela os resultados já se mostram significativos. Porém, 

pode-se concluir também que as simulações realizadas com as variáveis mais influentes 

auxiliaram no refinamento do método de projeção da carga, obtendo resultados ainda mais 

precisos. 

Para a previsão da geração solar, foi considerado dados de variáveis climáticas obtidos 

através do projeto SONDA. Foi realizada a análise das influências das variáveis climáticas 
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sobre a temperatura e a radiação, que segundo o modelo de Osterwald são as variáveis que são 

responsáveis pela produção de energia fotovoltaica. Foi determinado que para a temperatura 

as variáveis climáticas que tem mais correlação com a sua evolução é a umidade relativa, 

radiação solar e a pressão atmosférica. Para a radiação solar as variáveis mais influentes 

foram a temperatura e a umidade relativa.  

Para o método de previsão da potência do módulo fotovoltaico a influência das 

variáveis climáticas foi considerada. Foram apresentados dois casos para as simulações dos 

resultados para a geração solar sendo que o primeiro fez a análise utilizando o intervalo de 15 

minutos entre as medições das variáveis, e obteve o MAPE para a previsão da geração solar 

de 9,11% para o verão e 7,25% para o inverno. Já para a previsão que utilizou um intervalo de 

medições de 5 minutos alcançou um MAPE de 3,33% para o verão e 5,36% para o inverno. 

Através da literatura relacionada, pode-se concluir que os dois casos obtiveram resultados 

satisfatórios, porém a previsão que utilizou um intervalo de tempo menor entre as medições 

atingiu um erro reduzido, erro esse que é menor ou igual aos trabalhos para esse estudo. 

O algoritmo de previsão foi testado e comparado computacionalmente com base nos 

dados reais, apresentando resultados significativos, pois como a projeção é para horas à 

frente, os dados são atualizados com os dados reais a cada hora, diminuindo os erros da 

previsão.  O método para previsão é um modelo simplificado e de fácil implementação 

sem necessidades de "treinamentos" de dados e ainda permite incluir novas variáveis para 

refinar o modelo. A metodologia se mostrou promissora apresentando resultados satisfatórios, 

confirmando que as variáveis climáticas consideradas tem grande importância para refinar 

métodos de previsão de carga e geração, fundamental para o planejamento do sistema elétrico.  

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Dentre os trabalhos que podem ser desenvolvidos para dar continuidade ao estudo, 

sugere-se a utilização do método proposto para a realização da previsão da geração eólica, 

considerando as variáveis de influência para essa aplicação. 

Em relação à previsão de carga e à previsão de geração solar, sugere-se considerar 

variáveis adicionais para a previsão, inserindo novas variáveis no modelo proposto. 

Apesar de que os resultados da metodologia proposta obtiveram resultados 

satisfatórios, pode-se sugerir a utilização de uma técnica baseadas em sistemas inteligentes 

para a etapa do cálculo da previsão, pois a regressão múltipla apesar de ter encontrado 
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eficientes resultados, não conseguiu determinar baixos erros para todos os pontos da radiação 

solar. 

Os estudos desenvolvidos nesta dissertação compreenderam um singular conjunto de 

dados, logo, como um trabalho futuro pode ser sugerido a aplicação do método em estudos de 

planejamento para um cenário de análise real.  
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ANEXO A 

 

 Nesse anexo serão apresentadas as principais rotinas do algoritmo do método, usando 

a ferramenta VBA do Excel. Para fins de exemplificação, serão demostradas as etapas do 

método para a simulação da previsão da carga considerando a temperatura, umidade do ar e 

radiação solar. 

 

A. Etapa do agrupamento das variáveis para a previsão da carga 

 

Dim W       As Worksheet 

Dim i       As Long 

Set W = Sheets("Historico")'Planilha dos dados do histórico 

W.Select 

W.Range("D2").Select 

i = 2 

 

Do While i <= 25559 

'Atribuição da HORA (Hora na coluna D, e atribuição na coluna J) 

    If W.Range("D" & i) = 0 Then 

        W.Range("J" & i) = "A" 

    ElseIf W.Range("D" & i) = 1 Then 

        W.Range("J" & i) = "B" 

    ElseIf W.Range("D" & i) = 2 Then 

        W.Range("J" & i) = "C" 

    ⋮ 
    ElseIf W.Range("D" & i) = 19 Then 

        W.Range("J" & i) = "T" 

    ElseIf W.Range("D" & i) = 20 Then 

        W.Range("J" & i) = "U" 

    ElseIf W.Range("D" & i) = 21 Then 

        W.Range("J" & i) = "V" 

    ElseIf W.Range("D" & i) = 22 Then 

        W.Range("J" & i) = "X" 

    ElseIf W.Range("D" & i) = 23 Then 

        W.Range("J" & i) = "Z" 

    End If 

'Atribuição da CARGA (Carga na coluna E, e atribuição na coluna J) 

    If W.Range("E" & i) >= 10 And W.Range("E" & i) < 15 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "A" 

    ElseIf W.Range("E" & i) >= 15 And W.Range("E" & i) < 20 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "B" 

    ElseIf W.Range("E" & i) >= 20 And W.Range("E" & i) < 25 Then 

       W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "C" 

    ElseIf W.Range("E" & i) >= 25 And W.Range("E" & i) < 30 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "D" 

    ElseIf W.Range("E" & i) >= 30 And W.Range("E" & i) < 35 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "E" 

    ElseIf W.Range("E" & i) >= 35 And W.Range("E" & i) < 40 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "F" 

    ElseIf W.Range("E" & i) >= 40 And W.Range("E" & i) < 45 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "G" 

    ElseIf W.Range("E" & i) >= 45 And W.Range("E" & i) < 50 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "H" 

    End If 

'Atribuição da TEMPERATURA (Temperatura na coluna F, e atribuição na coluna J) 

    If W.Range("F" & i) >= 0 And W.Range("F" & i) < 5 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "A" 

    ElseIf W.Range("F" & i) >= 5 And W.Range("F" & i) < 10 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "B" 
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    ElseIf W.Range("F" & i) >= 10 And W.Range("F" & i) < 15 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "C" 

    ElseIf W.Range("F" & i) >= 15 And W.Range("F" & i) < 20 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "D" 

    ElseIf W.Range("F" & i) >= 20 And W.Range("F" & i) < 25 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "E" 

    ElseIf W.Range("F" & i) >= 25 And W.Range("F" & i) < 30 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "F" 

    ElseIf W.Range("F" & i) >= 30 And W.Range("F" & i) < 35 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "G" 

    ElseIf W.Range("F" & i) >= 35 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "H" 

    End If 

'Atribuição da UMIDADE (Umidade na coluna G, e atribuição na coluna J) 

    If W.Range("G" & i) >= 0 And W.Range("G" & i) < 20 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "A" 

    ElseIf W.Range("G" & i) >= 20 And W.Range("G" & i) < 40 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "B" 

    ElseIf W.Range("G" & i) >= 40 And W.Range("G" & i) < 60 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "C" 

    ElseIf W.Range("G" & i) >= 60 And W.Range("G" & i) < 80 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "D" 

    ElseIf W.Range("G" & i) >= 80 And W.Range("G" & i) <= 100 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "E" 

    End If 

'Atribuição da RADIAÇÃO (Radiação na coluna D, e atribuição na coluna J) 

    If W.Range("I" & i) >= -5 And W.Range("I" & i) < 1000 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "A" 

    ElseIf W.Range("I" & i) >= 1000 And W.Range("I" & i) < 2000 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "B" 

    ElseIf W.Range("I" & i) >= 2000 And W.Range("I" & i) < 3000 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "C" 

    ElseIf W.Range("I" & i) >= 3000 And W.Range("I" & i) < 4000 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "D" 

    ElseIf W.Range("I" & i) >= 4000 And W.Range("I" & i) < 6000 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "E" 

    ElseIf W.Range("I" & i) >= 6000 Then 

        W.Range("J" & i) = W.Range("J" & i) & "F" 

    End If 

    i = i + 1 

    Loop           

End Sub 

 

B. Etapa da comparação dos dados a serem previstos com os dados do histórico e do cálculo 

da variação horária da carga 

 

Dim W       As Worksheet 

Dim x       As Integer 

Dim y       As Integer 

Dim k       As Integer 

Dim i       As Integer 

Dim u       As Integer 

Dim Q       As Worksheet 

Dim D       As Worksheet 

Set W = Sheets("Historico") 

Set Q = Sheets("Previsao") 

Set D = Sheets("Tratamento Estatístico") 

Q.Select 

 

y = 2 'variável da planilha dos dados do histórico 

i = 3 'variável da planilha do Tratamento Estatístico 

x = 2 'variável da planilha do cálculo da Previsão 

 

Do While x <= 19345 

    If Q.Range("A" & x) <> "" Then 
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        Q.Range("G" & x).Select 

        If Q.Range("C" & x) = "NA" Then 

            ActiveCell = "" 

        Else 

             

            Do While y <= 25562 

             

            'Comparação das atribuições  

            If Q.Range("C" & x) = W.Range("J" & y) Then 

                'Ver se A CARGA está dentro do limite superior e inferior do desvio 

                Set LI = D.Range("G" & i) 

                Set LS = D.Range("H" & i) 

                Set Carga = W.Range("E" & y) 

                 

                If Carga >= LI And Carga <= LS Then 

                    'Copiar a Carga da atribuição igual 

                    ActiveCell = W.Range("E" & y) 

                    Carga0 = W.Range("E" & y) 

                    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

         

                    'Copiando a carga do histórico para uma hora à frente 

                    k = y + 1 

                    ActiveCell = W.Range("E" & k) 

                    Set Carga1 = W.Range("E" & k) 

                    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

                    k = k + 1 

                                                 

                    'Cálculo da variação entre a hora atual e a hora à frente 

                    If Carga0 = "" Or Carga1 = "" Then 

                        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

                    Else 

                        ActiveCell = ((Carga1 / Carga0) - 1) * 100 

                        ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

                    End If 

                End If 

            End If 

            y = y + 1 

            Loop 

        End If 

    End If 

    y = 2 

    i = i + 1 

    x = x + 26 

Loop 

End Sub 

 

C. Etapa do cálculo da previsão da carga 

 

Dim Q       As Worksheet 

Dim x       As Long 

Dim t       As Long 

Dim i       As Long 

Dim Eant    As Variant  'carga da hora anterior 

Dim Fant    As Variant  'variação média total encontrada da hora anterior  

                                       em relação a próxima hora 

Set Q = Sheets("Previsao") 

Q.Select 

 

x = 2 

i = 2 

Do While x <= 19345 

    Q.Range("E" & x).Select 

    If Q.Range("G" & x) <> "" Then 

         

        t = x + 1 
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        i = x 

  

        Do While t <= x + 24 

            If Q.Range("F" & i) = "" Or Q.Range("F" & i) = "" Then 

                ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

                t = t + 1 

                i = i + 1 

            Else 

'Calculo da carga prevista considerando a variação média  

                Q.Range("E" & t).Select 

                Set Fant = Q.Range("F" & i) 

                Set Eant = Q.Range("E" & i) 

                Q.Range("E" & t) = Eant + (Eant * Fant / 100) 

                t = t + 1 

                i = i + 1 

            End If 

        Loop 

    End If 

    x = x + 26 

Loop 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


