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Resumo
Maçaira, Paula Medina; Souza, Reinaldo Castro; Oliveira, Fernando Luiz
Cyrino. Modelagem e previsão das séries de consumo de energia elétrica
no Brasil com métodos de suavização exponencial de Pegels e
abordagem bottom up por uso final. Rio de Janeiro, 2015. 91p.
Dissertação de Mestrado - Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Desde 2001, quando ocorreu uma crise no setor energético brasileiro, o
planejamento e, consequentemente, a previsão do consumo de energia a médio e
longo prazo do consumo de eletricidade vem sendo prioridade. A Empresa de
Pesquisa Energética, por meio do Plano Decenal de Energia e do Plano Nacional
de Energia, é a responsável por publicar tais previsões, tendo como versão mais
atual os horizontes de 2023 e 2050, respectivamente. Este trabalho tem como
objetivo principal modelar e prever as séries de consumo através de duas
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abordagens, top down e bottom up. Para a primeira utiliza-se os métodos de
suavização exponencial de Pegels e para a segunda, aplica-se, o modelo
FORECAST-Residential, desenvolvido pelo Fraunhofer Institute. O modelo top
down é o responsável por modelar e prever o consumo de energia elétrica do
Brasil agregado e desagregado por classes de consumo, enquanto que o bottom up
será utilizado somente nas séries do setor residencial, em cada região geográfica.
Além da previsão com o melhor modelo dentro do histórico para o primeiro caso,
para as técnicas Standard e Damped Pegels otimiza-se os hiperparâmetros a fim
de ajustar cada um dos valores projetados com as pesquisas disponibilizadas pela
EPE. Os resultados mostraram que com a abordagem top down foi possível prever
o consumo de eletricidade até 2050 para todos os setores energéticos e ajustar os
parâmetros para cada um dos casos propostos; e, com a abordagem bottom up,
chegou-se a valores considerados prováveis para o setor residencial do Brasil.
Finalmente, é possível concluir que todos os resultados aqui são muito
promissores e dão direções para futuros aperfeiçoamentos.

Palavras-chave
Setor elétrico brasileiro; Séries Temporais Hierárquicas; Suavização
Exponencial; Pegels.

Abstract
Maçaira, Paula Medina; Souza, Reinaldo Castro (Advisor); Oliveira,
Fernando Luiz Cyrino (Co-advisor). Modeling and forecasting the
electricity consumption series in Brazil with Pegels exponential
smoothing techniques and bottom up approach per end use. Rio de
Janeiro, 2015. 91p. MSc. Dissertation - Departamento de Engenharia
Elétrica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
After the 2001 energy crises in Brazil, the energy sector priority has been
the planning and consequently the forecast middle and long term energy
consumption. The Energy Research Company (EPE for short) is in charge of
publishing two official reports: "The Ten Year Energy Planning" and "The
National Energy Planning" which contain, among other things, the forecast for
longer lead times. In the present formulation these horizons are 2023 and 2050.
This work aims to model and predict the consumption series with two approaches,
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top down and bottom up. The first uses Pegels exponential smoothing methods
and for the second is applied the model FORECAST Residential, developed by
the Fraunhofer Institute, Germany. The top-down model is responsible for
modeling and predicting Brazil energy consumption aggregated and disaggregated
by class of consumption, while the bottom up will be used only in the residential
sector, but for each geographic region. In addition to the forecast with the best
model in sample for the top down case, an optimization of the model hyper
parameters is carried out in order to adjust each of the projected values with the
figures provided by EPE. The results obtained show that with the top down
approach it is possible to predict satisfactorily the electricity consumption up to
2050 for all energy sectors; and the bottom up approach produce forecasts very
likely to occur in the future. Finally, it is possible to conclude that all the results
obtained here are very promising and give directions for future improvements.

Keywords
Brazilian electricity sector; Hierarchical Time Series; Exponential
Smoothing; Pegels.
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“A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez.”
George Bernard Shaw

