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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo estimar a demanda máxima de um transformador a 

ser usado na rede elétrica para atendimento de uma Múltipla Unidade de Consumo (MUC) 

ainda em projeto. Em 1987, observou-se que o cálculo de demanda total máxima esperada 

para uma edificação deveria ser diferente daquele que define o dimensionamento da proteção 

do ramal de entrada, a fim de não sobredimensionar o transformador, e um primeiro modelo 

matemático foi proposto. Desde então, ocorreram inúmeras mudanças, tanto nos hábitos de 

consumo da população, como nos aparelhos elétricos, de forma que o presente trabalho 

propõe uma fundamentação matemática para melhorar a estimativa da demanda máxima. Para 

embasar a pesquisa, foram levantados dados sobre identificação e projetos elétricos de 

diversas MUCs situadas na Grande Natal. Em algumas delas, foram realizadas medições de 

demanda durante 7 dias consecutivos e ajustadas para um intervalo de integração de 30 

minutos. A estimação da demanda máxima foi feita através de modelos matemáticos que, a 

partir de um conjunto de informações previamente conhecidas das MUCs, calculam a resposta 

desejada. Os modelos testados foram regressões lineares simples e múltiplas e redes neurais 

artificiais. Os diversos resultados obtidos ao longo do trabalho foram comparados entre si e, 

ao final, a melhor resposta encontrada foi posta em comparação com o modelo de estimação 

proposto em 1987. 

 

Palavras-chave: Estimação. Demanda. Múltiplas Unidades de Consumo. Redes Neurais.  
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ABSTRACT  

 

 

This work aims to predict the total maximum demand of a transformer that will be 

used in power systems to attend a Multiple Unit Consumption (MUC) in design. In 1987, 

COSERN noted that calculation of maximum total demand for a building should be different 

from that which defines the scaling of the input protection extension in order to not 

overestimate the power of the transformer. Since then there have been many changes, both in 

consumption habits of the population, as in electrical appliances, so that this work will 

endeavor to improve the estimation of peak demand. For the survey, data were collected for 

identification and electrical projects in different MUCs located in Natal. In some of them, 

measurements were made of demand for 7 consecutive days and adjusted for an integration 

interval of 30 minutes. The estimation of the maximum demand was made through 

mathematical models that calculate the desired response from a set of information previously 

known of MUCs. The models tested were simple linear regressions, multiple linear 

regressions and artificial neural networks. The various calculated results over the study were 

compared, and ultimately, the best answer found was put into comparison with the previously 

proposed model. 

 

Keywords: Estimation. Demand. Multiple Units of Consumption. Neural Networks.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Um termo muito utilizado neste trabalho que deve ser definido inicialmente é 

Múltiplas Unidades de Consumo (MUCs) que se caracteriza por uma edificação contendo 

vários clientes da concessionária de energia cuja utilização é semelhante. Por exemplo, um 

prédio residencial é uma MUC pois vários apartamentos numa mesma edificação possuem 

equipamentos elétricos semelhantes, que são utilizados de maneira semelhante (regime e 

tempo de uso). A seguir, será apresentado o objetivo e a justificativa do presente trabalho.  

 

 

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

 

 

A especificação do transformador de distribuição a ser instalado pela concessionária 

para atender ao fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão (BT) a edificações com 

Múltiplas Unidades de Consumo, é uma tarefa que requer do Engenheiro de Distribuição, não 

apenas uma boa experiência em cálculos de redes, mas também um conhecimento adequado 

dos hábitos de consumo dos potenciais clientes consumidores, no sentido de estimar a 

demanda total máxima da instalação. Essa demanda define a potência nominal do 

transformador, de maneira que estimativas grosseiras podem, por um lado, acarretar em 

sobrecarga ou, por outro lado, resultar em sobredimensionamento do transformador, o que 

implica em custos com investimentos desnecessariamente elevados. Nesse caso, tem-se ainda 

uma elevação no nível de perdas, em decorrência da necessidade de suprir um maior consumo 

de reativos do transformador sobredimensionado (MEDEIROS, 2008). 

O objetivo do presente trabalho é estimar a máxima demanda futura de uma edificação 

com Múltiplas Unidades de Consumo ainda em projeto. Para atingir tal meta, diferentes 

ferramentas matemáticas serão utilizadas e avaliadas. A ferramenta que apresentar melhores 

resultados será implementada em um programa computacional, de maneira que o Engenheiro 

de Distribuição disporá de uma ferramenta para especificar o transformador com potência 

nominal adequada para atender aos consumidores. 

A fim de considerar todos os parâmetros definidores das características atuais de 

consumo, bem como abranger os diferentes tipos de edificações para suprimento de energia a 

novos empreendimentos, torna-se necessário o desenvolvimento de uma nova metodologia 
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com uma nova fundamentação. A construção do modelo será fundamentada a partir dos 

resultados de uma campanha de medições realizadas em um conjunto de MUCs. 

Antes de se focar no tema principal desta dissertação, faz-se necessário conhecer um 

pouco de trabalhos apresentados anteriormente com propostas semelhantes às que se destina a 

presente dissertação. Uma breve descrição desses trabalhos é apresentada a seguir. 

 

 

1.2 TRABALHOS CORRELATOS 
 

 

Um dos primeiros trabalhos sobre o tema em pauta foi realizado pela equipe técnica da 

COSERN, abrangendo apenas consumidores residenciais. Na época em que esse trabalho foi 

realizado, a caracterização de tipos de consumidores através da área residencial construída era 

considerada como adequada, tendo em vista que esse parâmetro definia não apenas a condição 

social, mas também o hábito de consumo dos usuários de energia elétrica. Existe atualmente, 

entretanto, uma maior diversificação, tanto de hábitos de consumo, quanto de tipos de 

edificações. Embora não mais corresponda às necessidades práticas atuais, a Recomendação 

Técnica realizada pela COSERN continua sendo importante, pelo fato de demonstrar que o 

cálculo da demanda total máxima, para efeito da especificação do transformador de 

distribuição, não pode ser o mesmo que define o dimensionamento da proteção do ramal de 

entrada. Quando este último critério foi adotado, verificou-se que muitos transformadores 

haviam sido sobredimensionados e, a partir de então foram substituídos por outros de menor 

potência. 

O trabalho referenciado acima consistia em estimar a demanda da edificação através 

da área das unidades e da quantidade destas. O método de cálculo consiste em dividir dois 

parâmetros conforme apresentado na Equação 1.1.  

�	 = 	�/� (1.1) 

Onde: 

D é a demanda estimada da edificação em kVA. 

Cálculo de y 
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� = �1,97� + 49									��		� > 150	(������	�)1,1� + 45												��		� ≤ 150	(������	�)� 
Onde: 

A é a área das unidades em m2. 

 

 

Cálculo de x 

Quantidade de unidades x 
Q≤10 18,5 

10<Q≤20 9,0 
20<Q≤30 6,1 
30<Q≤40 4,7 
40<Q≤50 3,7 
50<Q≤60 3,1 
60<Q≤100 1,8 

 

Onde: 

Q é a quantidade de unidades no edifício. 

O artigo de Cerchiari (2005) tem por objetivo estimar a curva de carga de um 

transformador de distribuição. Para atingir seus objetivos, uma amostra da população alvo foi 

classificada a partir do seu consumo médio mensal. Utilizou-se uma amostra de 413 unidades 

consumidoras, sendo 127 comerciais, 88 industriais, 179 residenciais e 19 rurais. Para cada 

um desses consumidores, foram realizadas medições para a coleta de informações de demanda, 

em kW, e consumo de energia, em kWh, por um período de 7 dias. A partir dessas medições, 

10 conjuntos de consumidores (ou clusters, na linguagem de Redes Neurais) foram definidos 

com curvas de carga diárias semelhantes e para cada conjunto foram elaboradas as respectivas 

curvas de demanda. 

Ainda no artigo supracitado, o autor classifica todo consumidor com seus atributos de 

classe, número de fases e faixa de consumo em um dos 10 clusters. Para validar seus 

resultados, Cerchiari (2005) comparou a curva de demanda composta com a curva medida em 

uma amostra de 95 transformadores. Como resultado, o autor obteve um erro médio relativo 

de 27,7%. Objetivando construir curvas de carga típicas para um transformador de 

distribuição, Velasquez (2001), em seu trabalho, compara algumas técnicas de clustering. Os 

métodos testados foram: método de Ward, k-means, Rede Neural Artificial (mapa de 

Kohonen) e lógica Fuzzy. A amostra utilizada foi composta de 157 medições de curva de 

carga de consumidores em média tensão. Para todos os métodos usados, foi escolhida a 

quantidade de 10 clusters. 
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Souza (2005) e Ribeiro (2005) utilizam Rede Neural Artificial (RNA) para prever a 

demanda futura em subestações abaixadoras. No estudo de Souza (2005), curvas de carga para 

a potência ativa são estimadas a partir de uma análise de mercado e com essa informação é 

estimada a potência reativa através de uma Rede Neural não supervisionada. Já no artigo de 

Ribeiro (2005), para prever as demandas nos pontos de suprimento com a antecedência de um 

quadrimestre, é utilizado um modelo de RNA popularmente conhecido como perceptron de 

múltiplas camadas (MLP). A rede utilizada pelo autor possui apenas uma camada oculta. 

Araújo (2005) utiliza RNA em sua dissertação para prever energia consumida nos 

seguimentos residencial, comercial e industrial em alguns municípios do Rio Grande do Sul. 

As variáveis de entrada da rede escolhidas pelo autor, para cada município, foram: 

temperatura média anual e seu respectivo desvio padrão; umidade relativa do ar anual e seu 

respectivo desvio padrão; Produto Interno Bruto (PIB) anual e população anual de cada 

município para o período entre 1999 e 2002 (TERRAGAUCHA, 2003). Após o teste de 

algumas arquiteturas propostas para a Rede Neural, o autor utilizou duas camadas ocultas em 

sua rede. Para treiná-la, foram utilizados os dados no período de 1999 a 2001, enquanto que 

os dados de 2002 foram utilizados para teste e validação. Depois da consolidação da rede, um 

estudo comparativo com uma regressão linear multivariada foi realizado. Como fator de 

comparação, foi usado o desvio padrão residual, calculado a partir do erro médio quadrático 

para cada rede neural e seu respectivo modelo regressional comparativo. Como resultado, a 

RNA obteve um menor desvio padrão residual para todas as classes pesquisadas, indicando 

um menor erro entre a energia estimada e a verificada na prática. 

A organização da presente dissertação será pautada conforme descrito a seguir: 

• Preparação de Dados - serão apresentados alguns detalhes dos dados 

necessários às pesquisas. Como e onde eles foram obtidos, quantos são e quais foram 

as dificuldades em obtê-los. Será informada ainda de que maneira os dados foram 

tratados a fim de que as pesquisas tivessem os resultados almejados. 

• Modelos Lineares - neste trabalho, assim como em várias áreas do 

conhecimento científico faz-se necessária a estimação de algum parâmetro, e o método 

de estimativa mais comum é a regressão linear, podendo ser simples ou múltipla 

dependendo da quantidade de variáveis de entrada. Dessa forma, uma breve 

introdução ao tema será feita no capítulo de Modelos Lineares. 

• Redes Neurais - as redes neurais têm apresentado excelentes resultados 

nas mais diversas áreas. Portanto, esse tema será abordado em um capítulo específico 

que irá detalhar os pontos mais relevantes. 
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• Experimentos e Resultados - no último capítulo, será informado quais 

fôramos resultados encontrados tanto para regressão linear como para as redes neurais. 

Por fim, detalhar-se-á sobre a melhor resposta encontrada para resolver o problema 

que se destina esse trabalho. 
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2 PREPARAÇÃO DOS DADOS 
 

 

Com a finalidade de validar o modelo proposto neste trabalho, foi necessária a 

realização de uma pesquisa, em que foram solicitados à COSERN, além de dados de 

identificação das Múltiplas Unidades de Consumo, dados relativos aos respectivos projetos 

elétricos. Pode-se dividi-los em dados de identificação da unidade e variáveis necessárias à 

utilização da metodologia que se deseja aplicar. Os dados de identificação obtidos através dos 

bancos de dados da concessionária são: nome da edificação, localização, bairro, município e 

tipo (residencial ou flat). As variáveis obtidas da mesma forma são: número de unidades-tipo, 

área dessas unidades e demanda informada pelo projetista da MUC à COSERN. 

Do universo total de MUCs existentes nos municípios da Grande Natal/RN, foram 

obtidas as informações necessárias de 340 delas. A maior dificuldade na aquisição desses 

dados foi a necessidade de vasculhar manualmente cada pasta da Múltipla Unidade de 

Consumo. Em muitas dessas pastas, a quantidade de informações era enorme e, para a 

pesquisa em questão, deveriam ser destacadas apenas os dados descritos acima. 

Além das variáveis mencionadas, a medição de potência ativa na entrada das Múltiplas 

Unidades de Consumo é de fundamental importância neste trabalho, visto que será utilizada 

para permitir a previsão da demanda nas unidades ainda na fase de projeto. 

As medições foram realizadas por uma equipe técnica capacitada, dispondo de um 

medidor de potência trifásico. Essas medições deveriam ser realizadas por um período 

mínimo de 7 dias consecutivos para se ter pelo menos uma medição de cada dia da semana. 

Inicialmente, do universo de 340 MUCs foram escolhidos aleatoriamente 70 para a 

realização da medição de potência ativa. Devido à escassez de materiais necessários e o 

número reduzido de recursos humanos, apenas 30 medições foram realizadas 

satisfatoriamente. 

 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento da metodologia, adotaram-se as etapas, cujo detalhamento é 

apresentado na sequência: 
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1. Realização de medições nas instalações das edificações dos clientes pesquisados. 

Essas medições foram realizadas no final do ramal de entrada (quadro de distribuição) 

da edificação, para levantar as curvas de carga diárias, durante sete dias consecutivos, 

de maneira a identificar, para cada dia, um formato típico. 

2. Desenvolvimento de modelo matemático para ajuste do consumo de energia às curvas 

de carga resultantes das medições da etapa 1, definindo curvas de carga típicas. O 

modelo matemático permite construir curvas de carga típicas para as diferentes 

classificações de tipos de consumidores. Adotou-se, como dado confiável para 

estabelecer um ajuste, o valor da conta mensal de energia, de cada unidade. Esse ajuste 

é realizado através da formulação de um problema de otimização, com restrição em 

eventuais reduções da demanda máxima medida, uma vez que esse valor é um dado 

real, possível de acontecer. Essa característica dá um enfoque compatível com a 

necessidade prática de definir a potência de especificação do transformador. Uma 

técnica simples de ajuste pode ser adotada, tendo em vista que todos os valores 

medidos serão assumidos como igualmente confiáveis. 

 

 

2.2 ESTIMAÇÃO DA DEMANDA MÁXIMA MENSAL 

 

 

Esta seção mostra como estimar a demanda máxima ocorrida durante um mês, 

considerando intervalos de integralização de 30 minutos. 

Inicialmente escolheu-se um conjunto de condomínios que representasse a diversidade 

dos condomínios existentes na cidade. Os equipamentos que foram utilizados apresentavam 

intervalos de integração de 5 ou 10 minutos. Contudo, um transformador de distribuição 

suporta uma alta sobrecarga por um período de 30 minutos sem prejudicar sua vida útil. A 

Figura 1 mostra uma comparação entre duas curvas: uma de 5 minutos e outra de 30 minutos. 

Para transformar a curva obtida através das medições, na curva a ser utilizada para as 

simulações, adotou-se como hipótese um critério de invariância da energia medida. Assim, a 

área sob a curva, correspondente a 6 (seis) períodos de cinco minutos deve ser igual à área sob 

a nova curva, correspondente a um período de trinta minutos. Em consequência dessa 

modificação, os picos de demanda foram reduzidos como pode ser observado na Figura 1. 

Analisando a Figura 1, é possível observar que, caso fosse utilizada a curva com 
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integralização de 5 minutos, a demanda máxima ocorrida seria maior do que 6.500 kVA, 

enquanto que a demanda máxima integralizada em 30 minutos não é superior a 4.000 kVA. 

Como as medições em cada edificação foram realizadas por apenas 7 (sete) dias 

consecutivos, isto é, uma semana, seria necessário o desenvolvimento de um modelo 

matemático para se ajustar as curvas de carga obtidas ao consumo de energia elétrica mensal. 

O modelo matemático pressupõe o conhecimento de curvas de carga típicas, cuja 

integralização, no período de faturamento, deve reproduzir a energia consumida. Dados de 

consumo das unidades visitadas foram obtidos do sistema de faturamento. Como exemplo, 

mostra-se na Equação 2.1 a função-objetivo do problema de otimização a resolver, caso se 

definam apenas dois dias típicos: 

� = ��� −!"#$%&Δ(&)
&*# −!"+$%,Δ(,)

,*#  (2.1) 

 

 Onde: 

EPF é a energia faturada no período de faturamento; 

ND1 e ND2 são os números de dias típicos no mês do tipo 1 e do tipo 2, respectivamente; 

Figura 1 Comparação entre curvas de carga diárias para períodos de integralização distintos 



20 
 

I é a quantidade de intervalos de integralização durante um dia; e 

dk e dj são as demandas nos instantes tk e tj , respectivamente. 

Notar que, para um intervalo constante de discretização da curva de carga, as variáveis 

∆t dos somatórios são todas iguais entre si. Com o objetivo de definir um modelo para a 

estimação de demanda na área metropolitana de Natal, foram realizadas medições de curvas 

de carga, durante 07 dias, em 30 unidades consumidoras. Tendo em vista que não houve 

semelhanças evidentes de curvas de carga relativas a dias da semana distintos, optou-se por 

adotar uma curva de carga típica para cada dia da semana. 

Dentre os vários métodos de minimização recomendados na literatura técnica para a 

solução de problemas dessa natureza, pode-se citar o método de Levemberg-Marquadt que é 

implementado em um toolbox do MatlabTM (FLETCHER, 1987). Com o propósito de utilizar 

a filosofia de software livre, existe no Scilab uma rotina denominada optim, que realiza a 

busca do ótimo através de um método quase-Newton ou do método do gradiente conjugado. É 

possível ainda trabalhar com funções-objetivo não diferenciáveis. Uma descrição completa de 

todos os parâmetros de chamada da sub-rotina pode ser encontrada no menu de ajuda do 

Scilab. 

No artigo de Medeiros (2008), sugere-se um método simplificado para minimizar a 

diferença entre a energia faturada e a energia estimada através das medições das curvas de 

carga de uma semana. 

Esse método pressupõe que se estabeleçam as medições obtidas para cada dia como 

típica para aquele dia da semana. Então, calcula-se a energia estimada com as curvas de carga 

típicas para um mês e compara-se com a energia consumida no mesmo período. Por exemplo, 

considerando-se um mês de 30 dias com 4 segundas-feiras, 5 terças-feiras, 5 quartas-feiras, 4 

quintas-feiras, 4 sextas-feiras, 4 sábados e 4 domingos, assim como a curva típica de cada dia 

da semana para o cálculo da energia consumida, tem-se: 

�-.-/0 = 4�123 + 5�-24 + 5�56/ + 4�567 + 4�128 + 4�1/9 + 4�:.; (2.2) 

Onde: 

Etotal é a energia total consumida no mês; 

Eseg é a energia consumida na segunda-feira; 

Eter é a energia consumida na terça-feira; 

Equa é a energia consumida na quarta-feira;  

Equi é a energia consumida na quinta-feira; 
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Esex é a energia consumida na sexta-feira; 

Esab é a energia consumida na sábado; e 

Edom é a energia consumida na domingo. 

Calculada a energia total consumida durante o mês, compara-se com a energia medida: 

< = �;2:7:/�-.-/0  (2.3) 

Portanto β é um parâmetro que reflete o quão diferente são as demandas ocorridas no 

período de medição das ocorridas no período em estudo. Ou seja, o valor de β corresponde a 

um deslocamento das curvas de carga diárias, a fim de que reflitam o consumo ocorrido no 

mês. 

Caso o valor de β seja maior que 1, então a demanda escolhida para o 

dimensionamento do transformador será a máxima ocorrida no período de medição 

multiplicada por β. Caso o valor de β seja menor que 1, a demanda escolhida será a máxima 

medida, pois já que esta foi registrada, não tem sentido utilizar uma demanda máxima menor. 

A Figura 2 mostra uma curva de carga medida e uma outra, deslocada para β = 1,05. 

Na seção seguinte serão apresentados os dados relevantes das MUCs que tiveram 

medições realizadas satisfatoriamente. Salienta-se que as medições de demanda máxima já 

estão integralizadas em 30 minutos e estão ajustadas de acordo com o método simplificado 

para minimizar a diferença entre a energia faturada e a energia estimada apresentada. 
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2.3 DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

 

A Tabela 1 apresenta todas as MUCs que tiveram suas medições realizadas 

satisfatoriamente. 

Cada uma das variáveis apresentadas na Tabela 1 será detalhada a seguir. 

Os bairros de Natal foram divididos em 4 classes distintas e foram classificados de 1 a 

4 de acordo com os seus padrões econômicos. Essa classificação foi realizada em 

conformidade com a experiência dos projetistas da rede a respeito da cidade de Natal. A 

classificação final dos bairros que tiveram medições realizadas é apresentada na Tabela 2. 

Unidades-tipo é a quantidade de apartamentos que a edificação possui. Normalmente, 

quando existe um apartamento denominado de cobertura no prédio, esse não é contabilizado 

como unidade-tipo. A área da unidade-tipo é a metragem do apartamento-tipo em m2. 

Figura 2 Curvas de carga medida e ajustada pelo consumo 
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Existem vários métodos para o Engenheiro Eletricista calcular a demanda de uma 

edificação. Em todas elas, aplicam-se fatores de demanda para reduzir consideravelmente a 

potência instalada do prédio. Contudo, mesmo após a aplicação desses vários fatores, 

normalmente a demanda calculada situa-se bem acima da demanda que será efetivamente 

utilizada naquela instalação. 

Atualmente, a demanda é estimada por meio de um programa elaborado pela equipe 

técnica da COSERN, cuja metodologia está apresentada no Capítulo 1 (COSERN, 1987). Há 

razões para supor que esse cálculo já está ultrapassado devido às inúmeras mudanças 

ocorridas tanto nos hábitos de consumo da população como nos aparelhos elétricos. 

Eletrônicos e eletrodomésticos surgiram no mercado, como por exemplo, o DVD e a 

popularização do computador, e outros apesar de existirem desde antes de 1987, tiveram suas 

potências modificadas, como se pode citar nas TVs e nas geladeiras. 

A ideia inicial do projeto era de se utilizar a estimativa da demanda calculada pelo 

programa da COSERN (1987) apenas como um comparativo entre o cálculo dessa estimativa 

e a que se propõe neste trabalho. No entanto, por motivos explicitados no capítulo de 

experimentos e resultados, resolveu-se utilizar essa variável como entrada para o novo cálculo. 

Na última coluna da Tabela 1 consta a demanda máxima medida que é a variável 

resposta para o presente trabalho. Os valores apresentados são o resultado de uma semana de 

medição (no mínimo 7 dias consecutivos) em que se deseja conhecer a máxima demanda 

integralizada por um período de 30 minutos. 

Da forma como os dados foram apresentados na Tabela 1, estes não podem ser 

diretamente aplicados nos métodos de estimação de parâmetros. Para serem utilizados 

adequadamente, precisam ser normalizados. Para tanto, é necessário que os dados estejam 

todos entre 0 e 1. Isto é, cada variável de entrada terá seu valor máximo mudado para 1 e seu 

valor mínimo para 0. Uma das maneiras de normalizar um conjunto de dados é utilizando a 

Equação 2.4. 

�7 −min	(�)max(�) − min	(�) ,								B = 1,2,… , E (2.4) 

Onde: 

x é o vetor contendo os dados de uma variável; e 

xi é cada valor do vetor x. 
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Tabela 1 Conjunto de dados disponíveis 

Bairro 
Número de 
unidades-
tipo (um) 

Área da 
unidade-
tipo (F+) 

Demanda 
projetista 
(kVA) 

Demanda 
programa 

(kVA) 

Demanda 
máxima 

medida (kVA) 
3 14 20 32,9 7,44 3,29 
3 10 58 50,7 5,88 4,11 
2 12 50 89,9 11,11 5,78 
4 6 103 143,72 8,57 8,34 
2 7 143 153,98 10,94 6,86 
3 14 55 155,24 11,72 10,85 
3 12 62 162,7 12,6 7,44 
2 14 80 250,46 14,78 11,58 
3 14 180 256,48 44,84 14,73 
2 16 84 259,79 15,27 12,81 
3 36 80 264,54 28,3 28,74 
3 24 55 300,84 17,3 12,12 
3 9 210 332,77 25,01 11,09 
3 12 128 346,82 20,64 15,26 
1 30 65 398,13 19,1 17,15 
3 12 184 411,74 45,75 16,92 
1 40 69 412,83 25,72 17,08 
4 11 289 426,27 68,59 19,68 
3 17 150 429,15 23,33 14,29 
3 15 170 430,96 42,64 17,02 
2 24 120 447,12 28,84 14,93 
3 12 328 486,34 77,24 21,05 
1 64 37 494,88 47,61 25,06 
4 20 280 534,63 66,73 39,08 
3 15 200 563,75 48,74 26,79 
3 24 211 708,35 76,18 32,22 
3 20 250 713,72 60,01 40,20 
4 30 268 947,74 94,58 50,02 
3 60 227 1819,5 160 42,04 
3 140 62 2070,51 86,98 14,82 

 

Tabela 2 Classificação dos bairros 

Classificação Bairros 
1 Centro, Praia do Meio e Ribeira 
2 Dix-Sept Rosado, Nova Parnamirim e Barro Vermelho 
3 Capim Macio, Lagoa Nova e Tirol 
4 Candelária e Areia Preta 

 

O resultado do processo de normalização dos dados da Tabela 1 é apresentado na 

Tabela 3. 
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É comum, na literatura de estatística, utilizar os dados padronizados para as 

simulações de regressão linear. Padronizar os dados significa mudá-los de forma que a média 

seja zero e o desvio padrão seja igual a um (HAIR et al, 1998). Contudo, as informações da 

Tabela 3 serão usadas em todas as simulações deste trabalho, independentemente do método 

que esteja sendo testado. Esse procedimento foi adotado visando à possibilidade de 

comparação dos resultados, pois, assim, os erros têm as mesmas dimensões. 

 

Tabela 3 Conjunto de dados disponíveis após a normalização 

Bairro 
Número de 
unidades-

tipo 

Área da 
unidade-

tipo 

Demanda 
projetista 

Demanda 
programa 

Demanda 
máxima 
medida 

0,6667 0,0597 0,0000 0,0000 0,0101 0,0000 
0,6667 0,0299 0,1234 0,0087 0,0000 0,0175 
0,3333 0,0448 0,0974 0,0280 0,0339 0,0533 
1,0000 0,0000 0,2695 0,0544 0,0175 0,1081 
0,3333 0,0075 0,3994 0,0594 0,0328 0,0764 
0,6667 0,0597 0,1136 0,0600 0,0379 0,1618 
0,6667 0,0448 0,1364 0,0637 0,0436 0,0888 
0,3333 0,0597 0,1948 0,1068 0,0577 0,1774 
0,6667 0,0597 0,5195 0,1097 0,2528 0,2448 
0,3333 0,0746 0,2078 0,1114 0,0609 0,2037 
0,6667 0,2239 0,1948 0,1137 0,1455 0,5446 
0,6667 0,1343 0,1136 0,1315 0,0741 0,1890 
0,6667 0,0224 0,6169 0,1472 0,1241 0,1669 
0,6667 0,0448 0,3506 0,1541 0,0958 0,2562 
0,0000 0,1791 0,1461 0,1792 0,0858 0,2966 
0,6667 0,0448 0,5325 0,1859 0,2587 0,2917 
0,0000 0,2537 0,1591 0,1865 0,1287 0,2951 
1,0000 0,0373 0,8734 0,1931 0,4069 0,3507 
0,6667 0,0821 0,4221 0,1945 0,1132 0,2354 
0,6667 0,0672 0,4870 0,1954 0,2385 0,2938 
0,3333 0,1343 0,3247 0,2033 0,1490 0,2491 
0,6667 0,0448 1,0000 0,2225 0,4630 0,3801 
0,0000 0,4328 0,0552 0,2267 0,2708 0,4659 
1,0000 0,1045 0,8442 0,2462 0,3948 0,7659 
0,6667 0,0672 0,5844 0,2605 0,2781 0,5029 
0,6667 0,1343 0,6201 0,3315 0,4561 0,6191 
0,6667 0,1045 0,7468 0,3341 0,3512 0,7899 
1,0000 0,1791 0,8052 0,4490 0,5755 1,0000 
0,6667 0,4030 0,6721 0,8768 1,0000 0,8292 
0,6667 1,0000 0,1364 1,0000 0,5262 0,2467 
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3 MODELOS LINEARES 

 

 

Segundo Hair et al (1998), a análise de regressão é de longe a técnica de dependência 

mais amplamente usada e versátil. Ela tem por objetivo a estimação de parâmetros que 

permitam a previsão de uma variável dependente em função de uma ou mais variáveis 

independentes.  

A regressão linear pode ser simples quando há apenas uma variável de entrada, 

comumente chamada variável independente, ou múltipla quando existem duas ou mais 

variáveis independentes. Neste capítulo, serão apresentadas as metodologias de estimação dos 

parâmetros da regressão linear simples e múltipla.  

 

 

3.1 REGRESSÃO LINEAR SIMPLES 

 

 

A regressão linear simples é um método para se estimar o valor esperado de uma 

variável dependente y, dado o valor da variável independente x. A regressão linear é chamada 

“linear” porque se considera que a relação da resposta às variáveis é uma função linear de 

alguns parâmetros (REIS, 1994). A Figura 3 apresenta um exemplo de dados que podem ser 

estimados através de uma regressão linear. 

O modelo estatístico de uma regressão linear simples é dado pela fórmula:  

�7 = GH + G#�7 + �7,							B = 1,2,… , E (3.1) 

Onde: 

y é a variável dependente; 

x é a variável independente; 
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ω0 é o coeficiente linear da reta; 

ω 1 é o coeficiente angular da reta; 

e é o ruído; e 

n é a quantidade de valores nos dados de entrada. 

Deseja-se minimizar a soma dos erros quadráticos entre os pontos do gráfico e a reta a 

ser estimada, isto é, minimizar o erro quadrático entre cada yi e seu correspondente na reta. 

Matematicamente, tem-se: 

$�7+I
7*# =$(�7 − GH − G#�7)+I

7*#  (3.2) 

Para minimizar o quadrado do erro, deriva-se a Equação 3.2 em relação a ω0 e ω1, 

igualando-se a zero: 

J�+JK# = 2$(�7 −GH − G#�7)I
7*# (−�7) = 0 (3.3) 

J�+JKH = 2$(�7 − GH − G#�7)I
7*# (−1) = 0 (3.4) 

As Equações 3.3 e 3.4 formam um sistema com duas incógnitas ω1 e ω0. Resolvendo o 

sistema, chega-se a: 

Figura 3 Exemplo de dados com tendência linear e a respectiva reta de regressão linear 
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G# = E∑(�7�7) − ∑�7 ∑�7E∑�7+ − (∑�7)+  (3.5) 

GH = ∑�7+∑�7 − ∑(�7�7) ∑�7E∑�7+ − (∑�7)+  
(3.6) 

Os parâmetros definidos pelas Equações 3.5 e 3.6 são os definidores da reta de 

regressão linear simples que se desejava calcular. Isto é, em se tendo os pontos x e y em um 

plano é possível encontrar-se a reta de regressão que minimiza os erros quadráticos da 

variável dependente y. 

Contudo, na maioria dos casos reais, a variável dependente y não depende 

exclusivamente de uma só variável independente x e sim de mais de uma variável. Por 

exemplo, o consumo de energia mensal de uma residência dependerá de quantas pessoas 

moram na referida casa, área do apartamento ou casa, potência instalada, renda média mensal, 

dentre várias outras que se pode enumerar. Portanto, faz-se necessário introduzir o modelo de 

regressão linear múltipla que estima uma variável y em função de inúmeras variáveis 

independentes. 

 

 

3.2 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

 

 

Uma regressão linear múltipla é utilizada quando se admite que o valor da variável 

dependente seja função linear de duas ou mais variáveis independentes. O modelo estatístico 

de uma regressão linear múltipla com k variáveis independentes é: 

�, = GH +G#�7, + G+�+, +⋯+G&�&, + �,,				N = 1,… , E  

ou 

�, = GH +$G7�7, + �,&
7*#  (3.7) 

Utilizando a notação matricial, o modelo passa a ser:  
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O = PQ+ R (3.8) 

Onde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolando o erro da Equação 3.8, chega-se a: 

R = O − PQ (3.9) 

A soma dos quadrados dos desvios (Z) é dada por: 

S = RTR = (OT −QTPT)(O − QP) (3.10) 

S = OTO − OTPQ−QTPTO +QTPTPQ (3.11) 

As matrizes y’Xw e w’X’y  são iguais, pois uma é transposta da outra e cada uma tem 

apenas um elemento. Portanto: 

S = OTO − 2QTPTO +QTPTPQ (3.12) 

A função Z apresenta ponto de mínimo para valores de w que tornem sua diferencial 

identicamente nula, isto é: 

%S = −2(%QT)PTO + (%QT)PTPQ+QTUTP(%Q) ≡ 0 (3.13) 

Como (dw’)X’Xw = w’X’X(dw), por serem matrizes com apenas um elemento e uma 

ser transposta da outra, segue-se que 

P = W11⋮1
�##�#+⋮�#I

�+#�++⋮�+I
⋯ �&#… �&+⋱ ⋮⋯ �&;Z 

 

O =
[
\]�#�+⋮�I^

_̀ 

 

a =
[
\]
GHG#G+⋮G&^
_̀ 

 

R =
[
\]�#�+⋮�I^

_̀ 
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−2(%QT)PTO + 2(%QT)PTPQ ≡ 0 (3.14) 

Ou 

(%QT)(PTPQ− UTO) ≡ 0 (3.15) 

Portanto, a diferencial de Z será identicamente nula para 

PTPQ = PTO (3.16) 

Considerando que X’X  é não singular, existe a matriz inversa (X’X) -1. Multiplicando 

os dois membros da Equação 3.16 por (X’X) -1, obtêm-se: 

Q = (PTP)b#PTO (3.17) 

Onde: 

PTP =
[
\\\
\\
] E$�#, $�#,

$�#,+
$�+,
$�#,�+,

…… $�&,
$�#,�&,

$�+, $�#,�+, $�+,+⋮$�&, ⋮$�#,�&, ⋮$�+,�&,
…⋱…

$�+,�&,⋮$�&,+ ^
___
__̀ 

e 

PTO =
[
\\
] ∑�7∑�#,�7∑�+,�7⋮∑ �&,�,^

__̀ 

A Equação 3.17 apresenta a forma de cálculo dos pesos de cada variável para 

minimizar os erros da resposta. Como se pode perceber, as únicas informações necessárias a 

esse cálculo são os dados medidos das variáveis de entrada e suas respectivas respostas. Dessa 

forma, qualquer regressão linear pode ser estimada, independentemente da quantidade de 

variáveis, para minimizar os erros médios quadráticos. 
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4 REDES NEURAIS 

 

 

Para se falar em redes neurais é fundamental começar com um breve histórico de 

como essa ferramenta se desenvolveu ao longo dos anos. 

 

 

4.1 HISTÓRICO DE REDES NEURAIS 

 

 

A era moderna das redes neurais começou com o trabalho pioneiro de McCulloch e 

Pitts (1943). No seu clássico artigo, McCulloch e Pitts descreveram um cálculo lógico das 

redes neurais que unificou seus estudos como neurofisiologista (McCulloch) e matemático 

(Pitts). Com um número suficiente de unidades simples e com conexões sinápticas ajustadas 

apropriadamente e operando de forma síncrona, eles mostraram que a rede assim constituída 

realizaria, a princípio, a operacionalização de qualquer forma computável. 

Em 1948, foi publicado o famoso livro Cybernetics de Wiener, descrevendo alguns 

conceitos importantes sobre controle, comunicação e processamento estatístico de sinais. Foi 

Wiener quem primeiro deu um significado físico da mecânica estatística no contexto de 

sistemas de aprendizagem. 

Em 1949, ocorreu outro fato significativo no avanço das redes neurais: a publicação do 

livro de Hebb The Organization of Behavior. Nele foi apresentado o famoso postulado de 

aprendizagem que afirma que a eficiência de uma sinapse variável entre dois neurônios é 

aumentada pela ativação repetida de um neurônio causada pelo outro neurônio, através 

daquela sinapse. 

Em 1952, foi publicado o livro de Ashby, Design for a Brain: The Origin of Adaptive 

Behavior. O livro trata da noção básica que o comportamento adaptativo não é inato, mas sim 

aprendido, e que através da aprendizagem o comportamento de um animal (ou sistema) 

normalmente muda para melhor. 

Em 1954, Minsky escreveu uma tese de doutorado em “redes neurais” na University of 

Princeton, intitulada: “Theory of Neural-Analog Reinforcement Systems and Its Application 

to the Brain-Model Problem”. 

Cerca de 15 anos após a publicação do clássico artigo de McCulloch e Pitts, uma nova 

abordagem para o problema de reconhecimento de padrões foi introduzida por Rosenblatt 
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(1958) em seu trabalho sobre o perceptron, um método inovador de aprendizagem 

supervisionada. Em 1960, Widrow e Hoff introduziram o algoritmo do mínimo quadrado 

médio (LMS, Least Mean-Square) e o usaram para formular o Adaline (adaptative linear 

element, elemento linear adaptativo). A diferença entre o perceptron e o Adaline está no 

procedimento de aprendizagem. 

Menos de dez anos mais tarde, em 1969, Minsky e Papert utilizaram a matemática 

para demonstrar que existem limites fundamentais para aquilo que os perceptrons de camada 

única podem calcular. Em uma breve seção sobre perceptrons de múltiplas camadas, eles 

afirmaram que não havia razão para supor que qualquer uma das limitações do perceptron de 

camada única poderia ser superada na versão de múltiplas camadas. 

Grossberg, em 1980, baseando-se em seus trabalhos anteriores sobre aprendizagem 

competitivas, estabeleceu um novo princípio de auto-organização conhecida como teoria da 

ressonância adaptativa (ART, Adaptative Resonance Theory). Basicamente a teoria envolve 

uma camada de reconhecimento de baixo para cima e uma camada generativa de cima para 

baixo. Se o padrão de entrada e o padrão realimentado aprendido coincidirem, então ocorre 

um estado dinâmico chamado de “ressonância adaptativa”. 

Em 1982, Hopfield utilizou a ideia de uma função de energia para formular um novo 

modo de se entender a computação executada por redes recorrentes com conexões sinápticas 

simétricas. Essa classe particular de redes neurais com realimentação atraiu muita atenção nos 

anos 1980, e no decorrer do tempo tornou-se conhecida como redes de Hopfield. 

Um outro acontecimento importante no ano de 1982 foi a publicação do artigo de 

Kohonen sobre os mapas auto-organizáveis (Kohonen, 1982) utilizando uma estrutura de rede 

unidimensional ou bidimensional. 

Em 1986, foi relatado por Rumelhart, Hinton eWilliams o desenvolvimento do 

algoritmo de retropropagação (back-propagation). Esse algoritmo exerceu uma grande 

influência na utilização da aprendizagem de máquina por retropropagação, que emergiu como 

o algoritmo de aprendizagem mais popular para o treinamento de perceptrons de múltiplas 

camadas. Na verdade, a aprendizagem por retropropagação foi descoberta de modo 

independente em dois outros lugares, na mesma época (Parker, 1985; LeCun, 1985). 

Entretanto, deve-se atribuir muito crédito pelo algoritmo de retropropagação a Rumelhart, 

Hinton e Williams (1986), por proporem a sua utilização para a aprendizagem de máquina e 

por demonstrarem como isso poderia funcionar. 
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Existem alguns termos bastante utilizados quando o assunto é redes neurais. Dessa 

forma, alguns conceitos serão brevemente comentados antes de se adentrar nas redes neurais 

propriamente ditas. 

 

 

4.2 CONCEITOS IMPORTANTES 

 

 

O termo “exemplo” na área de redes neurais é normalmente apresentado como sendo 

um conjunto de dados que define a entrada da rede. No trabalho em questão, cada Múltipla 

Unidade de Consumo representa um exemplo e cada um contém um valor para cada variável 

de entrada. 

Há várias formas de uma rede neural “aprender”, dentre as quais duas são mais 

comuns: aprendizagem supervisionada e a não-supervisionada. Na primeira, é comum dizer-

se que existe a figura do “professor”, pois para cada exemplo existe uma saída previamente já 

desejada. Dessa maneira os parâmetros da rede são ajustados para a resposta da rede 

aproximar-se do valor desejado. O sinal de erro pode ser definido como a diferença entre a 

resposta desejada e a resposta real da rede. Este ajuste é realizado passo a passo, 

iterativamente, com o objetivo de fazer a rede neural emular o professor (HAYKIN, 2001). 

Na aprendizagem não-supervisionada a saída de cada exemplo não é conhecida. Uma 

técnica bastante conhecida nesse tipo de aprendizagem é o clustering (ou, em português, 

aglomeração) que tem por objetivo agrupar, em um número determinado de classes, os 

exemplos semelhantes. Outros conceitos importantes são o de conjunto de treinamento e 

conjunto de validação. O primeiro é constituído de um determinado número de exemplos que 

servirão para ajustar os parâmetros da rede. Já o conjunto de validação não pode ser usado 

para o treinamento da rede e tem a finalidade de verificar qual é o erro da rede neural para 

exemplos que ainda não foram apresentados a ela. 

Para se falar de redes neurais artificiais é necessário iniciar pela unidade mais básica: o 

perceptron. Esse tema será abordado na sequência. 
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4.3 PERCEPTRONS 

 

 

As redes neurais foram inspiradas no cérebro humano. A unidade básica do cérebro é 

o neurônio que tem por característica apresentar vários denditros e um axônio. O fluxo de 

informações chega ao sistema nervoso central passando de neurônio por neurônio. Essas 

informações entram em cada neurônio pelos seus denditros e sai do axônio de um neurônio 

para entrar em outro neurônio através de seu dendrito. 

Em termos computacionais, um neurônio é a unidade básica de processamento de 

informação que é fundamental para a operação de uma rede neural. A Figura 4 apresenta um 

diagrama de blocos que representa um modelo de um neurônio que forma a base de um 

projeto de uma rede neural artificial (HAYKIN, 2001). 

 

Figura 4 Modelo não-linear de um neurônio artificial 
 

O modelo da Figura 4 apresenta um neurônio k que é composto por: 

• Um conjunto de sinapses cada um composto por um peso sináptico próprio. Para cada 

entrada xj na sinapse j é associada um peso wkj. É importante esclarecer que o primeiro 

índice do peso sináptico representa o neurônio em questão, enquanto que o segundo 

índice se refere ao terminal de entrada ao qual está conectada a respectiva sinapse. 

Figura 4: Modelo não-linear de um neurônio artificial 

• Um somador de sinais de entrada, ponderado pelos respectivos pesos sinápticos. O 

somador constitui um combinador linear. O bias tem por efeito aumentar ou diminuir a 

entrada líquida da função de ativação, dependendo se ele é positivo ou negativo, 

respectivamente. 

• Uma função de ativação para restringir a amplitude do sinal de saída de um neurônio. 

Normalmente as funções de saída são limitadas no intervalo de [0, 1] ou [-1, 1]. 
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Em termos matemáticos, pode-se representar a saída yk do neurônio k como sendo: 

c& = d& +$G&,. �,I
,*#  (4.1) 

e 

�& = f(c&) (4.2) 

Onde: 

x1,x2,..., xn são os sinais de entrada; 

wk1,wk2,...,wkn são os pesos sinápticos associados a cada sinal de entrada; 

bk é o bias; f(∙) é a função de ativação; e 

yk é o sinal de saída do neurônio. 

Existem três funções de ativação básicas que seguem: 

1. Função de limiar. Definida pela equação: 

f(c) = h 1	��	c ≥ 0−1	��	c < 0� 
O gráfico da função limiar é apresentado na Figura 5 

 

2. Função linear por partes (Figura 6). A equação definidora é: 

Figura 5 Função de limiar 
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f(c) = k 1	��	c ≥ 1c	��	1 > c > −1−1	��	c ≤ −1 � 
 

 

 

 

3. Função sigmóide. Essa função tem um formato de “s” e é a mais utilizada nas 

construções de redes neurais. Um exemplo de função sigmóide é a função logística definida 

pela equação abaixo. 

f(c) = 11 + �b/l 
A constante a é o parâmetro de inclinação da função sigmóide. Essa função está 

compreendida no intervalo de 0 a 1 e tem como grande mérito ser diferenciável em qualquer 

ponto, contrariamente da função de limiar e da função linear por partes. O gráfico da função 

logística, para alguns valores de a, é mostrado na Figura 7. 

 

Figura 6 Função linear por partes 
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Figura 7 Função logística 
 

Uma rede neural limitada a só um perceptron já resolve inúmeros problemas. Contudo, 

os perceptrons estão limitados a resolverem problemas que sejam linearmente separáveis. Um 

exemplo de problema linearmente separável é apresentado na Figura 8. Dessa condição surgiu 

o famoso problema de classificação XOR que não é linearmente separável e, portanto não 

pode ser resolvido com um perceptron. Esse assunto será detalhado na sequência. 

 

 

Figura 8 Exemplo de problema linearmente separável 
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4.4 O PROBLEMA DO XOR 

 

 

A função booleana OU Exclusivo (XOR, Exclusive OR) é um exemplo de problema 

em que o perceptron elementar não pode resolver, isso porque a referida função não é 

linearmente separável. A saída do XOR é 0 para os padrões de entrada (0,0) e (1,1) e será 

igual a 1 para os padrões (0,1) e (1,0). Considerando esses quatro pontos como os vértices de 

um quadrado unitário, o problema em questão pode ser representado pela Figura 9. 

 

 

Figura 9 Gráfico do quadrado unitário mostrando a saída lógica da função booleana XOR 
 

A utilização de um único neurônio resulta em uma reta de fronteira de decisão. Então, 

para resolver o Problema do XOR, a arquitetura da rede pode ser composta por uma camada 

oculta com dois neurônios e uma camada de saída com um neurônio. Os três são 

representados por um modelo de McCulloch-Pitts no qual foi utilizada, como função de 

ativação, a função de limiar e com neurônios dispostos conforme apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 Arquitetura da rede neural para resolver o problema do XOR 
 

Da forma como a rede neural da Figura 10 foi concebida, o Neurônio 1 apresentará o 

resultado conforme mostrado na Figura 11(a) e o Neurônio 2 de acordo com a Figura 11(b). 

 

 

Figura 11 (a) Saída do Neurônio 1    (b) Saída do Neurônio 2 
 

A função do neurônio de saída é construir uma combinação linear das fronteiras de 

decisão formada pelos dois neurônios ocultos. Por essa razão é que os pesos sinápticos 

associados ao Neurônio 3 são w31 = -2 e w32 = +1. Dessa forma, quando a entrada for (0,0), os 

dois neurônios ficam desligados e por consequência o neurônio de saída também. Se a entrada 

for (1,1), os dois neurônios ocultos estão ligados, mas como efeito inibitório do Neurônio 1 é 

maior do que o efeito excitatório do Neurônio 2, a saída vai para 0. Caso a entrada da rede 

neural for (0,1) ou (1,0) o Neurônio 1 estará desligado e o Neurônio 2 ligado. Nessa situação, 

o efeito excitatório do último ligará o neurônio de saída. 
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A saída da rede neural apresentada na Figura 10 é apresentada na Figura 12. Dessa 

forma, está definitivamente resolvido o Problema do XOR. 

 

 

 

4.5 PERCEPTRONS DE MÚLTIPLAS CAMADAS 

 

 

Na década de 1980, a questão a ser resolvida na área de redes neurais era como definir 

todos os pesos sinápticos associados a vários neurônios e em múltiplas camadas. 

Intuitivamente é impossível. Neste contexto, em 1986, Rumelhart popularizou o algoritmo de 

retropropagação de erro (error back-propagation). 

O referido algoritmo consiste em aplicar um sinal de entrada na rede neural fazendo 

com que ele se propague camada por camada. Estas redes são normalmente chamadas de 

perceptrons de múltiplas camadas (MLP, multilayer perceptron). Então, é coletada uma 

resposta na saída da rede neural. Nessa etapa do processo, os pesos sinápticos são fixos. 

Compara-se a resposta obtida com uma saída desejada, obtendo-se um sinal de erro. Esse 

sinal é retropropagado através da rede ajustando-se os pesos sinápticos de acordo com uma 

regra de correção de erro. 

Um exemplo de grafo arquitetural com duas camadas ocultas é mostrado na Figura 13. 

A rede mostrada é totalmente conectada. Isto significa que um neurônio em qualquer camada 

está conectado a todos os neurônios da camada anterior. 

Figura 12 Resposta da rede neural que resolve o Problema do XOR 
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Existem dois tipos de sinais definidos por Parker (1987): 

1. Sinais funcionais. Este é um sinal que incide no terminal de entrada da rede e propaga-

se para frente através dela e emerge no terminal de saída como um sinal de resposta. 

2. Sinal de erro. O sinal de erro origina-se em um neurônio de saída da rede e propaga-se 

para trás através dela. 

Cada neurônio oculto ou de saída é projetado para realizar dois cálculos: um do sinal 

funcional que aparece na saída de um neurônio e é expresso como uma função não-linear do 

sinal de entrada e dos pesos sinápticos associados com aquele neurônio. O outro é a 

estimativa do vetor gradiente que é necessária para a retropropagação através da rede. 

 

 

4.6 ALGORITMO DE RETROPROPAGAÇÃO 

 

 

O sinal de erro na saída do neurônio j, na iteração n, é definido como sendo a 

diferença entre o valor desejado e o valor de saída do neurônio 

�,(E) = %,(E) − �,(E) (4.3) 

Onde: 

o neurônio j é um nó de saída; 

Figura 13 Arquitetura de uma rede neural com duas camadas ocultas 
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n é o número da iteração atual; 

ej(n) é o sinal de erro; 

dj(n) é a saída desejada; e 

yj(n) é a saída da rede neural. 

Por definição, o valor instantâneo da energia do erro para o neurônio j é #+ �,+	(E). 
Portanto, o valor da energia total do erro é o somatório dos erros dos neurônios da camada de 

saída: 

�(E) = 12$�,+(E),∈n  (4.4) 

Onde C inclui todos os neurônios da camada de saída da rede. 

Considerando i como o neurônio anterior ao j, tem-se que o campo local induzido vj(n) 

é dado por: 

c,(E) =$G7,(E)�7(E);
7*H  (4.5) 

Onde: 

m é o número total de entradas (excluindo o bias) aplicadas ao neurônio j; 

ωji é o peso sináptico entre o neurônio i e o neurônio j. 

Assim, pode-se, agora, determinar a saída correspondente ao neurônio j na iteração n: 

�7(E) = f,(c,(E)) (4.6) 

Sendo f,(∙) a função de ativação não-linear associada ao neurônio j. 

Para calcular os pesos sinápticos, faz-se necessário calcular a ∆ωij(n) que é 

proporcional à derivada parcial do erro com relação ao peso sináptico, como segue de acordo 

com a regra da cadeia: 

J�(E)JG7,(E) = J�(E)J�,(E) J�7(E)J�,(E) J�,(E)Jc,(E) Jc,(E)JG7,(E) (4.7) 

Derivando a Equação 4.7 e sabendo que a regra delta é definida por 

ΔG7,(E) = −o J�(E)JG7,(E)  
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onde η é o parâmetro da taxa de aprendizagem, é possível chegar a: 

ΔG7,(E) = op,(E)�7(E) (4.8) 

Onde o gradiente local δj(n) é definido por: 

p,(E) = �,(E)f,T qc,(E)r (4.9) 

Existem dois casos para o cálculo do gradiente local: 

1. O neurônio j é um nó de saída. 

Neste caso, é conhecido o valor do erro ej(n) e, dessa forma, calcula-se diretamente o 

gradiente local δj(n) através da Equação 4.9. 

2. O neurônio j é um nó oculto. 

Com alguns passos matemáticos, é possível determinar que o gradiente local seja: 

p,(E) = f,T(c,(E))$p&(E)G&,(E)&  (4.10) 

onde k é um nó de saída. 

Após o cálculo de ∆ωij(n), torna-se simples encontrar os pesos sinápticos para a 

próxima iteração: basta somar o vetor dos pesos sinápticos com o vetor dos ∆ω 

correspondente. Esse procedimento pressupõe-se a definição de um chute inicial para os pesos 

sinápticos na primeira iteração. Matematicamente, tem-se: 

G7,(E + 1) = G7,(E)ΔG7,(E) (4.11) 

 

 

4.6.1 Função de Ativação 

 

 

A função de ativação f,(∙) deve ser contínua para que a derivação possa existir. Um 

exemplo de função não-linear, continuamente diferenciável e já apresentada anteriormente, é 

a função sigmóide que pode ter duas formas distintas: 

1. Função Logística. 

Conforme já ilustrada, essa função é definida por: 
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f, qc,(E)r = 11 + �b/ls(I) (4.12) 

Derivando essa equação com relação a vj(n) e sabendo que yj(n) = 'j(vj(n)), chega-se a: 

f,T qc,(E)r = ��,(E)[1 − �,(E)] (4.13) 

2. Função tangente hiperbólica. 

Na forma mais geral, esta função é definida por: 

f, qc,(E)r = �	tanh	(dc,(E)) (4.14) 

com (a, b) > 0. 

A sua derivada em relação a vj(n) é dada por: 

f,T qc,(E)r = d� x� − �,(E)yx� + �,(E)y (4.15) 

 

 

4.6.2 Taxa de Aprendizagem 

 

 

Quanto menor for o parâmetro da taxa de aprendizagem η, menores serão as variações 

dos pesos sinápticos da rede de uma iteração para outra, e mais suave será a trajetória no 

espaço dos pesos. Esta melhoria, entretanto, é obtida à custa de uma taxa de aprendizagem 

lenta. Por outro lado, se fizermos o parâmetro da taxa de aprendizagem η muito grande, para 

acelerar a taxa de aprendizagem, as grandes modificações nos pesos sinápticos podem tornar a 

rede instável (oscilatória). Uma maneira de aumentar a taxa de aprendizagem, evitando o 

perigo de instabilidade, é modificar a regra delta com a inclusão de um termo de momento: 

ΔG7,(E) = zΔG7,(E − 1) + op,(E)�7(E) (4.16) 

Onde α é usualmente um número entre 0 e 1 chamado de constante de momento. 
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4.6.3 Modos de Treinamento 

 

 

Existem dois tipos de modos de treinamento: sequencial e por lote. No modo 

sequencial, os pesos sinápticos são atualizados a cada exemplo de treinamento passado 

através da rede. Já no método por lote, os pesos sinápticos apenas são ajustados depois de 

uma época completa (todos os exemplos de treinamento) ser apresentada à rede (HAYKIN, 

2001). 

 

 

4.6.4 Critérios de Parada 

 

 

Não existem critérios bem definidos para encerrar o algoritmo de retropropagação. 

Pode-se definir dois que têm suas vantagens e desvantagens (HAYKIN, 2001): 

1. Considera-se que o algoritmo de retropropagação tenha convergido, quando a norma 

euclidiana do vetor gradiente alcançar um limiar suficientemente pequeno; e 

2. Considera-se que o algoritmo de retropropagação tenha convergido, quando a taxa 

absoluta de variação do erro médio quadrado por época for suficientemente pequena. 

 

 

4.6.5 Generalização 

 

 

Uma dificuldade recorrente para um projetista de rede neural é definir qual a melhor 

arquitetura a ser usada para a resolução de um determinado problema. Para se obter uma boa 

rede neural, é necessário que ela apresente bons resultados para exemplos que não foram 

utilizados no conjunto de treinamento, isto é, tenha uma boa generalização para novos dados. 

Caso a arquitetura da rede neural apresente um número insuficiente de neurônios (rede 

muito simples), é provável que o resultado não seja satisfatório conforme pode ser visualizado 

na Figura 14(a). Em contrapartida, se for usada uma quantidade excessiva de neurônios (rede 

complexa), essa apresentará um erro nulo para o conjunto de treinamento, no entanto, um alto 

erro em exemplos desconhecidos, como pode ser visto na Figura 14(b). Para se obter um 

equilíbrio é comum utilizar uma rede moderada com relação ao número de neurônios que 
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provavelmente resultará em uma boa generalização. Um gráfico com essa última configuração 

é apresentado na Figura 14(c). 

 

 

Figura 14 Gráficos com a saída de três redes neurais com diferentes complexidades 
 

 

4.6.6 Método de Treinamento com Parada Antecipada 

 

 

Um dos modos para evitar o problema da má generalização das redes neurais é utilizar 

o método de treinamento com parada antecipada. Sabe-se que, normalmente, quanto mais se 

treina a rede, menor erro para os dados de treinamento (HAYKIN, 2001). 

Contudo, nem sempre isso é verdade para o conjunto de dados de validação. Em um 

certo momento do treinamento da rede, o erro para o conjunto de validação começa a se 

elevar. Isso acontece porque a rede neural tende a ajustar os pesos sinápticos apenas para o 

conjunto de dados que está sendo treinado. Esse é o melhor momento para se parar o 

treinamento. A Figura 15 ilustra o método de treinamento com parada antecipada. 
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Figura 15 Regra da parada antecipada 
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5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo, os experimentos serão detalhados como foram realizados e os 

resultados obtidos através deles serão apresentados e discutidos. 

 

  

5.1 CROSS-VALIDATION EM REDES NEURAIS 

 

 

Quando a quantidade de exemplos com a saída desejada é pequena, uma técnica de 

validação dos resultados surge com uma excelente opção: cross-validation (ou validação 

cruzada). Esse método consiste em dividir o conjunto de n dados em k subconjuntos, com k > 

1 e que seja divisível por n. A rede neural é treinada com todos os subconjuntos exceto um 

que será usado para medir o erro de validação. Esse procedimento é repetido k vezes, sendo 

que cada uma usando um subconjunto de validação diferente das demais. A Figura 16 ilustra 

o referido método para k = 4. O desempenho do modelo é avaliado pela média do erro 

quadrático obtida na validação de cada passo do experimento. 

 

 

Figura 16 Exemplo do método do cross-validation para k = 4 
 

Antes de se apresentar os resultados obtidos nas simulações, é necessário conhecer um 

pouco sobre o software utilizado para testar os modelos. 
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5.2 SOFTWARE WEKA 

 

 

A denominação WEKA vem da abreviação de Waikato Environment for Knowledge 

Analysis. O software começou a ser escrito em 1993 na Universidade de Wakato, Nova 

Zelândia, sendo adquirido posteriormente por uma empresa no final de 2006. A ideia inicial 

do projeto era a investigação de técnicas de aprendizagem de máquina para aplicar na 

agricultura, área chave na economia da Nova Zelândia (SILVA, 2004). O WEKA está 

implementado na linguagem de programação Java e possui código aberto e disponível na 

internet (software livre).  

O sistema possui uma interface gráfica amigável e seus algoritmos fornecem relatórios 

com dados analíticos e estatísticos do domínio minerado. Alguns algoritmos que podem ser 

encontrados no programa são: 

Métodos de classificação: 

• Árvore de decisão induzida; 

• Naive Bayes; 

• Regressão lógica; 

• Perceptron; 

• Perceptron multicamada; dentre vários outros. 

Métodos para predição numérica: 

• Regressão linear; 

• Regressão local de pesos; 

• Redes de função de base radial; 

• Perceptron multicamada; dentre vários outros. 

 

 

5.3 MEDIDAS DE ERRO 

 

 

Para avaliar qual modelo apresenta melhores resultados é preciso conhecer as medidas 

de erro. No WEKA, as medidas disponíveis são: correlação, erro médio absoluto, raiz do erro 

médio quadrático, erro médio relativo e raiz do erro médio quadrático relativo. A seguir, uma 

breve explicação de cada um deles é apresentada. 
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1. A correlação mede o grau de relacionamento entre a variável resposta e as variáveis de 

entrada. Dessa forma, quanto maior a correlação, melhor será a resposta do modelo 

para aquela entrada. A correlação varia entre -1 e 1.  

2. Para se calcular erro médio absoluto, deve-se extrair a diferença positiva (absoluta) 

entre o valor estimado pelo modelo e a resposta desejada de cada exemplo e encontrar 

a média desses valores. 

3. Já a raiz do erro médio quadrático, ao invés de se calcular o valor absoluto da 

diferença, eleva-se ao quadrado cada erro. Para a média não acumular um erro ao 

quadrado, retira-se a raiz quadrada da média dos erros. 

4. O erro médio relativo mede o quanto o erro médio absoluto está afastado com relação 

a uma estimação que é simplesmente a média dos valores de entrada. 

Consequentemente, se essa medida estiver acima de 100 % significa que a estimação 

está pior do que o modelo mais simples possível. 

5. A raiz do erro médio quadrático relativo tem a mesma filosofia da medida de erro 

anterior. A mudança fica a cargo do uso do erro médio quadrático no lugar do erro 

médio absoluto. 

Para evitar o uso de 5 medidas de erro nas comparações dos resultados, será utilizada 

apenas a raiz do erro médio quadrático como medida de erro padrão. 

Após a apresentação das medidas de erro, serão expostos na sequência, os erros na 

estimação da demanda máxima para a regressão linear. Para que a comparação entre regressão 

linear e rede neural seja possível, em todos os casos, as medidas de erro serão calculadas 

utilizando o método cross-validation, já apresentado. 

 

 

5.4 ERROS NA ESTIMAÇÃO PELA REGRESSÃO LINEAR 

 

 

Utilizando os mesmos dados de entradas, a regressão linear apresenta apenas um valor 

para a raiz do erro médio quadrático. Contudo, pode-se obter alguns outros erros caso retire-se 

das simulações uma ou mais variáveis de entrada. Dessa forma, é possível verificar qual á 

melhor resposta da regressão linear com o conjunto de dados disponíveis. Por exemplo, para o 

problema em questão, qual seria a melhor resposta da regressão: quando se considera todas as 

variáveis, ou quando se utiliza a demanda calculada pelo projetista e o bairro? 



51 
 

Como foram definidas cinco variáveis de entrada para a caracterização do problema, 

existem 31 formas diferentes de estimar a regressão linear e obter os erros para cada uma 

delas. 

Com o objetivo de facilitar a visualização dos erros nos gráficos vindouros, uma 

notação foi adotada para as variáveis de entrada e está apresentada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 Notação para as variáveis de entrada 

Numeração Variável de entrada 
1 Classificação do bairro 
2 Número de unidades-tipo 
3 Área da unidade-tipo 
4 Demanda calculada pelo projetista 
5 Demanda calculada pelo programa da COSERN (1987) 

 

Com base na Tabela 4, se a simulação foi realizada, por exemplo, com a configuração 

(1;3;4) significa que, nessa simulação, apenas as variáveis classificação do bairro, área da 

unidade-tipo e demanda calculada pelo projetista foram consideradas. 

Considerando todas essas informações, é possível construir o gráfico da Figura 17 que 

apresenta as raízes dos erros médios quadráticos para as simulações contendo apenas uma 

variável em cada uma delas. 

 

Analisando a Figura 17, nota-se que a menor raiz do erro médio quadrático ocorre 

quando se utiliza apenas a variável da demanda calculada pelo programa da COSERN (1987). 

Figura 17 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de regressão linear com 
uma variável 
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Os erros da regressão linear construídos utilizando duas variáveis de entrada podem 

ser visualizados no gráfico da Figura 18. 

 

 

Analisando o gráfico da Figura 18, depreende-se que os menores erros foram 

verificados nas configurações (3;5), (1;5), (4;5) e (2;5), organizadas aqui do menor para o 

maior. Não é difícil perceber que os menores erros foram obtidos quando a variável 5, 

demanda calculada pelo programa da COSERN (1987), estava presente, indicando a 

importância dessa informação para a estimação por regressão linear. 

Com base nos gráficos das Figuras 17 e 18, observa-se que utilizar duas variáveis de 

entrada na regressão linear, sejam elas quais forem, resulta numa resposta inferior àquela 

simulada com apenas a variável 5. 

O gráfico da Figuras 19 ilustra os erros obtidos quando se utilizam três variáveis de 

entrada. 

 

Figura 18 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de regressão linear com 
duas variáveis 
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Figura 19 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de regressão linear com 
três variáveis 

 

Mais uma vez, os menores erros (1;3;5), (1;4;5), (3;4;5) e (2;4;5) são encontrados 

quando consta a variável da demanda calculada pelo programa da COSERN (1987) na entrada 

da regressão linear, ratificando, assim, a importância dessa variável para a estimação por 

regressão. 

Aumentando a quantidade de variáveis de entrada de duas para três, nota-se que não 

há uma melhora nos resultados obtidos. Dessa forma, até agora, o melhor resultado aparece 

quando se utiliza apenas a variável 5 na entrada da regressão linear. 

As raízes dos erros médios quadráticos para as simulações com quatro e, finalmente, 

com as cinco variáveis são apresentadas no gráfico da Figura 20. 
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Figura 20 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de regressão linear com 
quatro e as cinco variáveis 

 

Após analisar as 31 simulações realizadas utilizando o método de regressão linear, 

conclui-se que a melhor resposta, com esse método, para calcular a demanda máxima de uma 

edificação com Múltiplas Unidades de Consumo, é obtida utilizando apenas a variável da 

demanda calculada pelo programa da COSERN (1987). Para efeito de comparação de 

métodos, serão apresentados, a seguir, os resultados obtidos a partir de algumas redes neurais 

testadas. 

 

 

5.5 ERROS NA ESTIMAÇÃO POR REDES NEURAIS 

 

 

Diferentemente da regressão linear, as redes neurais têm infinitas possibilidades de 

configuração. Cada arquitetura utilizada gera uma rede diferente e, consequentemente, erros 

de estimação distintos. Pode-se optar por redes com uma, duas ou mais camadas ocultas. 

Contudo, a literatura de redes neurais (HAYKIN, 2001, PIAZZI, 2001, POZO, 2010 e 

SOUTO, 2010), não recomenda a utilização de mais de duas camadas ocultas. Em cada 

camada, pode-se utilizar uma quantidade distinta de neurônios. Existe ainda a possibilidade de 

mudar a taxa de aprendizagem, o momento e a quantidade de épocas. Diante dessa infinidade 

de possibilidades, várias redes devem ser testadas para satisfazer o projetista da rede neural. A 

partir de agora, algumas respostas de redes neurais testadas serão apresentadas. 



55 
 

Todos os gráficos dessa seção apresentarão o valor da raiz do erro médio quadrático 

para a rede neural com apenas a variável da demanda calculada pelo programa da COSERN 

(1987). Dessa forma, facilita-se a comparação dos erros obtidos pela rede neural, com o erro 

obtido pela melhor estimativa da regressão linear. 

Inicialmente, foram testadas várias arquiteturas, mantendo a taxa de aprendizagem 

dentro da faixa de 0,25 a 0,35, o momento entre 0,2 e 0,3 e o número de épocas fixo e igual a 

500. Com essas configurações, montou-se o gráfico da Figura 21. 

 

 

Figura 21 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de rede neural com 500 
épocas de treinamento 

 

Analisando o gráfico da Figura 21, percebe-se que nenhuma arquitetura utilizada com 

500 épocas de treinamento foi capaz de reduzir o erro obtido pela estimação da regressão 

linear. Diante dessa situação, teve-se a ideia de aumentar a quantidade de épocas para 

verificar como os erros se comportariam. O gráfico da Figura 22 ilustra os erros mantendo-se 

a faixa da taxa de aprendizagem e o momento nos mesmos valores definidos no parágrafo 

acima, mas aumentando o número de épocas para 700. 

O gráfico da Figura 22 mostra que, em média, os erros tenderam a diminuir em 

comparação com os treinamentos realizados com 500 épocas. Todavia, ainda estão acima do 

erro obtido pela regressão linear simples. Como a experiência de aumentar a quantidade de 

épocas foi positiva, resolveu-se por continuar no mesmo caminho e realizar simulações de 

diversas redes com 1.000 épocas de treinamento. O gráfico da Figura 23 apresenta o resultado 

dessas simulações. 
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Figura 22 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de rede neural com 700 
épocas de treinamento 

 

 

Figura 23 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de rede neural com 1.000 
épocas de treinamento 

 

Baseado nos resultados obtidos para as simulações com 1.000 épocas, conclui-se que 

ainda há melhoras quando do aumento do número de épocas. Mas, por enquanto, ainda não 

foi obtida nenhuma rede neural que apresentasse um resultado melhor do que a regressão 

linear. Por isso, resolveu-se por saltar para 2.500 épocas e mudar a faixa do momento para 

valores entre 0,45 e 0,60. A Figura 24 apresenta o gráfico com os erros nessas novas 

configurações de rede. 
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De acordo com o gráfico da Figura 24, em vários modelos de redes testados, obteve-se 

a raiz do erro médio quadrático menor do que a regressão linear com a variável da demanda 

calculada pelo programa da COSERN (1987). Isso já é um ótimo resultado, contudo, ainda é 

necessário aumentar a quantidade de épocas para se saber como o erro irá se comportar. O 

resultado desse teste é apresentado no gráfico da Figura 25 que foi dividido em três partes. A 

primeira com os resultados para 3.500 épocas, a segunda para 4.000 e a última para 5.000. 

 

 

Figura 25 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de rede neural com mais de 
2.500 épocas de treinamento 

Figura 24 Raízes dos erros médios quadráticos para as simulações de rede neural com 2.500 
épocas de treinamento 
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A partir da análise do gráfico da Figura 25 é possível perceber que de 4.000 épocas em 

diante a tendência é que a raiz do erro médio quadrático comece a subir. 

Após a análise de todos os gráficos mostrados nessa seção, verifica-se que a menor 

raiz do erro médio quadrático aparece quando se utiliza: apenas uma camada oculta com 14 

neurônios; taxa de aprendizagem igual a 0,3; momento igual a 0,45; e 3.500 épocas de 

treinamento. Nessa configuração, a medida de erro adotada como padrão (raiz do erro médio 

quadrático) vale 0,1256. Abaixo do menor valor encontrado para a regressão linear que é 

0,1728. Para uma comparação mais completa, a Tabela 5 apresenta todas as medidas de erro 

para a melhor regressão linear e para a melhor rede neural. 

 

Tabela 5 Comparação entre a melhor regressão linear e a melhor rede neural 

Método Correlação 
Erro 

médio 
absoluto 

Raiz do 
erro médio 
quadrático 

Erro 
médio 
relativo 

Raiz do erro 
médio 
relativo 

Regressão linear 0,7318 0,1289 0,1728 64,2195 67,1442 
Rede neural 0,8728 0,1056 0,1256 52,5829 48,81 

 

Analisando a Tabela 5 verifica-se que a melhor rede neural encontrada no presente 

trabalho apresenta melhores resultados em todas as medidas de erro do que a melhor 

regressão linear. 

O gráfico da Figura 26 apresenta uma comparação entre a demanda medida nas 30 

Múltiplas Unidades de Consumo e os modelos de estimação, quais sejam: o programa da 

COSERN (1987) de cálculo de demanda e a resposta da rede neural proposta neste trabalho. 

Vale salientar que para a estimativa da rede neural foi utilizado todos os dados no treinamento 

da rede, visto que, normalmente, o cross-validation é utilizado apenas para a escolha do 

melhor modelo. 
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Figura 26 Comparação entre o modelo da COSERN de estimação e a estimação por rede 
neural 

 

Analisando o gráfico da Figura 26, percebe-se que para certas MUCs, o programa da 

COSERN (1987) resulta numa boa estimativa. No entanto, em certas unidades, a estimativa 

chega a ser maior do que quatro vezes o valor da demanda medida. Já a estimação por rede 

neural, mantém uma certa coerência em todas as MUCs. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho se destina a realizar uma estimativa de demanda máxima para 

Múltiplas Unidades de Consumo de forma que melhore a resposta em comparação com o 

trabalho anteriormente publicado. O capítulo de experimentos e resultados mostra que esta 

meta foi alcançada com sucesso.  

Inicialmente não se previa a utilização da demanda calculada pelo programa da 

COSERN nas variáveis de entrada. Contudo, conforme pode ser visto em todos os gráficos 

apresentados na Seção Erros na Estimação para a Regressão Linear do Capítulo 5, a variável 

de entrada mais significativa para a obtenção do menor erro é exatamente essa demanda. Em 

consequência dessa constatação, resolveu-se por utilizar a resposta do cálculo da COSERN 

como uma variável de entrada da rede neural.  

A decisão pela utilização da variável referida acima foi fundamental para diminuir os 

erros das estimativas e, consequentemente, melhorar a resposta da rede neural. No entanto, 

cabe frisar, que apenas a saída do programa da COSERN não é suficiente para reduzir os erros 

a valores apresentados pela rede neural, visto que essa é bem melhor caracterizada com as 5 

variáveis disponíveis. Portanto, é de extrema importância a utilização dos perceptrons de 

múltiplas camadas com todas as variáveis de entrada, apresentadas no capítulo de preparação 

de dados para a obtenção dos melhores resultados. 
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