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RESUMO 

 

A formação dos preços de energia elétrica no mercado de curto prazo brasileiro é obtida através 

de modelos computacionais, não necessariamente pelas relações de oferta e demanda. Este 

fator, somado à própria dinâmica dos mercados de energia elétrica no geral, traz um elevado 

nível de incerteza a ser administrado pelos agentes participantes do mercado. Este trabalho 

desenvolve um modelo de redes neurais recorrentes, mais especificamente o modelo Long Short 

Term Memory, para a previsão dos preços à vista do mercado de energia elétrico brasileiro. O 

modelo baseia-se em variáveis históricas coletadas a partir de junho/2001 até dezembro/2018, 

com periodicidade semanal, sendo aplicado para os quatro subsistemas do Sistema Elétrico 

Brasileiro. Os valores são projetados para uma semana à frente, considerando os diferentes 

patamares de carga disponibilizados pela CCEE. Os algoritmos foram desenvolvidos a partir 

do software MATLAB, utilizando-se da biblioteca Deep Learning Toolbox. O modelo foi 

comparado com uma técnica alternativa a partir de simulações Bootstrap, que 

fundamentalmente simula os preços aleatoriamente de acordo com as distribuições empíricas 

dos seus retornos. Para a avaliação dos algoritmos foram utilizadas as métricas de desempenho 

MSE, RMSE, MAPE e Precisão de Movimento. A partir dos resultados obtidos é possível 

concluir que o modelo LSTM foi significativamente mais acurado quando comparado com o 

Bootstrap, demonstrando-se mais eficiente para identificar as movimentações dos preços em 

detrimento a uma assertividade do nível destes preços. 
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ABSTRACT 

 

The pricing methodology applied to Brazilian short-term electricity market is derived from 

computational models, not necessarily by supply and demand relationship as usually observed 

among other electricity markets. This key factor and the dynamic of electricity market itself, 

bring a high level of uncertainty to be managed by the players of Brazilian electricity market. 

This paper develops a Recurrent Neural Network model, specifically the Long Short-term 

memory model, to forecasting the Brazilian short-term electricity prices. The input layer is 

based on historical variables between June/2001 and December/2018, using weekly data and 

applied to all four subsystems belong to Brazilian Electricity System. The forecasting is one 

week ahead and made considering the 3 levels of price published by CCEE. The algorithms 

were developed using the MATLAB software and its library called Deep Learning Toolbox. 

The model was compared with the Bootstrapping methodology, which simulate the prices using 

the empirical distribution function of its returns. In order to evaluate the algorithms, we used 

the performance metrics MSE, RMSE MAPE as well as the capacity to predict the right 

direction of the actual prices. The results of the metrics indicate that the model is more accurate 

than Bootstrapping methodology for all the prices under analysis. However, the model was 

more accurate to predict the prices movements rather than they total value. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

O mercado de energia elétrica é essencial para o adequado funcionamento e desenvolvimento 

de qualquer economia, visto sua relevância em boa parte dos setores econômicos de um país. O 

Brasil, nas últimas décadas, vem passando por reformas que visam um maior nível de 

liberalização do setor elétrico (MEDEIROS, 2003). 

O processo de reestruturação do mercado de energia brasileiro propôs o surgimento de um 

mercado de livre negociação de contratos de energia elétrica entre os agentes geradores, 

comercializadores e consumidores livres. Nesse mercado, os principais instrumentos de 

negociação são contratos bilaterais cujos termos definem a quantidade de energia a ser entregue, 

o prazo e o preço de contratação (TAKAHASHI, 2008). 

No Brasil, não há de fato um mercado spot. Um mercado spot cumpre com algumas funções: 

aumenta o dinamismo das negociações; balanceia as relações entre energia gerada e contratada; 

atua como referência para os contratos de longo prazo. Em suma, o mercado spot é um 

mecanismo indispensável de equilíbrio entre oferta e demanda (NEWBERY, 1998). Além 

disso, há um mercado de curto prazo cujo objetivo se baseia em fornecer liquidação para as 

diferenças entre os montantes de energia contratados e consumidos. Essas liquidações são 

parametrizadas no Preço de liquidação das Diferenças (PLD). O PLD é um output de modelos 

computacionais gerenciados pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) e não 

necessariamente um produto das relações entre oferta e demanda (ALVES, 2011). 

Os modelos utilizados pelo ONS são compostos pelos programas NEWAVE e DECOMP. O 

primeiro é utilizado para o planejamento da operação de longo prazo, até cinco anos; o segundo 

é utilizado como ferramenta de curto prazo, até doze meses. O objetivo fundamental é 

minimizar o custo marginal de operação do sistema elétrico brasileiro (RODRIGUES, 2009). 

A oferta de energia elétrica no mercado brasileiro está bastante atrelada à geração de energia 

hidroelétrica, dada a atual disposição da matriz energética do país. Essa forma de geração de 

energia elétrica, por sua vez, está fortemente atrelada ao nível dos reservatórios, além de outras 

variáveis estocásticas. Toda a estrutura de determinação dos valores do PLD e as características 

idiossincráticas da matriz energética trazem uma elevada volatilidade aos preços, levando os 

agentes do mercado a investirem em alternativas de gerenciamento de risco de seu portfólio de 

contratos. 
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Assim, existe grande interesse em modelos que auxiliem os agentes do mercado de energia em 

seus processos de trabalho. 

 

1.2  OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

Este estudo possui como objetivo geral o desenvolvimento e avaliação das Redes Neurais 

Artificiais, especificamente o modelo LSTM (Long Short Term Memory) como ferramenta de 

previsão do comportamento dos preços de energia elétrica no mercado de curto prazo brasileiro. 

O modelo é desenvolvido para realizar previsões uma semana à frente (d+1), para todos os 

subsistemas e patamares de carga de preços divulgados. Através de métricas de desempenho e 

uma alternativa randômica, simulações Bootstrap, a capacidade do modelo prover informações 

relevantes para os diferentes agentes inseridos no mercado de energia elétrica é avaliada. 

Os objetivos específicos podem ser resumidos conforme abaixo: 

 Estudar a teoria e funcionamento do modelo de Rede Neural Recorrente 

denominado LSTM; 

 Desenvolver uma aplicação do modelo LSTM para a previsão dos preços de curto 

prazo do mercado de energia elétrica brasileiro; 

 Avaliar o desempenho das projeções deste modelo, no horizonte de uma semana à 

frente (t+1), a partir de métricas de desempenho bem definidas na avaliação de 

projeções de séries temporais; 

 Comparar a capacidade informativa do modelo em relação a um método aleatório 

de projeção de valores esperados, como a simulação via Bootstrap. 

 

1.3  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em sete distintos capítulos. No capítulo 2 é feita uma revisão da 

literatura existente para o estudo do comportamento dos preços de energia elétrica para 

diferentes mercados. O capítulo 3 se concentra em apresentar a fundamentação teórica que este 

trabalho utiliza para o desenvolvimento do modelo proposto, sendo também expostas algumas 

particularidades do mercado de energia elétrica brasileiro. No capítulo 4 é apresentada a 

metodologia empregada neste trabalho para o desenvolvimento e avaliação do modelo 

proposto. No capítulo 5 os resultados são evidenciados e discutidos. O capítulo 6 se refere às 

conclusões e o capítulo 7 sugere potenciais pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 

Modelos de previsão dos preços de energia elétrica, tal como o proposto no presente trabalho, 

devem levar em consideração a estrutura e o funcionamento do mercado de energia em que 

estão inseridos. Cada mercado possui uma particularidade e diferentes variáveis a serem 

consideradas na formação de preços. O mercado brasileiro, seja seu sistema elétrico ou métodos 

de comercialização, apresenta características intrínsecas ao país. Importar modelos externos 

sem adaptá-los dificilmente gerará bons resultados.  

Segundo Wen e David (2001) em países adeptos de sistemas competitivos como bolsas de 

energia, citamos a Inglaterra, por exemplo, a modelagem dos preços à vista de energia está 

diretamente relacionada com a performance dos geradores independentes nas estratégias de 

lances para o dia seguinte. 

Países como o Brasil, onde o preço à vista de energia deriva de modelos computacionais, a 

modelagem de preços auxilia os tomadores de decisão a gerenciar seus contratos a curto, médio 

e longo prazos e na avaliação e viabilidade de novos projetos de infraestrutura, como 

investimentos nas atividades de geração e transmissão de energia (SILVA, 2001). 

Diversas formas são descritas na literatura para modelar os preços da energia elétrica, com 

aplicações em diferentes mercados ao redor do mundo. Modelos econométricos, 

computacionais, Inteligência Artificial, dentre outros tipos, podem ser descritos. Neste capítulo 

descreveremos as principais aplicações desenvolvidas nos diferentes mercados de energia 

existentes. 

 

2.2  ESTADO DA ARTE 

 

2.2.1 Modelos Estocásticos 

 

Os primeiros modelos aplicados ao mercado de energia tinham por objetivo mensurar padrões 

de preço spot de energia elétrica no mercado escandinavo. Lucia e Schwartz (2000) e Bhanot 

(2000) aplicaram modelos de reversão à média de dois fatores, com sazonalidade 

determinística. A ausência de jumps no modelo apresentou-se como um grande problema, dada 

a alta volatilidade dos preços. Johnson e Barz (1999) compararam modelos estocásticos com e 
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sem reversão à média, introduziram jumps nas formulações e os testaram em mercados 

desregulamentados. Eydeland e Geman (1998) e Deng (2000) aplicam o modelo de precificação 

desenvolvido por Merton (1976) e introduzem reversão à média e jumps no modelo. Os modelos 

assumiram taxas de reversão à média significativamente altas, para que os preços voltassem a 

patamares normais após a ocorrência de spikes. Villaplana, Escribano e Rivera (2002) 

modelaram os preços de energia através de um processo composto por dois fatores de risco; o 

primeiro representava choques de curto prazo e o segundo choques de longo prazo.  

Em séries de preço à vista de energia, a alta volatilidade é uma evidência comum para diversos 

mercados. Os picos e vales dos preços, conhecidos como spikes, tornam modelos que assumam 

volatilidade constante ao longo das séries inapropriados. Internacionalmente, as séries de preços 

de energia com modelos de reversão à média e jumps foram abordadas por vários autores 

(DENG, 2000; KNITTEL; ROBERTS, 2001).  

Lucia e Schwartz (2000) propõem um modelo de dois fatores e reversão à média para o mercado 

escandinavo. O modelo não estabelece nenhum critério para a previsão dos spikes nos preços 

de energia, o que acarreta baixo poder preditivo. 

Villaplana, Escribano e Rivera (2002) e Deng (2000) afirmam que para modelar o preço à vista 

de energia necessita-se adicionar jumps ao processo de reversão à média. As especificações dos 

jumps são feitas através de uma distribuição normal e a ocorrência deles através de um processo 

de Poisson. Os autores destacam que esse processo pode incorrer de saltos majoritariamente 

assimétricos à direita. 

Modelos estocásticos com saltos são bem comportados na modelagem de ações e títulos de 

renda fixa, entretanto não apresentam bons resultados quando aplicados no mercado de energia, 

visto que este possui saltos de curtíssima duração e apresenta sazonalidade (HUISMAN; 

MAHIEU, 2001).  

Davison et al. (2002) propõem um switching model, modelo estocástico adaptado para capturar 

o efeito dos spikes na série histórica de preços do mercado de energia americano. O modelo, 

através de misturas de distribuições, define dois níveis de preços para a energia: alto e baixo e 

prevê as probabilidades de troca de estágio de preços através do chaveamento, se adaptando aos 

spikes do mercado de energia. Os autores concluem que o modelo se demonstrou uma 

ferramenta útil para a precificação de contratos de opção de energia, entretanto há uma 

preocupação com as descontinuidades nele apresentadas. 

JONG (2005) propõe um modelo com mudança de regime Markoviano para os saltos, onde 

cada salto não possui mais a probabilidade fixada ao longo do tempo, mas depende do atual 

nível dos preços. Neste modelo o preço da energia está em um regime de reversão à média ou 
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em um regime com jumps. A probabilidade de o preço da energia atingir um dado regime e nele 

permanecer não é constante, depende do estado anterior de preço. 

Pemberton (2006) estuda e compara cinco diferentes modelos econométricos que melhor 

descrevem o comportamento dos preços de energia elétrica no mercado de curto prazo 

brasileiro. Dentre os analisados, o autor conclui que o modelo estocástico com reversão à média, 

mudança de regime Markoviano e difusão com saltos dependentes possui a maior capacidade 

de descrever os preços analisados. 

 

2.2.2 Redes Neurais e Outras Técnicas 
 

MEDEIROS (2003) propõe um sistema de previsão de preços para o mercado de curto prazo 

brasileiro baseado na lógica neuro-fuzzy. Tal sistema leva em consideração algumas variáveis 

do histórico operacional do mercado brasileiro e algumas variáveis projetadas pelo planejador 

da operação. O estudo obtém resultados satisfatórios para o modelo proposto. 

CONEJO et al. (2005) realizam um estudo no mercado de energia da Pensilvânia, Nova Jersey 

e Maryland e propõem a comparação de diferentes modelos, entre eles Redes Neurais Artificiais 

(RNA) e regressão dinâmica. Entretanto, os autores concluem que as técnicas de RNA 

apresentam resultados inferiores aos modelos de regressão dinâmica propostos no trabalho. 

Mandal, Senjyu e Funabashi (2006) elaboram um modelo de RNA aplicado ao mercado 

desregulado da Austrália (Victorian). O modelo é proposto para efetuar previsão dos preços de 

energia elétrica em escala horária. Os autores argumentam que a demanda é a variável mais 

relevante para a modelagem de preços e concluem que o modelo de RNA proposto é uma 

ferramenta útil e com mais eficiência preditiva quando comparado com métodos econométricos 

mais simples. 

Ramos e Susteras (2006) propõem um modelo baseado em algoritmos genéticos para simular 

as decisões dos agentes distribuidores em leilões de energia elétrica. Os autores concluem que 

a técnica proposta possui importantes resultados para o entendimento das estratégias 

vencedoras dos agentes em leilões.  

Hsiao-Tien Pao (2007) elabora uma aplicação de RNA no mercado EEX (European Energy 

Exchange) para a previsão dos preços diários de energia. O autor compara o modelo proposto 

com modelos econométricos autorregressivos e conclui que o modelo de RNA proposto possui 

maior capacidade preditiva. 
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Lopes (2007) apresenta um sistema alternativo de despacho para o mercado brasileiro, que 

otimiza a operação e determina a ordem de despacho através de métodos de Programação Não 

Linear (PNL). O autor obtém bons resultados de performance com o proposto. 

Yamin, El-Dwairi e Shahidehpour (2007) apresentam um método de previsão de preços diários 

para o mercado do dia seguinte da Pensilvânia, Nova Jersey e Maryland. Através do controle 

de reservas de energia elétrica, utiliza-se métodos de RNA para modelar a probabilidade das 

variações desse nível de reserva. Neste modelo são levadas em consideração as seguintes 

variáveis: limites de carga, limites de transmissão de energia, preços de mercado, estratégias de 

leilão, entre outros aspectos. Os autores concluem que o método, quando comparado aos 

modelos econométricos, se mostrou mais eficiente. 

Pindoriya, Singh SN e Singh SK (2008) propõem redes neurais adaptadas com wavelets para a 

previsão de preços nos mercados da Pensilvânia, Nova Jersey, Maryland e também o espanhol. 

Os autores comparam o método proposto com outras técnicas como wavelets, ARIMA, redes 

perceptron múltiplas camadas e redes neurais nebulosas. Concluem que o método proposto 

possui boas propriedades de previsão quando comparados com os demais métodos. 

El-Telbany e El-Karmi (2008) treinam o algoritmo de redes neurais proposto através do método 

Particle Swarm Optimization (PSO) para prever a demanda de energia no mercado da Jordânia. 

Os autores concluem que a técnica possui resultados superiores quando comparado com o 

tradicional backpropagation. 

Daneshi e Daneshi (2008) testam alguns modelos de séries temporais e de redes neurais no 

mercado de energia inglês. Os autores simulam a previsão de carga do sistema elétrico para 

determinar a quantidade de energia necessária para o adequado funcionamento do mercado não 

equilibrado. Concluem que o modelo de RNA proposto é melhor quando comparado aos 

demais. 

Vahidinasab, Jadid e Kasemi (2008) propõem um estudo comparativo entre diferentes técnicas 

de previsão de preços para o mercado de energia da Pensilvânia, Nova Jersey e Maryland 

(PJM). Os autores concluem que dentre os métodos propostos, o modelo de rede neural possui 

melhor adequação à base de dados, pois trata de forma mais apropriada as não linearidades dos 

preços. 

Ruas et al. (2008) utilizam Redes Neurais Artificiais para prever a demanda de energia no 

estado do Paraná.  Os autores comparam a técnica com Regressões de Vetor Suporte (SRV) 

utilizadas para a mesma finalidade. Como conclusão, entendem que ambos os modelos 

apresentam bons resultados e que a decomposição dos dados analisados em faixas de 

sazonalidade melhora o modelo de previsão SRV. 
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LEME et al. (2008) aplicam métodos de heterocedasticidade condicional (GARCH) para 

estimar a volatilidade nos preços de energia elétrica no mercado brasileiro. Os autores concluem 

que o modelo é capaz de estimar bons resultados,  entretanto, propõem que melhores resultados 

poderiam ser alcançados em análises multivariadas que levassem em consideração as variáveis 

de afluência no preço da energia.  

Rodrigues (2009) propõe um sistema RNA de projeção de preços para o mercado de curto prazo 

brasileiro. O modelo se utiliza da arquitetura RNA do tipo Multilayer Perceptron (MLP) e dados 

de entrada baseados no histórico da operação do Sistema Elétrico Brasileiro. O autor obtém 

resultados satisfatórios para suas projeções. 

Alves (2011) aplica um modelo de reversão à média de dois fatores para descrever o 

comportamento dos preços de energia no mercado brasileiro. Tal modelo considera os 

diferentes períodos de chuva dentro do ano operativo e aplica diferentes velocidades de reversão 

à média para os preços de cada período. O diferencial do modelo reside no fato de se utilizar 

das técnicas de Algoritmos Genéticos para estimar as velocidades de reversão. O modelo foi 

capaz de descrever adequadamente o comportamento dos preços analisados. 

 

2.3 INSERÇÃO DO TRABALHO NA LITERATURA PRESENTE 

 

O presente trabalho aplica Redes Neurais Artificiais, mais precisamente os modelos Long Short 

Term Memory (LSTM), para a modelagem de preços à vista de energia no mercado brasileiro. 

O modelo será comparado com simulações dos preços via reamostragem e verificará sua 

capacidade de predição. 

Visto a característica do modelo LSTM de acumular memória e capturar a estrutura temporal 

das variáveis, ele se apresenta como um candidato para a projeção de quaisquer variáveis que 

envolvam séries temporais. Este fato, somado à ausência da exploração deste modelo, na 

literatura atual, para a análise de preços à vista no mercado de energia elétrica brasileiro 

motivaram o desenvolvimento de uma aplicação do modelo LSTM para esta finalidade. 

Espera-se contribuir com o avanço na pesquisa de aplicações de Redes Neurais Artificiais para 

o mercado de energia elétrica no Brasil. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA TEORIA 
 

O Objetivo deste capítulo é descrever e caracterizar o objeto de estudo deste trabalho - preço 

da energia elétrica de curto prazo no mercado brasileiro – além de discorrer sobre o fundamento 

teórico e enfatizar as principais características das Redes Neurais Artificiais e sua utilização 

para a previsão de variáveis complexas. Muitos conceitos presentes no trabalho são comuns ao 

mercado de energia elétrica brasileiro, mas nem sempre conhecidos do público em geral, por 

isso há uma seção em destaque para evidenciar o funcionamento básico do mercado de energia 

elétrica no Brasil. A descrição em profundidade não faz parte do escopo deste trabalho. 

 

3.1 MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO 

 

Nas últimas décadas, o setor elétrico brasileiro passou por importantes modificações, 

transitando de um monopólio estatal de prestação de serviços e investidor único para um modelo 

de mercado com diferentes agentes envolvidos na geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia e com participação do capital privado nos investimentos do setor 

(MEDEIROS, 2003). 

No mercado de energia brasileiro, existem diversos agentes, entre eles reguladores e 

participantes do mercado, que incluem: Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

Ministério de Minas e Energia (MME), Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), agentes de geração de energia, agentes de transmissão de energia, agentes de 

distribuição de energia, agentes de comercialização de energia e consumidores cativos 

(PEMBERTON, 2006). Abaixo, a descrição detalhada de cada um dos agentes: 

 O CNPE - Conselho Nacional de Política Energética é um órgão de assessoramento do 

Presidente da República para a elaboração de políticas e diretrizes de energia. Este órgão 

revê periodicamente a distribuição da matriz energética do país e propõe programas 

específicos para desenvolvê-la e aprimorá-la. O CNPE é presidido pelo Ministro de 

Estado de Minas e Energia; 

 MME – Ministério de Minas e Energia é o Ministério cujas atribuições incluem a 

formulação, planejamento e implementação de ações do Governo Federal no âmbito da 

política energética nacional; 
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 CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, possui as atribuições de 

permanentemente avaliar e acompanhar a perenidade e segurança do suprimento 

eletroenergético em todo o país. É constituído no âmbito do MME; 

 CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é uma entidade privada sem 

fins lucrativos, regulada e fiscalizada pela ANEEL. Possui as atribuições de viabilizar, 

administrar, contabilizar e liquidar a comercialização de energia elétrica no país; 

 ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, entidade privada sem fins lucrativos, 

regulada e fiscalizada pela ANEEL. Possui as atribuições de coordenar e controlar a 

operação de geração e transmissão de energia elétrica no país; 

 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão vinculado ao MME com a 

atribuição de fiscalizar e regular a geração, transmissão, distribuição e comercialização 

de energia elétrica no país; 

 EPE – Empresa de Pesquisa Energética, entidade pública que através da prestação de 

serviços ao MME, subsidia o planejamento do setor energético do país; 

 Agentes de geração de energia – São autorizados ou concessionários de geração de 

energia elétrica, operando em plantas de geração ou através da prestação de serviços 

ancilares de geração. Esses agentes são segregados em classes: Concessionário de 

Serviço Público de geração, Produtor Independente de Energia Elétrica e os 

Autoprodutores. Os Concessionários de Serviço Público são titulares de concessão para 

a exploração de ativos de geração de energia a título de serviço público. Os Produtores 

Independentes são agentes individuais ou participantes de consórcios, que recebem 

concessão, permissão ou autorização para produzir energia destinada à comercialização 

por sua conta e risco. Os Autoprodutores são agentes com concessão, permissão ou 

autorização para produzir energia elétrica destinada a seu próprio uso exclusivamente, 

eventualmente comercializando excedentes de energia; 

 Agentes de transmissão de energia – são agentes com concessão ou autorização para 

exercerem a atividade de transmissão de energia elétrica, através de instalações no 

Sistema Interligado Nacional; 

 Agentes de distribuição de energia – são agentes com concessão ou autorização de 

exercer atividades de distribuição de energia em uma determinada região. Os agentes 

de distribuição atendem à demanda de energia aos consumidores com tarifas e condições 

de fornecimento reguladas pela ANEEL; 
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 Agentes de comercialização de energia – são os agentes que realizam compra e venda 

de contratos de energia elétrica entre agentes do mercado. Fazem parte da categoria os 

comercializadores de fato, importadores, exportadores, consumidores livres e 

consumidores especiais. Os agentes propriamente comercializadores participam do 

mercado de energia celebrando contratos bilaterais de compra e venda entre os demais 

agentes do setor. Os importadores de energia são agentes autorizados pelo poder 

competente a importar energia elétrica para o abastecimento do mercado nacional. Os 

agentes exportadores possuem autorização do poder competente para efetuar a 

exportação de energia elétrica para o abastecimento de países vizinhos. Os 

consumidores livres têm uma demanda mínima de 3MW e podem selecionar o 

fornecimento de energia por meio de livre celebração de contratos entre outros agentes 

comercializadores e geradores de energia. O consumidor especial possui demanda entre 

500kW e 3MW e podem selecionar fornecedores cujas fontes de energia se originem de 

fontes incentivadas especiais (energia eólica, pequenas centrais hidroelétricas, biomassa 

ou energia solar); 

 Consumidores cativos – nesta categoria se enquadram os consumidores que não podem 

negociar livremente o fornecimento de energia, restritos ao distribuidor com concessão 

para atuar em sua região. O fornecimento para esses agentes possui tarifas e condições 

reguladas pela ANEEL. 

Visto as atribuições e funções das principais entidades envolvidas no setor, é essencial um 

adequado entendimento da dinâmica de comercialização dos contratos de energia elétrica Brasil 

e sua relação com o PLD. 

 

3.1.1 Comercialização de Energia Elétrica 

 

A comercialização de energia elétrica no Brasil é feita em dois ambientes distintos de 

contratação: Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e Ambiente de Contratação Livre 

(ACL). No primeiro, os agentes geradores, comercializadores e distribuidores de energia 

negociam via leilões de energia. No ACL, do qual participam os agentes geradores, 

comercializadores, importadores, exportadores e consumidores livres as negociações de compra 

e venda de energia se materializam via contratos bilaterais livremente negociados entre os 

agentes. Por fim, no mercado de curto prazo é liquidada a diferença entre a energia contratada 

e demandada entre os agentes (TAKAHASHI, 2008). 



22 
 

Os ambientes de contratação livre e regulado são separados, entretanto para boa parte dos 

agentes do mercado são vistos como complementares, pois exceto os distribuidores e os 

consumidores cativos, os demais agentes podem atuar em ambos os mercados (TAKAHASHI, 

2008). 

Os contratos negociados em ambos os ambientes são registrados na Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica (CCEE), que é o órgão responsável pelo registro e administração dos 

contratos de compra e venda celebrados entre os agentes. Portanto, através da CCEE se 

concretiza a comercialização de energia elétrica por todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). 

O SIN é composto por quatro subsistemas regionais: Sudeste – Centro Oeste, Norte, Nordeste 

e Sul e permite que a energia elétrica produzida transite entre os subsistemas existentes. 

Adicionalmente, existem sistemas isolados, principalmente na região Norte, devido às 

limitações de trânsito de energia na região (RODRIGUES, 2009). 

O Operador Nacional do Sistema (ONS) é o órgão competente à administração e ao 

planejamento do Sistema Interligado Nacional. O ONS, através de suas atribuições, possui o 

objetivo de garantir a eficiência operacional do SIN e, consequentemente, reduzir os custos da 

energia elétrica no Brasil para o consumidor final (RODRIGUES, 2009). 

Nas negociações de energia, os agentes devem apresentar 100% de lastro para a venda de 

energia, materializado pela garantia física de geração própria ou de terceiros. Penalidades são 

aplicadas, de acordo com as regras e procedimentos da CCEE, caso esses lastros não sejam 

comprovados. Os agentes compradores de energia também necessitam de cobertura contratual 

de 100% para suprir seu mercado e/ou consumo próprio, passível de penalidades caso isso não 

seja comprovado junto a CCEE (TAKAHASHI, 2008). 

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é a referência utilizada para as liquidações no 

mercado de curto prazo. O PLD é baseado no Custo Marginal da Operação e é definido para os 

quatro subsistemas do SIN e para três diferentes patamares de carga (de acordo com o horário 

do dia). As liquidações no mercado de curto prazo são realizadas pela CCEE, assim como toda 

a sua contabilização (MEDEIROS, 2003). 

O PLD é uma variável extremamente volátil e a exposição dos portfólios dos agentes à sua 

variação é um fator relevante de risco a ser gerenciado. Portanto, o adequado entendimento do 

funcionamento e dinâmica do PLD é fundamental para os agentes do setor de energia elétrica 

no Brasil. 
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3.1.2 Formação do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) 

 

O preço da energia elétrica no Brasil é um produto do planejamento da operação efetuado pelo 

ONS. Um dos pilares do planejamento é definir metas de geração de energia para cada usina 

pertencente ao SIN, com o objetivo de atender a demanda energética e minimizar o custo da 

operação ao longo do horizonte de planejamento. Portanto, o despacho das usinas é feito por 

ordem de custo operacional, ou seja, usinas com menores custos operacionais possuem 

preferência para o despacho. O custo operacional é determinado por algumas variáveis, dentre 

elas o nível de água nos reservatórios das usinas hidroelétricas, o custo dos combustíveis das 

termoelétricas e o custo auferido a possíveis interrupções no fornecimento de energia, que 

representam uma penalização ao déficit de energia. Nesse critério de despacho, o Custo 

Marginal da Operação (CMO) é definido pelo custo adicional de uma unidade de energia no 

SIN para atender a uma demanda marginal (MEDEIROS, 2003). 

Em um sistema predominantemente hidrotérmico como o brasileiro, o volume dos reservatórios 

das usinas hidroelétricas é desconhecido durante o horizonte de planejamento, dado que 

depende de chuvas futuras. Essa característica traz um nível de incerteza para o critério de 

despacho do planejador da operação, pois impacta a expectativa de custos futuros (MEDEIROS, 

2003). Abaixo o fluxograma demonstra os critérios de decisão do Planejador da operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1 - Fluxograma Planejamento da Operação. 
Fonte: Instituto de Energia e Meio Ambiente (2018) 
 

As decisões tomadas pelo planejador da operação possuem consequências futuras que devem 

ser levadas em consideração. Em t0, utilizar os recursos hídricos disponíveis leva a duas 

consequências futuras: (i) caso as afluências futuras forem altas, ocorrerá uma operação 
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econômica; (ii) caso as afluências forem baixas, ocorrerá um déficit no fornecimento de energia. 

No cenário de se manter os reservatórios cheios em t0, são duas possíveis consequências 

futuras: (i) caso as afluências futuras forem baixas, ocorrerá operação econômica; (ii) caso as 

afluências futuras forem altas o planejador deverá verter o nível dos reservatórios, o que não 

possui o mesmo dano de uma operação com déficit, mas implica em desperdício de energia 

(PEMBERTON, 2006). 

Os diferentes cenários possíveis de afluências futuras, que influenciam o nível dos 

reservatórios, atribuem estocasticidade e dinamismo ao problema. O algoritmo utilizado pelo 

planejador deve ser capaz de representar problemas de otimização estocástica (MEDEIROS, 

2003). 

O planejador da operação leva em consideração o tradeoff de utilização imediata da geração 

hidroelétrica, dado seu baixo custo de produção, com seu benefício futuro de armazenamento 

ao longo do período de planejamento (RODRIGUES, 2009). 

Não apenas os custos geração de energia no estágio t (mês ou semana operativa) são 

considerados, mas também o custo esperado e de déficit no final do período t (início de t+1). 

Analiticamente, a lógica é refletida através de expressões conhecidas como Função de Custo 

Imediato (FCI), que representa o benefício imediato da utilização dos recursos hídricos, e 

Função de Custo Futuro (FCF), que representa o benefício de se poupar a utilização dos recursos 

hídricos no presente para a sua utilização futura (KELMAN et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2 - Função de Custo Total, Custo Futuro e Imediato. 
Fonte: KELMAN et al. (1999). 
 

A FCI pode ser interpretada como o custo de geração de energia necessário para o atendimento 

da demanda marginal no momento t. A FCF de cada momento t é definida como o custo 

esperado de geração de energia, ao longo do período de planejamento, em função ao nível dos 

reservatórios no final do momento t. Como é possível notar, quanto maior o nível dos 
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reservatórios no final do momento t menor será o valor da FCF, dado a maior disponibilidade 

de recursos hídricos no final do período t, barateando o custo de geração de energia. O 

planejador otimizará a utilização dos recursos hídricos minimizando a soma do custo de geração 

de energia no presente e o custo esperado de geração de energia no final do período de 

planejamento (MEDEIROS, 2003). 

O problema da otimização se concentra em minimizar a Função de Custo Total (FCT), que é 

expressa pela soma da FCI e FCF. O ponto de mínimo global é encontrado onde a derivada da 

FCT em relação ao nível dos reservatórios é igual a zero, ou seja, o ponto em que as derivadas 

das funções FCT e FCI em relação ao nível dos reservatórios são iguais em módulo 

(PEMBERTON, 2006). 

Devido as complexidades que o planejador do sistema enfrenta em seu problema de otimização, 

há decomposição do problema em problemas menores que interagem entre si. Para cada 

subproblema a ONS utiliza um modelo diferente desenvolvido pela CEPEL (Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica), que são NEWAVE e DECOMP (MEDEIROS, 2003). 

O NEWAVE é utilizado no planejamento da operação de médio prazo. Suas principais 

características são: planejamento no horizonte de cinco anos ou mais; discretizado em bases 

mensais e possui o cálculo da política ótima baseado em programação dual estocástica.É A 

partir do NEWAVE que o planejador do sistema define a FCF para subsequentemente definir 

o CMO de cada subsistema do SIN (RODRIGUES, 2009). 

O DECOMP é o modelo de planejamento de curto prazo com discretização semanal. Foi 

desenvolvido para otimizar a operação de até um mês de horizonte. Seus principais Inputs vêm 

de saídas do NEWAVE (RODRIGUES, 2009). 

Importante salientar que tanto o NEWAVE quanto o DECOMP são sistemas que dependem de 

cenários futuros de operação. Esses cenários são construídos a partir de muitas variáveis, tais 

como: condições hidrológicas futuras, demanda por energia, preços dos combustíveis utilizados 

em termoelétricas, custos de déficit de energia, entrada de novas usinas geradoras de energia 

no SIN, disponibilidade de transmissão de energia entre os diferentes subsistemas do SIN, entre 

outras variáveis (PEMBERTON, 2006). 

Portanto, a partir do NEWAVE e DECOMP a ONS visa definir o despacho das usinas do SIN 

ao menor custo marginal da operação possível. O CMO é definido semanalmente e é utilizado 

pela CCEE para determinar o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) para efetuar as 

liquidações e contabilizações no mercado de curto prazo (PEMBERTON, 2006). 

Nesta seção foram analisados e mensurados os principais agentes inseridos no mercado de 

energia elétrica brasileiro, as principais formas de comercialização de energia e evidenciado o 
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funcionamento do mercado de curto prazo. Por fim, buscou-se esclarecer as particularidades 

envolvidas na formação do PLD. 

 

3.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção será apresentado o referencial teórico aplicado ao trabalho. Primeiro se evidenciará 

alguns conceitos introdutórios sobre Inteligência Artificial, posteriormente enfatizando a 

técnica de Redes Neurais Artificiais e em especial as redes do tipo Long-Short Term Memory 

(LSTM) que serão aplicadas para a previsão de preços à vista de energia elétrica no mercado 

brasileiro. O Método de Reamostragem Bootstrap também é descrito, pois será utilizado como 

contraponto de projeção. Por fim, se apresentará as métricas de desempenho empregadas para 

avaliar os modelos propostos. 

 

3.2.1 Aprendizagem de Máquina 

 

De acordo com Norvig e Russel (2004) a Inteligência Artificial (IA) é um campo do 

conhecimento que aborda uma série de subáreas que objetivam automatizar e sistematizar 

tarefas complexas e intelectuais.  

Segundo Mohri, Rostamizadeh e Talwalkar (2012) um dos recursos possíveis para se aplicar a 

Inteligência Artificial é o aprendizado de máquina, que representa uma coleção de técnicas e 

algoritmos fundamentados na estatística, álgebra e otimização, cujo objetivo é compilar 

conhecimento através dos dados. Algumas técnicas de aprendizado de máquina amplamente 

difundidas são: decision trees, random forests, Artificial Neural Networks, entre outras. Em 

termos gerais, as diferentes técnicas de aprendizado de máquina buscam detectar padrões a 

partir de informações de saídas ou estados passados, para modelar sistemas e projetar 

informações futuras. 

Dentro das técnicas de aprendizado de máquina existem muitos algoritmos desenvolvidos para 

as mais diversas aplicações. Os algoritmos de aprendizado de máquina são majoritariamente 

orientados aos dados. Podemos sumarizar os objetivos dos modelos de aprendizado de máquina 

em dois principais: desempenho preditivo e automatização de processos (VASCONCELOS, 

2017). 

Pode-se caracterizar o aprendizado de máquina em três grandes grupos: aprendizado 

supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. No aprendizado 

supervisionado os modelos possuem o objetivo de fazer previsões baseados em dados e 
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presença de incerteza. Os algoritmos de aprendizagem supervisionada utilizam uma amostra 

conhecida de dados de entrada e saída e os empregam para treinar os modelos e projetar 

respostas razoáveis para novos dados. Podem ser subdivididos em algoritmos de classificação 

e algoritmos de regressão. O Aprendizado não supervisionado não possui uma variável de 

resposta utilizada para supervisionar o modelo, sendo amplamente utilizado para técnicas de 

classificação (BISHOP, 2006) 

O Aprendizado por reforço reúne os algoritmos baseados em tentativas e erros que são treinados 

iterativamente. De forma distinta do aprendizado supervisionado, essa técnica não necessita da 

análise de um especialista para analisar os dados de entrada e saída e a aderência do modelo. 

No aprendizado por reforço os algoritmos aprendem a partir de suas próprias interações com o 

ambiente (KAELBLING; LITTMAN; MOORE, 1996). 

 

3.2.2 Redes Neurais Artificiais (RNA) 

 

As Redes Neurais Artificiais foram desenvolvidas em meados de 1940 pelo matemático Walter 

Pitts e o neurofisiologista Warren McCulloch com o objetivo de propor um modelo 

computacional cujo funcionamento seguisse os fundamentos de neurônios biológicos, capaz de 

simular as conexões sinápticas pelo uso de resistores variáveis e amplificadores (LUDWIG; 

COSTA, 2007). 

No campo das RNAs as primeiras publicações acadêmicas ocorreram em meados de 1960. 

Entretanto, em 1990 o tema passou a ser amplamente estudado com muitas aplicações em 

diversas áreas (MARTINS et al., 2008). As Redes Neurais Artificiais são utilizadas em 

problemas de classificação e de regressão. O maior benefício gerado por essa técnica é capturar 

a não linearidade dos problemas complexos que envolvem séries temporais (OLIVEIRA, 2007). 

Portanto, as RNAs são capazes de extrair informações de grandes amostras de dados, auxiliando 

na resolução de problemas complexos como a previsão de preços de ativos, por exemplo. 

As RNAs são compostas por neurônios interligados que simulam sinapses estruturadas, 

referenciadas em modelos biológicos. Através disso, as RNAs possuem importantes 

características como o aprendizado através de treinamento, tolerância a falhas e a habilidade de 

generalizar sistemas complexos (HAYKIN, 2001). Um neurônio artificial pode ser analisado 

conforme a figura 3 abaixo: 
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Figura 3 - Neurônio Artificial.  
Fonte: Silva et al. (2010) 
 

As variáveis Xn representam os inputs do neurônio artificial, Wn são os pesos sinápticos que 

são atribuídos a cada dado de entrada. O Somatório no centro da figura representa a combinação 

linear do produto entre os pesos sinápticos e os dados de entrada. A variável θ representa o 

limiar de ativação do neurônio. A saída u é denominada potencial de ativação. A função g(), 

denominada função de ativação, transforma os dados sintetizados no potencial de ativação u na 

saída Y em um intervalo determinado que possa ser assumido pela rede (SILVA et al., 2010) 

As principais funções de ativação g() utilizadas nos diferentes métodos de RNA são: função 

logística, função tangente hiperbólica, função gaussiana e função linear. Cada função possui 

uma aplicação mais apropriada em relação ao tipo de problema em que as técnicas de RNA são 

desenvolvidas. A função logística, definida na equação 01, sempre assumirá valores reais entre 

zero e um. A função tangente hiperbólica, definida na equação 02, assumirá valores reais entre 

-1 e 1. A função gaussiana, definida na equação 03, assumirá valores simétricos para os inputs 

u que estiverem com um mesmo desvio em relação à média da amostra. Por fim, a função linear, 

definida na equação 04, assumirá valores idênticos aos valores de potencial de ativação u 

(SILVA et al., 2010). 

 

                                                         𝑔(𝑢) =  
.

                                                         (01) 

                                                         𝑔(𝑢) =  
.

.
                                                         (02) 

                                                         𝑔(𝑢) =  𝑒
(  )

                                                       (03) 

                                                         𝑔(𝑢) =  𝑚𝑎𝑥 (0, 𝑢)                                                  (04) 

 

Onde  𝛽 representa a inclinação da função de ativação em relação ao seu ponto de inflexão; c e 

σ representam o centro e o desvio padrão da função gaussiana, respectivamente. 



29 
 

RNAs podem ser subdivididas em camadas de neurônios. Essas camadas são classificadas em: 

entrada, oculta e saída. A camada de entrada é definida pelos inputs Xn da Rede Neural. Nas 

camadas ocultas estão os neurônios que processam as informações da rede. Por fim, a camada 

de saída contempla os neurônios responsáveis por gerar a informação Y de saída da rede 

(HAYKIN, 2001). 

A arquitetura das RNAs é a denominação atribuída para as diferentes disposições das redes no 

que se refere à quantidade de camadas e de neurônios inseridos nessas camadas (HAYKIN, 

2001). As interconexões entre os neurônios artificiais dentro da rede podem variar de acordo 

com o número de camadas da rede, número de neurônios em cada camada, diferentes funções 

de ativação existentes nas diferentes camadas e a forma que as camadas estão conectadas, seja 

total ou parcialmente (ROCA; MOL, 2015). O funcionamento básico das RNAs consiste em 

aprender a relação existente entre os dados através de diversos neurônios interligados em 

diferentes camadas (ADHIKARI; AGRAWAL, 2014). 

Ao longo dos anos diferentes RNAs foram desenvolvidas, com diferentes arquiteturas e formas 

de treinamento, para a resolução dos problemas encontrados nas diferentes áreas das ciências. 

De acordo com Silva et al. (2010) as potenciais aplicações dos métodos de Redes Neurais 

Artificiais podem ser descritas como: aproximação de funções; controle de processos; 

classificação e reconhecimento de padrões; agrupamento de dados; modelos de previsão de 

variáveis e processos de otimização. 

As principais arquiteturas de s RNAs podem ser agrupadas em: redes feedforward de camadas 

simples; redes feedforward com múltiplas camadas; redes recorrentes e redes reticuladas 

(SILVA et al., 2010). 

Redes feedforward de camadas simples possuem apenas a camada de entrada input e uma 

camada de saída, sem camadas ocultas dentro da rede. Redes feedforward de camadas múltiplas 

possuem uma ou mais camadas ocultas. As arquiteturas feedforward possuem fluxo de dados 

em uma única direção, partindo dos dados de entrada para os dados de saída. As redes 

recorrentes apresentam a característica de retroalimentação, ou seja, suas saídas servem como 

dados de entrada de outros neurônios. As redes recorrentes são aplicadas em estruturas que 

variam com o tempo, tais como séries temporais e sistemas dinâmicos. Por fim, as arquiteturas 

consideradas reticuladas possuem a disposição espacial dos neurônios como característica de 

ajuste dos pesos sinápticos e seus limiares. Essas arquiteturas são utilizadas na resolução de 

problemas como agrupamento e classificação de variáveis (SILVA et al., 2010). 

Para a construção de uma RNA, normalmente, dividem-se os dados de entrada disponíveis em 

duas amostras: uma de amostra de treinamento (cerca de 60% a 90% da amostra original) e a 
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segunda amostra (entre 40% e 10% da amostra original) que será utilizada para efetuar testes e 

análises do modelo treinado (SILVA et al., 2010). 

Especificamente para os modelos supervisionados aplicados a séries temporais, que fazem parte 

do escopo deste trabalho, a etapa de treinamento servirá para que a rede aprenda com o histórico 

dos dados de entrada e a partir de seus limiares e pesos sinápticos alcance valores adequados 

com as respostas inseridas como objetivos a serem alcançados. Para a etapa de análises e testes 

a rede simulará as respostas para os próximos passos do modelo. A partir disso é possível 

comparar os valores previstos pela rede com os dados realizados e verificar a capacidade de 

previsão da rede através de medidas de desempenho das mais variadas (HAYKIN, 2001). 

 

3.2.3 Rede Neural Long Short-Term Memory (LSTM) 

As Redes Neurais denominadas Long Short-Term Memory (LSTM) fazem parte da arquitetura 

recorrente. Essas redes possuem o objetivo de aprender padrões complexos em estruturas com 

dependência temporal e vários estágios de processamento. Muita informação, após várias 

interações nos treinamentos das redes em suas camadas ocultas, pode se perder do começo de 

uma série até suas fases intermediárias e finais (GREFF et al., 2016). 

As redes LSTM possuem as mesmas propriedades das redes recorrentes convencionais, 

entretanto possuem a capacidade de armazenar informações por longos períodos ao processar 

uma sequência temporal. Os pontos de memória de uma rede LSTM são denominadas células.  

As células são capazes de carregar informações até o final de uma sequência ou identificar as 

informações que devem ser esquecidas pela rede a partir de alguma etapa de processamento. A 

estrutura da LSTM é descrita pela figura 4 e seu funcionamento pelas equações abaixo.  

 

                                                   𝑓 =  𝜎 𝑤 . [ℎ , 𝑥 ] +  𝑏                                        (05) 

                                                   𝑖 =  𝜎(𝑤 . [ℎ , 𝑥 ] + 𝑏 )                                         (06) 

                                                   𝐶 = tanh (𝑤 . [ℎ , 𝑥 ] + 𝑏 )                                  (07) 

                                                   𝐶 = 𝑓 ∗ 𝐶 + 𝑖 ∗ 𝐶                                                (08) 

                                                   𝑜 =  𝜎(𝑤 . [ℎ , 𝑥 ] + 𝑏 )                                       (09) 

                                                   ℎ =  𝑜 ∗ tanh (𝐶 )                                                    (10) 

Onde x  é o input da rede no momento t, ℎ  é o output da célula no instante t, σ denota a função 

de ativação logística, 𝐶  denota o estado da célula no momento t, 𝐶  representa o candidato de 

estado para o instante t. Adicionalmente existem 3 gates nas células LSTM que são: gate de 

esquecimento 𝑓 , gate de entrada 𝑖  e o gate de saída 𝑜 . As constantes  𝑤 ,𝑤 , 𝑤  e 𝑤  são os 
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pesos dos gates de esquecimento, entrada, saída e da própria célula, respectivamente. As 

constantes 𝑏 , 𝑏 , 𝑏  e 𝑏  representam os limiares dos gates de esquecimento, entrada, saída e 

da própria célula, respectivamente (GREFF et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4 - Representação de uma célula LSTM.  
Fonte: Olah (2015) 
 
Se a informação de entrada será memorizada na célula ou não é uma decisão tomada pelo gate 

de entrada. O gate de saída define se a informação será descartada no momento t. O estado de 

processamento será memorizado na célula e os dados de saída serão processados pelo gate de 

saída. Através desse design de células, as redes LSTM conseguem aprender dependências de 

longo prazo a partir de dados com estrutura temporal. Em geral, as redes LSTM possuem bons 

resultados para previsões temporais (GREFF et al., 2016). A figura 5 demonstra a estrutura 

temporal das redes LSTM. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5 - LSTM replicada ao longo do tempo.  
Fonte: Olah (2015)  
 

3.2.4 Reamostragem Bootstrap 

A técnica de reamostragem denominada Bootstrap foi introduzida pelo estatístico   

Bradley Efron em meados de 1970. A técnica consiste em aproximar a distribuição empírica 

dos dados de uma amostra de tamanho finita. A reamostragem é feita com reposição das 
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observações e estas são obtidas de uma função de distribuição de probabilidades empírica F(x) 

que atribui uma probabilidade de    para cada observação amostral. De acordo com Efron e 

Tibshirani (1986) a reamostragem não altera as características da amostra original.  

Sejam X = (X , X , … , X ) e x = (x , x , … , x ) as variáveis aleatórias e suas observações, 

respectivamente. Dado X =  x , X  ~ f(X), i = 1,2, … , n.  onde F(X) é uma função densidade 

de probabilidade empírica aos dados. Deseja-se estimar um parâmetro θ para os dados. Percebe-

se que θ é função das variáveis aleatórias X = (X , X , … , X ) e consequentemente possui 

distribuição determinada por n e f(X). De acordo com os autores existem cinco passos básicos 

para a criação do Bootstrap: 

 Para cada ponto da amostra x = (x , x , … , x ) uma probabilidade   deve ser atribuída 

através de F(X); 

 A partir de da distribuição empírica atribuída anteriormente, deve-se realizar a 

reamostragem dos dados; 

 Para essa reamostragem calcule o parâmetro de interesse θ; 

 Replicar os passos anteriores N vezes criando N reamostras dos dados. N deve ser um 

número grande, como 1000 por exemplo; 

 A partir das N amostras é possível construir um histograma dos parâmetros 𝜃  cuja 

probabilidade de  é atribuída a cada ponto. 

O Bootstrap é uma maneira útil e de fácil implementação para simular valores esperados para 

uma série temporal respeitando a distribuição empírica dos dados históricos. Entretanto, 

diferentemente de outros métodos de simulação numérica, por exemplo, assume que toda 

informação disponível até o momento t é suficiente para projetar os valores esperados no futuro, 

o que muitas vezes se mostra inadequado para alguns tipos de fenômenos. 

 

3.2.5 Métricas de Desempenho 

O objetivo dos modelos de regressão é prever valores numéricos para os problemas estudados. 

Para quantificar o desempenho de Redes Neurais em problemas de séries temporais é comum 

a utilização de métricas que comparam as séries de valores projetados e as séries de valores 

reais. A seguir serão descritas as principais métricas de desempenho utilizadas na literatura. 

Não é possível afirmar que existem métricas superiores e inferiores, mas algumas são mais 

utilizadas que outras. A maioria é amplamente difundida no campo da estatística e possui 

autores desconhecidos. Nesta seção evidenciaremos as métricas pesquisadas. 
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3.2.5.1  Mean Absolute Percentage Error – MAPE 

O Mean Absolute Percentage Error (MAPE) mensura a média simples para as diferenças entre 

a série projetada e a série real. Seu cálculo é definido na equação 11.        

                                                               

                                       𝑀𝐴𝑃𝐸 =  ∑
| |

∗ 100                                             (11) 

Onde 𝑥  representa o valor real da série no momento t, 𝑥  representa o valor projetado para o 

momento t. Essa métrica é útil para medir o erro médio que o modelo proposto assume. 

 

3.2.5.2  Mean Squared Error – MSE 

O Mean Squared Error (MSE) calcula a diferença entre a série projetada e a real ao quadrado e 

tira uma média simples de seus valores. Seu cálculo é definido na equação 12.  

 

                                        𝑀𝑆𝐸 =  ∑ (𝑥 − 𝑥 )                                                         (12) 

Onde 𝑥  representa o valor real da série no momento t, 𝑥  representa o valor projetado para o 

momento t.  

 

3.2.5.3  Root Mean Squared Error – RMSE 

O Root Mean Squared Error (RMSE) indica o tamanho do erro médio obtido entre a série 

projetada e a real. Seu cálculo é definido na equação 13. 

                                         𝑅𝑀𝑆𝐸 =  ∑ (𝑥 − 𝑥 )                                                     (13) 

Onde 𝑥  representa o valor real da série no momento t, 𝑥  representa o valor projetado para o 

momento t. 

 

3.2.5.4  Precisão do Movimento 

A precisão do movimento é uma maneira de se identificar se, em problemas envolvendo séries 

temporais, os valores projetados para as séries possuem igual direção para as variáveis em 

análise. As variáveis podem apresentar três diferentes direções: alta, queda e estabilidade. O 

modelo será preciso ao prever o movimento da série, caso projete a mesma variação que a série 

original, para o mesmo intervalo de tempo. 
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3.3 O MODELO PROPOSTO 

De acordo com os objetivos descritos na seção 1.2 deste trabalho, a arquitetura de rede neural 

utilizada para a projeção dos preços de energia é a LSTM. As redes recorrentes LSTM possuem 

estrutura para problemas que envolvam análises e previsões de séries temporais. Por pertencer 

às técnicas de aprendizado profundo, possuem também bom desempenho para problemas com 

muitas variáveis. 

O objetivo do modelo LSTM desenvolvido neste trabalho é que a rede consiga, adequadamente, 

projetar as diferentes séries de PLD por patamar de carga e subsistema, demonstrando ser uma 

técnica útil na tomada de decisão dos diferentes agentes pertencentes ao mercado brasileiro de 

energia elétrica.  
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4 APLICAÇÃO DO MODELO 

 

A abordagem do problema foi feita através de pesquisa quantitativa, pois neste trabalho foram 

realizados os procedimentos de coleta e tratamento de dados. De acordo com Beuren e Colauto 

(2006) a abordagem da pesquisa quantitativa é caracterizada pela quantificação dos processos 

de coleta e tratamento de informações, através de técnicas estatísticas simples até as mais 

sofisticadas. 

A pesquisa quantitativa demonstra-se adequada quando existe a necessidade de mensuração de 

variáveis e realização de inferências a partir de dados amostrais de uma população, através de 

instrumentos específicos. Esse método de pesquisa utiliza-se de evidências numéricas para 

analisar modelos e hipóteses propostas no processo de construção do conhecimento (GIL, 

2007).  

Este capítulo descreve a metodologia empregada neste trabalho, que consiste em cinco etapas:  

 Coleta dos Dados; 

 Análise dos Dados; 

 Tratamento dos Dados; 

 Configuração do Modelo; 

 Análise dos Resultados. 

 

4.1  COLETA DOS DADOS 

 

Os dados selecionados para o desenvolvimento do trabalho foram extraídos a partir dos dados 

históricos do Planejamento da Operação do Sistema Elétrico Brasileiro, divulgados pelo ONS 

(2018) e CCEE (2018). As séries possuem periodicidade semanal e foram extraídas para o 

intervalo de tempo entre junho/2001 e dezembro/2018, contemplando 920 semanas operativas. 

As variáveis selecionadas são: Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) para os três 

patamares de carga divulgados (Leve, Médio e Pesado), Carga de Energia, Demanda Máxima, 

Energia Natural Afluente, Energia Armazenada, Geração de Energia por fontes Hidroelétricas, 

Geração de Energia por fontes Termoelétricas, Intercâmbio de energia entre os diferentes 

subsistemas e, por fim, os Intercâmbios Internacionais de Energia. 

Os dados coletados serão inseridos como inputs para a rede LTSM a ser implementada neste 

trabalho. 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

Nesta seção serão evidenciados os conceitos e as principais estatísticas descritivas dos dados 

coletados que servirão como inputs dos modelos propostos neste trabalho. A consideração 

dessas variáveis é de fundamental importância para o treinamento dos modelos aqui 

apresentados, assim como o entendimento dos resultados posteriormente gerados pelos dados 

projetados pela Rede Neural LSTM em estudo. 

 

4.2.1 PLD – Preço de Liquidação das Diferenças 

 

O PLD é a referência para os preços de energia elétrica no mercado de curto prazo. A CCEE os 

divulga semanalmente para os três diferentes patamares de carga existentes (Leve, Médio e 

Pesado) e para cada subsistema do SIN. O PLD é mensurado em reais por Megawatt-hora 

(R$/MWh). Os limites máximos e mínimos de PLD por subsistema são definidos por cada 

período de apuração e para cada submercado. Os patamares de carga são definidos pelo ONS, 

também para cada período de apuração (RODRIGUES, 2009). 

Para o patamar de carga Leve, entende-se como o horário de liquidação de carga baixa, fora do 

pico de demanda por energia. O PLD Médio é definido para o patamar de carga médio, também 

fora do pico de demanda por energia. Já o PLD Pesado, é definido para o patamar de carca alta, 

no pico de demanda por energia. Abaixo, a tabela 1 evidencia as principais estatísticas 

descritivas por patamar de carga e subsistema do SIN.  

 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas PLD por Subsistema. Dados em R$/MWh. 

 
Fonte: Autor. 
 

Como é possível analisar a partir dos dados de Desvio Padrão, as séries de PLD, 

independentemente do subsistema ou patamar de carga, apresentam alta volatilidade, 
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característica do mercado de energia elétrica no geral. A partir das informações de Curtose, é 

possível verificar a existência de caudas longas nas distribuições de preços, dados os desvios 

em relação à curtose de uma distribuição normal para todos os subsistemas e patamares de 

carga. Abaixo, na figura 6, o histórico de PLD por subsistema e patamar de carga. 

Figura 6 - PLD Histórico por Subsistema e Patamar de Carga. Dados em R$/MWh.  
Fonte: Autor. 
 
Como é possível notar a partir da análise descritiva dos dados, historicamente não há diferenças 

significativas entre os preços praticados para os níveis de carga dentro da amostra selecionada. 

 

4.2.2 Carga de Energia Ativa 

 

A variável Carga de Energia Ativa determina a demanda média por energia elétrica em um 

período estipulado. Os dados utilizados neste trabalho referem-se ao período de cada semana 

operativa. As informações de Carga de Energia ativa são mensuradas por MW médios e 

divulgadas por subsistema do SIN. Na tabela 2 se apresenta um resumo com as principais 

estatísticas descritivas da variável e um gráfico com seus valores históricos segregados por 

subsistema. 

Tabela 2 - Estatísticas Descritivas PLD por Subsistema. Dados em R$/MWh. 
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Tabela 2 - Estatísticas descritivas Carga de Energia Ativa por Subsistema. Dados em MW médio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor. 
 

 
Figura 7 - Histórico Carga de Energia Ativa por subsistema. Dados em MW médio.  
Fonte: Autor. 
 
A partir dos dados de carga de energia ativa é possível verificar a representatividade de demanda 

média no subsistema sudeste/centro-oeste, devido sua maior densidade populacional, quando 

comparado aos demais. 

 

4.2.3 Demanda Máxima 

 

Os valores de demanda máxima são divulgados por subsistema e refletem os valores máximos 

de demanda por energia elétrica no SIN, conhecidos também por picos de carga, para um 

determinado intervalo de tempo. Os valores são mensurados em MW/h. Neste trabalho foram 

considerados os valores máximos de demanda para cada semana operativa da amostra. Abaixo 
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o quadro com as principais estatísticas descritivas e um gráfico com os valores históricos por 

subsistema. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas Demanda Máxima por Subsistema. Valores em MWh. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Autor 
 

 
Figura 8 - Histórico Demanda Máxima por subsistema. 
Fonte: Autor 
 
 
4.2.4 Energia Natural Afluente – ENA  
 
 
A Energia Natural Afluente representa a energia gerada a partir da vazão de água das usinas 

hidroelétricas, originadas de uma bacia ou um rio para os reservatórios das usinas. A ENA é 

mensurada em megawatt médio (MWmedio). A ENA depende de alguns fatores como o 

volume de chuvas, pois quão maior for volume de chuvas maior será a capacidade gerativa de 
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ENA. Abaixo o quadro com as principais estatísticas descritivas e um gráfico com os valores 

históricos por subsistema.  

 

Tabela 4 -ENA Por Subsistema. Valores em MWmedios. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Autor. 
 

Figura 9 - Histórico ENA por subsistema. Valores em MW médios. 
Fonte: Autor. 
 

Dada a dependência dos valores de ENA em relação ao volume de chuvas é possível verificar 

a sazonalidade dos dados em relação aos períodos de chuvas e aos períodos de seca no ano. 

 

4.2.5 Energia Armazenada – EAR 

 

A Energia Armazenada é o produto entre a produtividade média das usinas hidroelétricas e seus 

respectivos níveis de reservatórios, agregado por subsistema. Os valores são mensurados em 
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MW médios. Abaixo o quadro com as principais estatísticas descritivas e um gráfico com os 

valores históricos por subsistema. 

 

Tabela 5 - EAR Por Subsistema. Valores em MWmedios. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor. 
 

Figura 10 - Histórico EAR por subsistema. Valores em MWmedios. 
Fonte: Autor. 
 

4.2.6 Geração de Energia Hidroelétrica 

 

A Geração de Energia Hidroelétrica corresponde à energia total gerada dentro do sistema 

elétrico brasileiro por fontes hidroelétricas, segregada por subsistema e mensurada por MW 

médios. Abaixo o quadro com as principais estatísticas descritivas e um gráfico com os valores 

históricos por subsistema.  
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Tabela 6 - Geração Hidroelétrica Por Subsistema. Valores em MW médios.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Autor. 
 

Figura 11 - Histórico Geração Hidroelétrica por subsistema. Valores em MWmedios. 
Fonte: Autor. 
 
A partir dos dados históricos é possível verificar a importância do subsistema Sudeste/Centro-

Oeste na geração de energia hidroelétrica para o SIN, sendo este responsável por mais de 60% 

do total médio produzido na amostra coletada. 

 

4.2.7 Geração de Energia Termoelétrica 

 

A Geração de Energia Termoelétrica corresponde à energia gerada através de usinas que se 

utilizam da queima de combustíveis, fósseis ou não, para gerar eletricidade. Esse tipo de 

geração de energia compõe papel fundamental para garantir o suprimento de energia em 

momentos de baixos níveis dos reservatórios das usinas hidroelétricas. Abaixo o quadro com 

as principais estatísticas descritivas e um gráfico com os valores históricos por subsistema.  
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Tabela 7 - Geração Termoelétrica Por Subsistema. Valores em MWmedios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Autor 
 
 

Figura 12 - Histórico Geração Termoelétrica por subsistema. Valores em MWmedios. 
Fonte: Autor. 
 

A partir dos dados históricos é possível notar a relevância do subsistema SE/CO também na 

produção de energia termoelétrica, sendo o subsistema responsável por aproximadamente 50% 

do total médio produzido na amostra selecionada. 

 

4.2.8 Intercâmbios de Energia 

 

Os Intercâmbios de Energia são mecanismos que o Operador do sistema utiliza para transferir 

energia produzida entre os diferentes subsistemas através das redes de transmissão que os 

interligam. O objetivo destas transferências é atender a demanda por energia entre os diferentes 
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submercados do SIN. Os dados são mensurados em MW médios. Valores negativos significam 

que, para a semana operativa em questão, o subsistema analisado mais transferiu energia do que 

recebeu. Valores positivos significam o oposto, ou seja, o subsistema em questão mais recebeu 

energia do que transferiu. Existem quatro fluxos de transferências entre os subsistemas: entre 

Nordeste e Sudeste/Centro Oeste (NE – SE/CO); Norte e Nordeste (N – NE); Norte e 

Sudeste/Centro Oeste (N – SE/CO); Sudeste/Centro Oeste e Sul (SE/CO – S). Os sinais das 

transferências são referenciados no primeiro subsistema da relação, por exemplo, na relação 

(NE – SE/CO) o sinal das transferências será em relação ao saldo positivo ou negativo para o 

subsistema Nordeste. Abaixo o quadro com as principais estatísticas descritivas e um gráfico 

com os valores históricos.  

 

Tabela 8 - Transferências de Energia entre os Subsistemas. Valores em MW médios.  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Transferências de Energia entre os Subsistemas. Valores em MW médios. 
Fonte: Autor 
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4.2.9 Intercâmbios Internacionais 

 

Os Intercâmbios Internacionais de energia seguem o mesmo raciocínio dos Intercâmbios locais, 

entretanto são representados entre os subsistemas do SIN e os países que fazem divisas com o 

Brasil. Os dados são mensurados em MW médios. Abaixo o quadro com as principais 

estatísticas descritivas e um gráfico com os valores históricos. 

 

Tabela 9 - Transferências Internacionais entre SIN e demais países. Valores em MW médios. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Autor 

Figura 14 - Histórico Transferências Internacionais entre SIN e demais países. Valores em MW medios.  
Fonte: Autor.  
 

4.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para efetuar as projeções de preços de energia para os diferentes submercados analisados, as 

variáveis supracitadas passaram por um processo de padronização descrito pela equação abaixo: 
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                                                  𝑋 =  
 ( )

( )  ( )
                                                     (14) 

Onde 𝑋  é o valor normalizado da série no momento t, 𝑥  representa a variável original que 

passará pela transformação linear, os valores max(𝑥) e min (𝑥) representam os valores 

máximos e mínimos, respectivamente, da série original a ser normalizada. 

O objetivo desta transformação linear é adequar os dados de entrada da rede à escala das funções 

de ativação. A transformação linear proposta pela equação 14 não altera as propriedades dos 

dados de entrada, apenas os restringe ao conjunto [0,1]. A critério de exemplo, abaixo um 

comparativo entre os dados de PLD originais e após a transformação supracitada. 

A padronização definida pela equação (14) foi realizada para todas as variáveis descritas na 

seção 4.2 deste capítulo.  

Figura 15 - Comparativo entre dados originais e padronizados. 
Fonte: Autor. 

 
 
4.4 CONFIGURAÇÕES DO MODELO 

 

Os dados tratados na etapa anterior foram separados em dois diferentes subconjuntos: 

treinamento (80% da amostra) e validação (20% da amostra). O subconjunto de treinamento é 

utilizado para treinar o aprendizado da rede, a parte de validação será utilizada como 

backtesting do modelo treinado.  

Para qualquer aplicação de redes neurais é necessário definir a configuração a ser utilizada para 

a sua arquitetura e várias metodologias são descritas na literatura para definir os parâmetros da 

rede, como número de camadas ocultas e quantidades de neurônios. Para aplicações de redes 

neurais em problemas que envolvem séries temporais, autores como Charytoniuk e Chen (2000) 

e Zang (2007) indicam algumas estimativas das melhores configurações possíveis para 

pesquisas de redes neurais. Entretanto, não existem metodologias sistemáticas para se obter 

configurações ótimas de redes neurais. De acordo com Weigend e Gershefeld (1994) não é 
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possível descrever um algoritmo universal para previsão de séries temporais, sempre será 

necessário adequar diferentes modelos que melhor se ajustam aos dados analisados. Por modelo 

mais ajustado, pode-se entender o modelo que exige a menor quantidade de informações para 

descrever as variáveis analisadas (MENEZES JÚNIOR, 2012). 

A Rede Neural Recorrente do tipo LSTM foi selecionada e treinada a partir do método de 

otimização denominado Adam. Este método é um algoritmo para otimização de funções 

estocásticas. De acordo com Kingma e Ba (2015), o método Adam é apropriado para problemas 

não estacionários. A ferramenta utilizada no treinamento da rede proposta foi o programa 

MATLAB e a sua biblioteca denominada Deep Learning Toolbox.  

A rede possui como dados de entrada as variáveis descritas na seção 4.2 deste trabalho e 

padronizados pela equação (14). Após alguns testes de velocidade de cálculo e ganho preditivo, 

foi definido como padrão 100 neurônios intermediários. Esta configuração foi treinada 

iterativamente por 100 épocas. Os dados de saída da rede são as informações de PLD por 

patamar de carga, ainda na escala padronizada. Por fim, os dados são despadronizados e se 

obtêm os preços por patamar de carga. O Processo é descrito pelo fluxograma abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 16 - Fluxograma do processo de Forecasting da rede 
 
As projeções dos preços são efetuadas para uma semana à frente (t+1) e serão avaliadas para os 

20% da amostra selecionada, de acordo com as métricas de desempenho e comparadas com 

uma simulação via Bootstrapping. Este modelo será aplicado para os quatro diferentes 

subsistemas existentes do SIN.  
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4.5  O MODELO LSTM 
 

Abaixo é possível verificar a representação dos inputs para o treinamento da rede e os outputs 

da rede, representados pelos vetores X e Y, respectivamente. 

 

                             𝑋 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑃𝐿𝐷𝑙
𝑃𝐿𝐷𝑚
𝑃𝐿𝐷𝑝

𝐶𝐸
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⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

                                     𝑌 =  
𝑃𝐿𝐷𝑙

𝑃𝐿𝐷𝑚
𝑃𝐿𝐷𝑝

 

Onde 𝑃𝐿𝐷𝑙 , 𝑃𝐿𝐷𝑚 , 𝑃𝐿𝐷𝑝  representam os PLDs de carga leve, média e pesada; 𝐶𝐸  

e 𝐷𝑀  são as variáveis Carga de Energia e Demanda Máxima; 𝐸𝑁𝐴  e 𝐸𝐴  são as 

variáveis Energia Natural Afluente e Energia Armazenada; 𝐺𝐻  e 𝐺𝑇  representam as 

variáveis de Geração de Energia Hidroelétrica e Termoelétrica; 𝐼𝐷  e 𝐼𝐼  são os 

Intercâmbios Doméstico e Internacional de energia, respectivamente. Todas as variáveis de 

entrada estão no momento t-1, ou seja, defasados em uma semana em relação aos valores 

projetados pela rede. O vetor 𝑌  representa as saídas da rede, contendo os preços para cada 

patamar de carga no instante t. 

 

4.6 APLICAÇÃO DO BOOTSTRAPPING 

 

Neste estudo, o bootstrapping é utilizado para gerar valores esperados dos retornos dos preços, 

considerando a distribuição empírica dos dados. No período out of sample, que compreende os 

20% da amostra coletada, projeta-se para a próxima semana o preço observado em t-1 acrescido 

do retorno esperado obtido a partir de 100 sorteios aleatórios, considerando os dados existentes 

até t-1. 

 

4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O output das redes descritas na seção 4.4 deste trabalho é o PLD por cada patamar de carga 

mensurado em R$/MW. Os resultados obtidos serão medidos de acordo com as métricas de 
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desempenho propostas no capítulo 3 e comparados com um processo de reamostragem 

bootstrap para se perceber o ganho preditivo da rede neural em relação a um processo de fácil 

implementação. No capítulo 5 é exposto e analisado os resultados por subsistema e patamar de 

carga. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados expostos neste capítulo estão organizados por subsistema e patamar de carga. Os 

horizontes das previsões são de uma semana à frente, em outras palavras, os dados de entrada 

para as redes neurais treinadas estão em um intervalo de tempo de uma semana anterior aos 

dados de saída. São expostos os quadros comparativos entre os resultados projetados pelas redes 

e os valores realizados na prática. Os resultados da rede são avaliados de acordo com as métricas 

descritas no capítulo 3 deste trabalho. 

 

5.1 SUBSISTEMA SUDESTE/CENTRO-OESTE 
 

Conforme as figuras e tabelas abaixo, é possível avaliar a performance das redes propostas por 

patamar de carga para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste. 

 
5.1.1 Carga Leve 

 

A figura 17 apresenta os resultados estimados pela rede LSTM para o PLD uma semana à frente, 

considerando os preços para carga leve. 

 

Figura 17 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Leve, subsistema SE/CO. Valores em R$/MW. 
Fonte: Autor. 
 



51 
 

A análise da figura permite identificar momentos de grandes diferenças de projeções, 

principalmente em instantes de alterações abruptas de preços como nas semanas operativas de 

maio/2017.  

 

 
Figura 18 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Leve, subsistema SE/CO. Valores em R$/MW.  

Fonte: Autor. 

 

A figura 18 apresenta os resultados projetados a partir da reamostragem bootstrap. Com isso, é 

possível verificar o baixo poder preditivo desta técnica na amostra analisada, dados os grandes 

desvios existentes entre os valores projetados e realizados. 

 

Tabela 10 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Leve, subsistema SE/CO. 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir da tabela 10 é possível identificar as métricas de desempenho para as projeções 

efetuadas. O modelo LSTM possui resultados superiores para todas as métricas quando 

comparado ao Bootstrap. O que chama atenção é o acerto de 85% para a precisão de movimento 

dos preços, ou seja, o modelo foi capaz de acertar 85% das vezes se o preço da energia elétrica, 

dentro do horizonte de previsão, iria subir ou cair. 
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 5.1.2 Carga Média 

 

A figura 19 apresenta os resultados estimados pela rede LSTM para o PLD uma semana à frente, 

considerando os preços para carga média. 

 

Figura 19 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Média, subsistema SE/CO. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

A análise da figura possibilita verificar que a rede foi capaz de fazer projeções próximas as 

realizadas em algumas semanas operativas, entretanto houve diferenças significativas para as 

semanas de 2016, por exemplo. 

 

 
Figura 20 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Média, subsistema SE/CO. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
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A figura 20 apresenta os resultados projetados a partir da reamostragem bootstrap. As projeções 

realizadas por esta técnica demonstraram ter baixo grau de acerto. 

 

Tabela 11 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Média, subsistema SE/CO. 

 
Fonte: Autor. 

  

A partir da tabela 11 é possível identificar que o modelo LSTM possui resultados superiores 

para todas as métricas quando comparado ao Bootstrap. O que chama atenção é o acerto de 

83% para a precisão de movimento dos preços e o baixo valor de MAPE, indicando que, na 

média, o modelo foi acurado em suas projeções. 

 

5.1.3  Carga Pesada 

 

A figura 21 apresenta os resultados estimados pela rede LSTM. 

 

Figura 21 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Pesada, subsistema SE/CO. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

A análise da figura permite verificar que a rede foi capaz de fazer projeções próximas às 

realizadas. Entretanto, com semanas operativas com níveis bem distintos de preços, como foram 

as primeiras semanas de 2018. 
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Figura 22 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Pesada, subsistema SE/CO. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

Para o patamar de carga pesada, é possível notar que a técnica Bootstrap não foi capaz de 

descrever com precisão a trajetória de preços. 

 
Tabela 12 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Pesada, subsistema SE/CO.  
 

 
Fonte: Autor. 
 

 

A partir da tabela 12 é possível identificar que o modelo LSTM possui resultados superiores 

para todas as métricas quando comparado ao Bootstrap. A precisão dos movimentos possui um 

valor elevado, assim como baixos valores de MAPE e RMSE, demonstrando que as projeções 

do modelo LSTM foram minimamente acuradas para a amostra considerada. 

 

5.2 SUBSISTEMA NORDESTE 

 

Conforme as figuras e tabelas abaixo, é possível avaliar a performance das redes propostas por 

patamar de carga. 
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5.2.1 Carga Leve 

 

A figura 23 apresenta os resultados estimados pela rede LSTM. 

 

Figura 23 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Leve, subsistema NE. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 
A análise da figura possibilita verificar que a rede ficou razoavelmente distante dos preços 

realizados, alcançando diferenças significativas nos momentos de alteração abrupta de 

comportamento das variáveis. 

 

Figura 24 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Leve, subsistema NE. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
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Analisando o comparativo evidenciado pela figura 24 é possível notar que a reamostragem não 

foi útil para descrever o comportamento dos preços para a amostra analisada. 

 

Tabela 13 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Leve, subsistema NE. 

 
Fonte: Autor. 

 

A análise das métricas de desempenho dispostas na tabela 13 permite verificar que a rede LSTM 

possui melhores resultados para todos os indicadores, quando comparada ao método Bootstrap. 

O resultado que possui destaque é o alto nível de precisão do modelo LSTM para descrever os 

movimentos de preço, sejam eles de alta ou de queda, dentro da amostra analisada. 

 

5.2.2 Carga Média 

 

A partir da figura 25 é possível verificar que as projeções de preços, em nível, não ficaram 

muito próximas dos valores realizados, atingindo valores significativamente distintos em 

momentos de variações abruptas, como nas semanas de Abr/18 e Jun/17. 

 

Figura 25 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Média, subsistema NE. Valores em R$/MW. 

Fonte: Autor. 
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Figura 26 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Média, subsistema NE. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

A partir da figura 26 é possível concluir que o modelo Bootstrap não possui acurácia para 

descrever os movimentos dos preços de carga média. 

 

Tabela 14 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Média, subsistema NE. 

 
Fonte: Autor. 

 

A análise das métricas de desempenho dispostas na tabela 14, permitiu verificar que a rede 

LSTM possui melhores resultados, para todos os indicadores, quando comparada ao método 

Bootstrap. Dentre as performances, a precisão de prever o movimento dos preços se destacou.  

 

5.2.3 Carga Pesada 

 

A partir da figura 27 é possível identificar que as movimentações das projeções estão adequadas 

às series realizadas, entretanto o nível de preços se descola da série realizada em momentos de 

alta volatilidade, assim como foi verificado nos patamares anteriores de carga. 
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Figura 27 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Pesada, subsistema NE. Valores em R$/MW. 
Fonte: Autor. 
 

 

 
Figura 28 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Pesada, subsistema NE. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

A análise da figura 28 permite verificar que o método Bootstrap não teve boa adesão aos dados. 
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Tabela 15 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Pesada, subsistema NE.

 
Fonte: Autor. 
 

A partir da tabela 15 pode-se verificar que para o patamar de carga pesado o modelo LSTM 

também apresentou resultados superiores, para todos os indicadores, quando comparado ao 

Bootstrap. A precisão de identificar a direção das variações dos movimentos dos preços foi 

significativa, pois alcançou 83% para a amostra analisada. 

 

5.3 SUBSISTEMA SUL 

 

Conforme as figuras e tabelas abaixo é possível avaliar a performance das redes propostas por 

patamar de carga. 

 

5.3.1 Carga Leve 

 

A partir da figura 29 é possível verificar que as projeções de preços, em nível, não ficaram 

muito próximas dos valores realizados, atingindo valores significativamente distintos em 

diferentes momentos da série. 

Figura 29 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Leve, subsistema S. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
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Figura 30 – Comparativo Real x Bootstrap Carga Leve, subsistema S. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

Na análise que possibilita a figura 30 é possível verificar que o método Bootstrap não teve boa 

adesão aos dados da amostra. 

 

Tabela 16 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Leve, subsistema S. 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir da tabela 16 pode-se verificar que o modelo LSTM apresentou resultados superiores, 

para todos os indicadores, quando comparado ao Bootstrap.  

 

5.3.2 Carga Média 
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Figura 31 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Média, subsistema S. Valores em R$/MW. 
Fonte: Autor. 
 

A partir da figura 31 é possível verificar que as projeções de preços, em nível, não ficaram 

muito próximas dos valores realizados, atingindo valores significativamente distintos em 

diferentes momentos da série, assim como nos dados para carga Leve verificados anteriormente. 

 

 
Figura 32 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Média, subsistema S. Valores em R$/MW. 
Fonte: Autor. 
 

Com a figura 32 verifica-se que o método Bootstrap não teve boa adesão aos dados da amostra.  
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Tabela 17 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Média, subsistema S. 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir da tabela 17 pode-se verificar que o modelo LSTM apresentou resultados superiores, 

para todos os indicadores, quando comparado ao Bootstrap.  

 

5.3.3 Carga Pesada 

 

Figura 33 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Pesada, subsistema S. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

A partir da figura 33 é possível verificar que as projeções de preços, em nível, não ficaram 

muito próximas dos valores realizados, assim como os demais patamares de carga supracitados. 
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Figura 34 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Pesada, subsistema S. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

Na análise da figura 34 é possível inferir que o método Bootstrap não foi acurado para realizar 

as projeções. 

 

Tabela 18 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Pesada, subsistema S. 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir da tabela 18 pode-se verificar que o modelo LSTM apresentou resultados superiores, 

para todos os indicadores, quando comparado ao Bootstrap. 

 

5.4 SUBSISTEMA NORTE 

 

A partir das figuras e tabelas abaixo, busca-se evidenciar os resultados obtidos pelos modelos 

para o subsistema Norte, considerando os diferentes patamares de carga para o PLD. 
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5.4.1 Carga Leve 

 

Na análise da figura 35 verifica-se algum nível de aderência das projeções em relação aos dados 

realizados, principalmente para as semanas operativas do ano de 2018. Entretanto, para as 

projeções efetuadas para as semanas operativas de 2015 e 2016 verifica-se diferenças 

significativas para os preços da amostra. 

 

Figura 35 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Leve, subsistema N. Valores em R$/MW. 
Fonte: Autor. 
 

 
Figura 36 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Leve, subsistema N. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
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Como é possível verificar na figura 36, para a amostra em questão o método Bootstrap 

apresentou baixa aderência aos dados. 

 

Tabela 19 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Leve, subsistema N.  

 
Fonte: Autor. 

 

A partir das métricas contidas na tabela 19 é possível verificar, para todos os indicadores, a 

superioridade do modelo LSTM em detrimento do método Bootstrap. O Modelo LSTM 

apresentou resultados acurados para a amostra analisada. 

 

5.4.2 Carga Média 

 

A partir da figura 37 é possível verificar que as projeções de preços, em nível, não ficaram 

muito próximas dos valores realizados, atingindo valores significativamente distintos em 

diferentes momentos da série, assim como nos dados para carga Leve e analisados 

anteriormente. 

 

Figura 37 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Média, subsistema N. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
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Figura 38 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Média, subsistema N. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

O método Bootstrap não se mostrou acurado em suas projeções, conforme é possível concluir 

a partir da figura 38. 

 

Tabela 20 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Média, subsistema N.  

 
Fonte: Autor. 
 

A partir das métricas contidas na tabela 20 é possível verificar, para todos os indicadores, a 

superioridade do modelo LSTM em detrimento do método Bootstrap. 

 

5.4.3 Carga Pesada 

 

A partir da figura 39 é possível verificar que as projeções de preços, em nível, não ficaram 

muito próximas dos valores realizados, atingindo valores significativamente distintos em alguns 

períodos da série. 
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Figura 39 - Comparativo Real x Projetado LSTM Carga Pesada, subsistema N. Valores em R$/MW.  
Fonte: Autor. 
 

 

 
Figura 40 - Comparativo Real x Bootstrap Carga Pesada, subsistema N. Valores em R$/MW. 
Fonte: Autor. 
 

A figura 40 apresenta os resultados projetados a partir da reamostragem Bootstrap. As projeções 

realizadas por esta técnica demonstraram ter baixo grau de acerto. 
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Tabela 21 - Métricas de desempenho LSTM x Bootstrap Carga Pesada, subsistema N. 

 
Fonte: Autor. 

 

A partir das métricas contidas na tabela 21 é possível verificar, para todos os indicadores, a 

superioridade do modelo LSTM em detrimento do método Bootstrap.  

 

5.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Como análise geral dos resultados, considerando os quatro subsistemas e os três diferentes 

patamares de carga para os preços analisados, foi possível verificar a superioridade do método 

LSTM em comparação ao simples Bootstrap. Para nenhuma das métricas de desempenho 

analisadas os valores gerados nas projeções através do Bootstrap se mostraram superiores. Este 

fato evidencia ganhos preditivos ao implementar a técnica LSTM. Entretanto, o modelo LSTM 

se mostrou uma melhor ferramenta para a análise de sentido das variações dos preços, ou seja, 

demonstrou ser o modelo que melhor identifica se os preços subirão ou cairão em detrimento 

de acurácia nos níveis dos preços para cada semana operativa.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Devido a relevância dos mercados de energia elétrica para o adequado funcionamento e 

desenvolvimento da economia de qualquer país, este trabalho evidenciou a complexa formação 

de preços do mercado de curto prazo estabelecido no país. A partir de modelos computacionais 

administrados pelo ONS, os preços de energia elétrica à vista são calculados e divulgados para 

os quatro diferentes subsistemas pertencentes ao Sistema Interligado Nacional. Como exposto, 

tais preços não possuem, necessariamente, relação direta entre oferta e demanda de energia 

elétrica, como convencionado para muitos mercados de energia ao redor do mundo. Tal forma 

de funcionamento, aliada à alta volatilidade característica dos preços de energia, traz muitos 

riscos a serem administrados pelos agentes desse mercado. Sejam geradores, transmissores, 

comercializadores, distribuidores ou consumidores de energia elétrica, todos precisam 

administrar seus portfólios de contratos com exposição ao nível de PLD de cada semana 

operativa. 

Este estudo, através de técnicas de Redes Neurais Artificiais, buscou construir um modelo que 

fosse capaz de trazer algum nível de previsibilidade aos preços à vista de energia elétrica para 

o mercado brasileiro. Para tal objetivo, foi desenvolvido um modelo LSTM considerando 

variáveis históricas divulgadas pelo planejador da operação. O modelo proposto foi treinado 

com dados semanais coletados desde junho/2001 e realizou projeções uma semana à frente para 

os três patamares de PLD divulgados e para os quatro subsistemas existentes no Sistema 

Interligado Brasileiro. 

Para avaliar a capacidade de previsão do modelo, diferentes métricas de desempenho foram 

consideradas e as projeções geradas foram contrapostas a uma técnica significativamente mais 

simples conhecida como simulação via Bootstrap, que basicamente projetou os valores 

esperados considerando a distribuição empírica dos preços. 

A partir de um backtesting considerando 184 semanas operativas (20% da amostra total 

coletada) e analisando as projeções efetuadas de acordo com as métricas de desempenho 

consideradas, é possível afirmar que o modelo LSTM obteve performance significativamente 

superior quando comparado ao simples método Bootstrap, para todos os subsistemas e 

patamares de carga avaliados. Entretanto, o modelo LSTM, se demonstrou uma ferramenta mais 

precisa na análise de movimentação dos preços do que assertiva em relação à previsão de nível 

de preços. 
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Portanto, é possível concluir que o modelo LSTM desenvolvido neste trabalho cumpriu com o 

seu principal objetivo de trazer previsibilidade aos preços à vista praticados nos diferentes 

subsistemas do mercado de energia elétrica brasileiro. 
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7 PESQUISAS FUTURAS 

 

O modelo proposto neste trabalho é uma arquitetura especifica das muitas possibilidades de 

redes neurais artificiais existentes na literatura. Uma alternativa de pesquisa futura seria 

comparar as redes recorrentes LSTM com outras arquiteturas de redes neurais, tais como redes 

Multilayer Perceptron (MLP), Non Linear Auto-Regressive with Exogenous Inputs (NARX), 

entre outras muitas possibilidades. A aplicação de modelos de redes híbridas, conhecidos como 

Ensembles, também poderiam, aplicadas à mesma amostra avaliada neste trabalho, obter 

resultados com maior poder preditivo. 

Dentro do modelo LSTM aqui proposto, foram consideradas apenas variáveis históricas, com 

periodicidade semanal. O modelo poderia ser replicado para variáveis com periodicidade 

menor, como níveis diários ou até mesmo horários de dados para que o conjunto de treinamento 

fosse mais robusto, o que poderia gerar resultados mais acurados para as projeções de nível de 

preços para os diferentes subsistemas aqui analisados. 

Ainda considerando a camada de entrada, o modelo poderia possuir não apenas variáveis 

históricas como inputs, mas utilizar dados futuros considerados pelo ONS na construção de 

seus cenários para a determinação do despacho das usinas que realiza durante sua atividade de 

planejamento da operação. A consideração desses dados futuros como variáveis de entrada 

também poderia resultar em um modelo mais acurado na projeção dos preços semanais por 

subsistema. 

Por fim, uma linha possível de pesquisa futura seria verificar o comportamento dos modelos de 

redes neurais para projeções de horizontes mais longos, não apenas de uma semana à frente 

(t+1) como foi realizado neste trabalho, resultando em uma maior previsibilidade para o 

comportamento do PLD para os agentes pertencentes ao mercado de energia elétrica brasileiro. 
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