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Resumo 
 

 

A abertura do mercado brasileiro de energia elétrica e a competitividade entre as 

empresas do setor energético fazem com que a busca por informações úteis e 

ferramentas que venham a auxiliar na tomada de decisões, aumente por parte das 

concessionárias. Uma importante fonte de conhecimento para essas concessionárias são 

as séries temporais de consumo de energia. A identificação de padrões de 

comportamento e a descrição de eventos se tornam necessárias para a execução de 

atividades de planejamento, buscando melhorias na qualidade de atendimento e 

vantagens financeiras. 

A presente dissertação apresenta uma metodologia baseada em ferramentas de 

mineração e representação de séries temporais, com o objetivo de extrair conhecimento 

que relacionam séries de demanda de energia elétrica de diversas subestações 

interligadas de uma concessionária. O método utilizado explora relações de duração, 

coincidência e ordem parcial de eventos em séries temporais multidimensionais. Para a 

representação do conhecimento será utilizada a linguagem proposta por Mörchen (2005) 

chamada Time Series Knowledge Representation (TSKR). 

Foi realizado um estudo de caso usando séries temporais de demanda de energia 

de 8 subestações interligadas por um sistema em anel, que alimenta a região 

metropolitana de Goiânia-GO, cedidas pela CELG (Companhia Energética de Goiás), 

permissionária do serviço de distribuição de energia no estado de Goiás (Brasil). 

Utilizando a metodologia proposta foram extraídos três níveis de conhecimento que 

descrevem o comportamento do sistema estudado, representando a dinâmica do sistema 

de forma clara, constituindo-se em uma ferramenta para auxiliar em atividades de 

planejamento. 

 

Palavras-chave: Séries Temporais, Extração e Representação de Conhecimento, 

Mineração de Dados, Demanda de Energia Elétrica. 
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Abstract 
 

 

The opening of the Brazilian market of electricity and competitiveness between 

companies in the energy sector make the search for useful information and tools that 

will assist in decision making activities, increase by the concessionaires. An important 

source of knowledge for these utilities is the time series of energy demand. The 

identification of behavior patterns and description of events become important for the 

planning execution, seeking improvements in service quality and financial benefits. 

This dissertation presents a methodology based on mining and representation 

tools of time series, in order to extract knowledge that relate series of electricity demand 

in various substations connected of a electric utility. The method exploits the 

relationship of duration, coincidence and partial order of events in multi-dimensionals 

time series. To represent the knowledge is used the language proposed by Mörchen 

(2005) called Time Series Knowledge Representation (TSKR). 

We conducted a case study using time series of energy demand of 8 substations 

interconnected by a ring system, which feeds the metropolitan area of Goiânia-GO, 

provided by CELG (Companhia Energética de Goiás), responsible for the service of 

power distribution in the state of Goiás (Brazil). Using the proposed methodology were 

extracted three levels of knowledge that describe the behavior of the system studied, 

representing clearly the system dynamics, becoming a tool to assist planning activities. 

 

Keywords: Time Series Analysis, Knowledge Extraction and Representation, 

Data Mining, Electrical Energy Demand. 
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Capítulo 1  
 
Introdução 

 

Atualmente o mundo vive na era da informação, onde são disponibilizadas a 

uma grande massa de dados, e tomadas de decisão são de grande importância. Assim, as 

grandes organizações tendem a elaborar gestões estratégicas eficientes, procurando 

conhecer cada vez melhor seus clientes e prever comportamentos futuros. Através da 

coleta de dados e armazenamento da informação podem-se extrair informações 

importantes e descobrir conhecimentos ocultos com o objetivo de atribuir algum sentido 

aos dados e utilizá-los.  

O setor elétrico brasileiro vem sofrendo uma série de mudanças, principalmente 

devido às privatizações ocorridas nas últimas décadas. Nesse cenário, as 

concessionárias, cada vez mais, buscam informações referentes aos seus clientes, seja 

para melhorar sua imagem junto aos consumidores ou para obter vantagens tarifárias 

junto à ANEEL, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME) 

responsável pela fiscalização sobre a geração, distribuição e comercialização de energia 

elétrica. Com a possibilidade de armazenar uma grande quantidade de dados, essas 

empresas podem recorrer ao uso de ferramentas de mineração de dados para obter 

informações confiáveis. 

Muitos problemas de extração de conhecimento envolvem aspectos temporais, 

cuja forma mais comum consiste em uma série gerada a partir da observação de 

propriedades de um evento ao longo do tempo. Diferentemente da análise de dados 

estáticos, cuja análise resume-se à semelhança entre os dados, na análise de séries 

temporais pode-se observar outros tipos de relações, pois, muitas vezes elas 

desenvolvem relações entre eventos ao longo do tempo. Além disso, surge a 

preocupação com a representação da informação, para que a mesma se torne útil. 

Nesta dissertação são utilizadas técnicas de mineração de séries temporais 

multidimensionais para apoiar a descoberta de conhecimento acerca da evolução de 

séries de demanda de energia elétrica de um sistema interligado de subestações. Foram 

explorados os conceitos de duração, coincidência e ordem parcial entre eventos, 
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representados pela linguagem hierárquica Time Series Knowledge Representation 

(TSKR), proposta por Mörchen (2005). 

1.1 Motivação da Pesquisa 

Levando em consideração a atual conjuntura econômica do Brasil, considerado 

um dos países que mais cresce no mundo, pode-se ressaltar a importância do 

fornecimento de energia como fator primordial para o desenvolvimento. Dessa forma, o 

planejamento energético se torna obrigatório para que não aconteçam imprevistos 

futuros. 

O planejamento consiste na administração eficiente de recursos de modo a 

possibilitar conhecimentos para a gestão adequada dos mesmos. O conhecimento das 

estruturas de consumo em seus diversos setores, seus comportamentos e perfis de carga, 

são necessários para que se efetive um bom planejamento da demanda de energia 

elétrica. Assim, faz-se necessário uma boa coleta de dados e informações para que se 

determinem os objetivos a serem alcançados e as prioridades para o desenvolvimento de 

um bom projeto. 

O uso de técnicas de mineração de dados tem como objetivo agregar maior 

precisão ao estudo e permitir que os dados obtidos da vida real possam ser 

interpretáveis. Essas ferramentas podem auxiliar nas tomadas de decisões, para que o 

fornecimento de energia não venha a ser um problema do futuro.  

O estudo das séries temporais se tornam importantes por diversas 

particularidades inerentes aos sistemas elétricos. Em geral, deve-se considerar que a 

energia elétrica não é estocável, de maneira que a demanda de energia torna-se uma 

variável incerta, onde mudanças no consumo ou na geração de energia podem dar 

origem a situações problemáticas (Cardoso, 2005).  

A extração de regras para descrever relações nos comportamentos das demandas 

de energia de uma determinada concessionária, tem a vantagem de poder proporcionar 

uma representação simples para o usuário. Além disso, permitem a classificação das 

diferentes subestações segundo suas características energéticas, a formulação de rotinas 

para a detecção de anomalias e realocação de recursos no sistema elétrico. Conhecendo 

a dinâmica de demanda de energia, podem-se promover adequações e planejamentos 
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das redes, evitando custos desnecessários e possibilitando formulações de alternativas 

em situações de emergência. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Principal 

Nesta dissertação foi desenvolvido um modelo de extração de conhecimento de 

séries temporais multidimensionais aplicadas a séries de demanda de energia elétrica, 

identificando os conceitos temporais nos dados e fazendo relações entre subestações 

interligadas de um sistema em anel. O modelo é baseado em adaptações feitas ao TSKM 

(Time Series Knowledge Mining), que consiste em uma série de algoritmos para extrair 

conhecimentos de séries temporais multivaridas (Mörchen, 2006b).  

Com a presente dissertação pretende-se analisar e verificar a aplicabilidade de 

métodos de extração e representação de séries temporais em dados de demanda de 

energia elétrica. Dessa forma, procura-se encontrar as diversas relações temporais 

presentes e representar os diferentes níveis hierárquicos presentes no método, de 

maneira que o conhecimento possa ser facilmente interpretado. 

Foram utilizados dados provenientes da Companhia Energética de Goiás 

(CELG), referentes a medições horárias de demanda de energia de 8 subestações. Foram 

geradas regras de comportamento para a descrição das demandas nas diversas 

subestações, baseando-se em técnicas de mineração de séries temporais. 

1.2.2 Objetivos Secundários 

Para alcançar o objetivo principal, devem-se atingir alguns objetivos 

secundários: 

1. Definir o modelo a ser utilizado com base nas características dos dados; 

2. Aplicar técnicas de clustering para encontrar agrupamentos semelhantes; 

3. Identificar os componentes temporais de cada série temporal; 

4. Estimar parâmetros do modelo; 

5. Representar os dados de maneira a permitir a fácil interpretação; 

6. Extrair regras que reflitam as relações existentes entre as séries; 

7. Fazer a validação do modelo usando dados da vida real. 
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1.3 Resultados Esperados 

Através desta dissertação espera-se extrair relações entre as demandas de energia 

das diversas subestações, que formam uma série temporal multidimensional, extraindo 

conhecimento que possa descrever o comportamento das mesmas e do sistema. 

Busca-se ainda que as informações obtidas venham a possibilitar um melhor 

planejamento e direcionamento de recursos de energia por parte da concessionária. Que 

os resultados possam ser utilizados para a obtenção de vantagens econômicas e 

operacionais. 

Espera-se que este estudo possa ainda servir como base para outros estudos nos 

mais diversos setores que utilizem bases de dados com relações temporais semelhantes 

aos deste trabalho. 

1.4 Estado da Arte 

O interesse pela análise da demanda de energia tem crescido nos últimos anos. 

Surgem diversos modelos e abordagens para estudar o comportamento do setor elétrico 

utilizando técnicas computacionais de simulação. 

A grande maioria dos trabalhos que envolvem a análise de séries temporais de 

demanda de energia elétrica está relacionada com a predição de valores futuros da série. 

Hippert, et al. (2001) fazem uma revisão sobre os diversos métodos propostos 

para previsão de demanda de energia em curto prazo. O trabalho discorre sobre as 

principais metodologias utilizadas entre 1991 e 1999 nas quais estão incluídos métodos 

estatísticos, modelos baseados em redes neurais, lógica fuzzy e sistemas especialistas. 

No trabalho de Zarur (2005) foram analisadas variáveis econômicas e de 

consumo de energia na elaboração de cenários para o planejamento de médio e longo 

prazo do setor elétrico brasileiro. Foram utilizadas Redes Neurais Perceptron de 

Múltiplas Camadas (MLP) e Rede de Base Radial (RBF), para realizar a predição de 

demanda de energia para um horizonte de dez anos. O autor destaca a importância da 

elaboração de um cenário energético para estabelecer a previsão da demanda, 

considerando dados que refletem a realidade socioeconômica do país. 

Em Rodrigues, et al. (2007), é feito um estudo na área de previsão do consumo 

de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. Rodrigues, et al.utilizam a técnica de 
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agrupamento k-means para realizar a escolha de variáveis a serem usadas na análise e 

como ferramenta de previsão foi utilizada uma rede neural artificial utilizando o 

algoritmo Backpropagation. Os resultados obtidos foram considerados razoáveis uma 

vez que a rede modelou o problema de forma satisfatória. 

Alguns algoritmos híbridos foram propostos na literatura. Elkateb, et al. (2008) 

combinaram conceitos de modelos estatísticos, redes neurais artificiais e neural fuzzy e 

El Desouky, et al. (2000) combinaram o modelo ARIMA com redes neurais. Em ambos 

os casos os autores obtiveram resultados mais fiéis quando comparados com os métodos 

isolados. 

O trabalho de Minussi (2008) tem como objetivo a detecção de desvios de 

comportamento do consumo de energia elétrica. O autor analisou curvas de cargas de 

clientes e através dessa análise observou o perfil de consumo dos mesmos, e embasados 

na análise foram aplicados algoritmos de mineração de dados, como o algoritmo de 

associação Apriori para fornecer padrões de indicadores de perfil dos consumidores 

bem como os algoritmos de árvore de decisão e o classificador bayesiano.  

O artigo de Anciutti (2004) descreve uma abordagem que reúne conceitos de 

Algoritmos Genéticos aplicados a um conjunto de circuitos elétricos de baixa tensão 

objetivando encontrar regras de associação para serem aplicadas ao processo estratégico 

e de tomada de decisão. 

Uma ferramenta de mineração visual de dados foi proposta por Almeida (2003), 

que usou como um dos exemplos de caso dados do setor energético brasileiro. O 

trabalho foi baseado no estudo de metáforas para a visualização de dados hierárquicos. 

Uma revisão mais detalhada sobre os algoritmos usados neste trabalho estão 

descritas ao longo deste trabalho, apresentando alguns trabalhos significativos em cada 

caso. 

1.5 Método Proposto 

A metodologia deste trabalho fundamenta-se na adaptação do Time Series 

Knowledge Mining (TSKM), para extração e representação de conhecimento em séries 

temporais multidimensionais em ambiente de simulação computacional, onde, usando 

dados do mundo real, são extraídas informações para estudos de alternativas usadas na 
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solução de problemas diversos. Foram utilizados os seguintes toolboxes das áreas de 

mineração de dados e séries temporais do Software MATLAB versão 7.8.0.347 

(R2009a): 

 Tskmtoolbox (Mörchen, 2006a); 

 Somtoolbox (disponível em http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/). 

Foram utilizados métodos de mineração de séries temporais para a descoberta 

não-supervisionada de padrões em séries de demanda de energia, buscando uma 

representação rica em detalhes, de modo que a informação seja facilmente 

compreensível. 

O TSKR consiste em uma linguagem que representa relações temporais de uma 

série temporal multivariada ou multidimensional. Neste modelo, a série numérica é 

convertida em uma série temporal simbólica para a extração e representação de 

conhecimento. A linguagem utilizada emprega uma nomenclatura baseada em conceitos 

musicais: Tons, Acordes e Frases. Cada conceito representa uma relação temporal entre 

os símbolos que compõem a série temporal numa hierarquia. 

O processo pode ser dividido em seis etapas: pré-processamento dos dados, 

definição dos Aspectos, definição de Tons, definição de Acordes, definição de Frases e 

extração de regras. A sequência utilizada para realizar as diversas etapas de mineração 

de dados está descrita na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Etapas do modelo para extração de conhecimento de séries temporais. 

Pré-Processamento 

 

•Tratamento dos dados 

Definição dos Aspectos 

•Transformação de série 
numérica em simbólica 

•Calculo da Similaridade entre as 
séries 

•Clustering 

Definição dos Tons 

 

•Representação do conceito 
temporal de duração 

Definção dos Acordes 

•Representação do conceito 
temporal de coincidência 

Definição das Frases 

•Mineração de Sequências 

•Representação do conceito 
temporal de ordem parcial de 
enventos 

Extração das Regras  

•Criação de regras que 
descrevem o comportamento da 
série com base em conceitos 
temporais 
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A etapa de pré-processamento constitui numa fase de preparação dos dados para 

as tarefas de extração de conhecimento. As seguintes etapas são realizadas utilizando os 

conceitos do TSKR que explora os conceitos temporais presentes nas séries temporais.  

Mörchen (2006b) propôs uma série de algoritmos utilizados para minerar os 

diversos níveis de conhecimento, cujo conjunto forma o Time Series Knowledge Mining 

(TSKM), disponível no tskmtoolbox. Os algoritmos foram aplicados para dois exemplos 

de caso. O primeiro consiste em medições de ativações musculares de um patinador 

profissional, com o objetivo de identificar o ciclo de movimentos realizados e gerar 

regras de comportamento que podem ser interpretadas por um robô. O segundo exemplo 

consiste em dados vídeo, cujas imagens foram segmentadas, usando o algoritmo para 

detecção de cenários. 

Neste trabalho foram feitas algumas adaptações, para que o mesmo fosse 

aplicado a séries de demanda de energia. Os modelos simbólicos serão utilizados para 

descrever segmentos das séries temporais e auxiliar no processo de extração de regras e 

representação do conhecimento. 

1.6 Organização do Texto 

Quanto à estrutura deste trabalho, estão inclusos seis capítulos: 

1 – Introdução: Este capítulo expõe informações sobre o mercado de energia 

brasileiro dando ênfase à importância da extração de informações para auxiliar em 

atividades de planejamento. Descreve a proposta do trabalho para extração e 

representação de conhecimento em séries temporais de demanda de energia elétrica, 

considerando os objetivos propostos, resultados esperados e a metodologia utilizada. 

Apresenta ainda uma revisão bibliográfica acerca dos trabalhos realizados utilizando 

séries de demanda de energia elétrica. 

2 – Panorama do Sistema Elétrico: Este capítulo é dedicado à apresentação de 

características do setor elétrico brasileiro, tendo como foco atividades de planejamento. 

Apresenta informações importantes para atividades de planejamento através do estudo 

da demanda de energia, além de expor configurações dos sistemas de subtransmissão de 

energia.  
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3 – Mineração de Séries Temporais: Apresenta a base teórica sobre os conceitos 

fundamentais de séries temporais. São definidas as componentes, os operadores, 

conceitos e características que podem estar presentes em séries temporais e que servirão 

como base para a construção do modelo também estão descritos nesse capítulo. 

Encontra-se ainda um breve relato acerca das principais tarefas de mineração de séries 

temporais, mostrando exemplos e comparações entre diversos métodos normalmente 

usados na literatura. 

4 – TSKR: Linguagem e Algoritmos de Mineração: O capítulo 4 descreve a 

linguagem e algoritmos a serem utilizados para a extração e representação de 

conhecimento dos dados. Serão definidas as diversas etapas do processo e a estrutura 

hierárquica do TSKR. Apresenta os principais algoritmos utilizados para a construção 

do método. 

5 – Estudo de Caso - CELG: Esse capítulo é reservado para o estudo de caso da 

Companhia Energética de Goiás (CELG) apresentando a metodologia utilizada, os 

resultados obtidos e considerações sobre os resultados. 

6 – Conclusão: Esse capítulo é reservado para as conclusões sobre o trabalho e 

apresenta sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  
 
Panorama do Sistema Elétrico 

 

A eletricidade é um recurso primordial para o desenvolvimento de políticas 

socioeconômicas de um país, sendo um bem estratégico para o progresso. 

A partir dos anos 90, o setor elétrico brasileiro sofreu grandes mudanças na 

intervenção estatal com a implantação do Plano Nacional de Desestatização. Nesse novo 

contexto, o Estado passa de provedor de serviços públicos para regulador do mercado de 

energia. Vale ressaltar que essas mudanças ainda estão em curso, pois ainda existem 

empresas estatais de transmissão e distribuição de energia. 

O principal objetivo do PND (Programa Nacional de Desestatização) era a 

reordenação da posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa 

privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público reduzindo o déficit 

público. Hoje cerca de 70% das concessionárias de distribuição são privatizadas. Esse 

novo cenário contribui para uma maior concorrência entre as empresas de energia 

elétrica que são reguladas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), estando 

sujeitas a multas e punições caso não estejam dentro dos padrões pré-estabelecidos 

(Farias, 2006). 

Dessa forma, a concessionária tem a permissão de prestar o serviço, mas está 

submetida a uma série de regras claras a respeito de tarifas, regularidade e continuidade 

do serviço, segurança e qualidade dos serviços prestados aos consumidores. Esse 

cenário contribui para que as empresas do setor elétrico invistam cada vez mais esforços 

em atividades de planejamento estratégico para melhor gerir seus recursos. 

Planejamento estratégico consiste no planejamento gerencial para desenvolver e 

manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças 

e oportunidades de mercado, levando em conta as condições internas e externas à 

empresa e sua evolução esperada, orientando os negócios e produtos da empresa de 

modo que gere lucros e crescimento satisfatório, considerando como premissas básicas a 
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coesão e a sustentabilidade. Todo o fluxo levará a empresa a atuar de forma mais 

eficiente, mais eficaz e mais efetiva no mercado (Bateman, et al., 1998). 

Neste capítulo são abordadas características do setor elétrico importantes para 

atividades de planejamento. São descritas configurações de sistemas de energia que são 

alvo de estudo neste trabalho, algumas observações sobre planejamento realizado 

através do estudo da demanda e o planejamento em sistemas de distribuição de energia. 

2.1 Configuração de Sistemas de Energia 

Em sistemas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia, a 

concessionária administra um conjunto de linhas que são conectadas ao sistema elétrico 

brasileiro, às usinas da própria concessionária e às subestações da área de operação da 

mesma. O sistema elétrico brasileiro apresenta-se interligado nacionalmente pelo 

sistema de transmissão, com exceção de algumas localidades da região Norte, formando 

o Sistema Interligado Nacional (SIN) (Lima, 2006). 

Basicamente o sistema de transmissão é composto por linhas de condutores 

destinados a transportar energia elétrica desde a fase de geração até a fase de 

distribuição, abrangendo diversos processos de elevação e rebaixamento de tensão, 

realizados em subestações próximas aos centros de consumo. Essa energia é 

transportada em corrente alternada com frequência de 60 Hz e em elevadas tensões (138 

a 750kV) (Lima, 2006). 

A maneira como os componentes elétricos estão conectados e o layout da rede 

elétrica tem uma influência muito grande nos sistemas de proteção e planejamento de 

recursos. De modo geral, a diferença fundamental do objetivo de um sistema de 

transmissão comparado com os de subtransmissão e distribuição é evidenciada na 

estrutura ou topologia da rede. Os sistemas de subtransmissão e distribuição são 

preferencialmente radiais, enquanto que os sistemas de transmissão são estruturados 

preferencialmente em anel. 

Sistema Radial 

Um sistema radial, como mostra a Figura 2.1, é um arranjo que possui uma única 

fonte alimentando múltiplas cargas em que a corrente elétrica trafega num só sentido. 
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Esses sistemas são mais característicos de sistemas de distribuição e subtransmissão, 

onde a fonte geradora é representada por uma subestação. 

  

Figura 2.1 - Exemplo de sistema elétrico radial. 

O sistema radial é mais barato e simples, mas tem alta taxa de descontinuidade 

de energia e perdas de consumidores, provocando grande descontentamento no caso de 

alguma falha. 

Sistema Anel 

Um sistema em anel é normalmente encontrado em sistemas de transmissão de 

energia onde as linhas e fontes interligadas fornecem uma flexibilidade maior. Neste 

caso a corrente pode fluir em qualquer sentido. O diagrama unifilar que representa esse 

sistema pode ser visualizado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Diagrama unifilar de sistema em anel. 

A grande vantagem dos sistemas em anel é que em caso de defeitos na linha a 

proteção atua desconectando a linha sem desenergizar as barras, portanto, sem perda de 

consumidores. O sistema permite ainda a realocação de recursos, de maneira que uma 

área pode ser atendida por outra subestação. 
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De um modo geral a configuração em anel é mais cara e mais complexa, mas 

garante uma maior continuidade do serviço com uma menor perda de consumidores, 

tornando-se um sistema mais confiável (Caminha, 1987). 

2.2 O Planejamento no Contexto da Demanda de Energia Elétrica 

O planejamento energético é a única ferramenta capaz de identificar as 

alternativas mais adequadas para atender às demandas da sociedade, auxiliando na 

tomada de decisões sobre o seu atendimento (Silva, et al., 2002). 

O planejamento implica na busca da percepção das possibilidades do futuro, a 

convicção intima de que através dele é factível antecipar dito futuro, usando de variados 

recursos para atingir os objetivos traçados. 

Analisando a demanda de energia, podem-se identificar as tecnologias de uso 

final capazes de tornar mais eficiente e racional o uso das fontes de energia e fazer o 

gerenciamento e direcionamento dos recursos. A garantia de suprimento exige um 

contínuo e coordenado esforço de planejamento, e com isto, de previsão e programação. 

Isto porque a demanda é variável ao longo do dia (semana, mês e ano) e o fluxo de 

energia deve estar adaptado a essa variabilidade (Udaeta, 1997). 

A confiabilidade do sistema assegura que não haverá problemas no fornecimento 

dos centros de carga, mesmo quando submetidos à condição de estresse no sistema. Para 

que isso seja alcançado, é necessária a adequação do sistema, para que ela supra as 

necessidades do consumidor a qualquer instante. Esse aspecto está relacionado às ações 

de planejamento e de investimento em capacidade instalada (Marreco, 2007). 

Medição da Demanda de Energia 

A composição da carga requerida por uma concessionária passa pela análise do 

fluxo de energia que flui pelas linhas de transmissão através dos pontos de conexão nas 

regiões de fronteira de sua área de concessão. A partir desses pontos, os valores 

medidos por tais conexões compõem a carga própria de energia da distribuidora 

(energia requerida) utilizada para a elaboração de seu balanço energético, compra de 

energia e níveis de contratação de energia (Savoia, 2009). 
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A medição da demanda de energia é peça fundamental para a elaboração de 

estratégias para as concessionárias que quando apresenta desempenho insatisfatório 

compromete a receita da empresa e/ou sua imagem frente aos clientes. 

A medição da demanda em subestações é realizada através de transformadores 

de instrumentos que possibilitam que tensões ou correntes primárias, normalmente 

elevadas, sejam transformadas em nível ideais para instrumentos de medição. 

Revisão Tarifária das Concessionárias 

Os reajustes tarifários realizados pela ANEEL são anuais e se baseiam em 

revisões periódicas e por revisões extraordinárias que podem ocorrer a qualquer tempo 

por iniciativa da concessionária.  

Nessas revisões, as tarifas são alteradas para mais ou para menos, considerando 

alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas 

observados em empresas similares no contexto nacional e internacional, os estímulos à 

eficiência e à modicidade das tarifas (Savoia, 2009). 

   Com o aumento da produtividade e redução do custo médio de capital (que 

define a remuneração das concessionárias) as concessionárias conseguem tarifas mais 

atrativas junto a ANEEL, levando as concessionárias a investir cada vez mais em 

atividades de planejamento para conhecer melhor a dinâmica de consumo dos seus 

clientes e buscar alternativas para melhorar o atendimento prestado. 

2.3 Planejamento de Sistemas de Distribuição de Energia 

O planejamento de sistemas de distribuição de energia é o processo de estudo e 

análise que uma concessionária de energia realiza para garantir que sua rede será 

confiável e viável. É um estudo essencial para garantir que mudanças de demanda de 

energia mantenham o sistema operando técnica e economicamente viável. Os sistemas 

necessitam de ferramentas rápidas e econômicas de planejamento para avaliar as 

consequências que uma mudança acarreta ao resto do sistema (Gönen, 1986). 

O planejamento de sistemas de distribuição pode ser estabelecido genericamente 

como um sistema que atende um número fixo de consumidores. A demanda de consumo 
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de energia desse conjunto não é estática, aumentando geograficamente e temporalmente 

(Gönen, 1986).  

O crescimento dessa demanda impõe a necessidade da expansão da rede: 

construção de novas linhas e/ou troca das linhas existentes por outras de maior 

capacidade, construção de subestações e ampliação das existentes. Entretanto, todas 

essas medidas constituem em custos que devem ser analisados de acordo com os 

recursos técnicos e financeiros, que constituem uma atividade de planejamento. 

Para definir a melhor estratégia, que promova maior sustentabilidade, todo o 

sistema envolvido deve ser analisado, estudando estratégias de realocação de recursos, 

direcionamento de fluxo de energia, interligação entre sistemas, entre outros. Deve-se 

buscar a melhor solução unindo vantagens econômicas e operacionais. 

Análise de Curvas de Carga 

Uma curva de carga é um gráfico que mostra a evolução no tempo da quantidade 

de energia elétrica consumida em um determinado ponto da malha elétrica. As curvas de 

carga levantadas em subestações de distribuição fornecem informações importantes com 

relação à variação de carga. Essas informações são utilizadas para análise de fluxo de 

carga, controle de reativos e planejamento de reformas e expansão de sistemas (Souza, 

et al., 2002). 

Utilizando-se das curvas de carga pode-se verificar a duração de carga em 

diferentes intervalos de tempo, que podem ser comparadas e detalhadas, extraindo-se o 

comportamento do sistema. Os níveis de carga utilizados variam de acordo com o tipo 

de aplicação e o grau de precisão desejado. 

O conhecimento do consumo horário em cada ponto é fundamental para o 

conhecimento do que de fato acontece no momento analisado, sendo importante para 

estudar a rotina do sistema e detectar anomalias. 
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Figura 2.3 - Exemplo de curva de carga diária (Cagnon, et al., 2006). 

A Figura 2.3 mostra um exemplo de curva de carga diária, composta de 

medições de consumo de medição horárias. 

2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados aspectos relevantes para a realização de 

tarefas de planejamento energético em concessionárias de energia elétrica. Foram 

descritas configurações do sistema e as topologias, radial e em anel, que podem ser 

encontradas em sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Foi abordada 

ainda a importância de atividades de planejamento para a obtenção de vantagens 

tarifárias junto ao órgão regulador ressaltando a relevância do estudo das curvas de 

carga para a tomada de decisão em atividades de gestão de recursos e ampliação de 

linhas.  

Para a análise de dados e planejamento são necessárias ferramentas de 

mineração de dados adequadas ao tipo de dados a serem analisados. Neste trabalho 

serão analisas medições horárias de consumo de energia de subestações, que constituem 

séries temporais. No próximo capítulo serão apresentados conceitos relativos às séries 

temporais e tarefas importantes para a extração de conhecimento desses dados. 
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Capítulo 3  
 
Mineração de Séries Temporais 

 

O avanço tecnológico tem possibilitado o armazenamento de dados nas mais 

variadas áreas, onde muitos desses dados têm relação com o tempo. Essas bases de 

dados contêm informações preciosas para essas empresas, sendo necessário o 

desenvolvimento de ferramentas de mineração de dados para extrair conhecimento, uma 

vez que o ser humano não é capaz de interpretar uma grande quantidade de dados 

(Fayyad, et al., 1996). 

 Uma série temporal é uma sequência de realizações (observações) de uma 

variável ao longo do tempo, tomados em intervalos regulares durante um período de 

tempo (Wooldridge, 2000). 

As séries temporais podem ser classificadas como univariadas ou multivariadas, 

quanto ao número de variáveis no sistema. As séries temporais univariadas são séries 

obtidas a partir da amostragem de um único padrão de observação, por exemplo, os 

valores de uma única variável física ou de um sinal dependente do tempo. Séries 

temporais multivariadas são geradas a partir da observação simultânea de duas ou mais 

variáveis. Quando se tem diversas medições de uma mesma variável ou grandeza, pode-

se dizer que essa série é multidimensional (Palit, et al., 2005).   

Hand et al. (2001) definem mineração de dados como “uma análise de conjuntos 

de dados observacionais com o objetivo de descobrir relações entre os dados e 

organizar os dados de maneira compreensível e útil”. 

Nesta dissertação foi utilizada a mineração de dados para a descoberta de 

conhecimento, analisando os dados obtidos através de medições. Descoberta de 

conhecimento é definida como “a representação formal e informal do conhecimento de 

coleções de dados” (Ultsch, 2003). Esse conceito é de fundamental importância, uma 

vez que, o que se demanda é de conhecimento compreensível para os seres humanos e 

interpretáveis pelos computadores. 
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Dessa forma, a análise de uma série temporal é destinada principalmente para 

obtenção de uma melhor compreensão do processo dinâmico pelo qual a série temporal 

foi gerada. 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos ligados às séries 

temporais e diferentes etapas de processos de Mineração de Séries Temporais, 

destacando ainda diferentes formas de representação e visualização de informação. 

3.1 Características de uma Série Temporal 

Diversos métodos de análise de séries temporais levam em consideração as 

componentes da série estudada. A seguir serão descritas as principais componentes e 

características das séries temporais. 

3.1.1 Estacionaridade 

Esta propriedade de um processo aleatório está relacionada com o valor médio e 

variância dos dados de observação, ambos devem ser constantes ao longo do tempo, e a 

covariância entre as observações    e      só deve depender da distância entre os dois e 

não deve mudar com o tempo.  

Um processo estocástico estacionário consiste em um conjunto de variáveis 

aleatórias ordenadas no tempo com média constante, variância constante e covariância 

constante para cada defasagem (Enders, 2003). Dessa maneira um processo estocástico 

é estacionário, para todo t, t-s e j, quando: 

 (    )                                                                       (    ) 

 [(    ) ]   [(      ) ]    
                                           (   ) 

 [(    )(      )]   [(      )(        )]                    (   ) 

Onde    (média),   
  (variância) e   

  (covariância) são constantes e s e j são defasagens. 

Um processo estocástico é dito não estacionário se sua média e/ou variância 

varia com o tempo. Embora na maioria dos casos a estacionaridade da série temporal 

seja assumida, a predição de séries não-estacionárias também é considerada importante, 

devido ser bastante frequente. Além disso, séries que não apresentam estacionaridade 
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podem ser transformadas em séries equivalentes estacionárias, tomando diferenças 

sucessivas entre os valores de dados padrões ao longo das séries temporais (Palit, et al., 

2005). 

A classe dos modelos ARIMA (Modelos Auto-Regressivos Integrados de 

Médias Móveis), são capazes de descrever de maneira satisfatória séries estacionárias e 

não-estacionárias, que não apresentam comportamento explosivo. Neste caso, procura-

se algum operador que produza um processo não estacionário. Essa transformação é 

feita através de uma ou mais operações de diferenciação (Zarur, 2005). 

3.1.2 Linearidade 

A linearidade de uma série temporal indica que a forma da série temporal 

depende do seu estado. Se uma série temporal é linear, então ela pode ser representada 

por uma função linear do valor presente e dos valores passados (Palit, et al., 2005).  

Considere os dados         decorrentes de uma série temporal estritamente 

estacionária      que, para facilidade de notação, tem média zero. Uma série temporal 

     é chamada linear se satisfaz uma equação do tipo: 

   ∑       

 

    

                                                             (   ) 

onde os coeficientes    são quadrados somáveis, e a série      é independente e 

identicamente distribuída (i.i.d.) com média zero e variância     . 

A classificação entre linear e não-linear em séries temporais tem grande 

importância na sua modelagem, principalmente em tarefas de predição (Berg, et al., 

2011). 

3.1.3 Tendência 

Tendência em uma série temporal é a mudança gradual observada por meio da 

variação dos valores da série ao longo do tempo e que se mantém ao se remover os 

componentes de ciclos, sazonalidades e fatores aleatórios. 



 

19 

 

Pode-se representar a solução geral de uma equação linear estocástica com três 

partes distintas: 

                                                                 (   ) 

A componente de tendência de uma série temporal é a sua característica de longo 

prazo que se manifesta globalmente ou localmente, através do aumento ou diminuição 

de valores de dados, como uma consequência da superposição de valores da série 

verdadeira e uma perturbação com tendência ascendente ou descendente (Palit, et al., 

2005). 

Análise de tendências é importante na previsão de séries temporais. Na prática, é 

realizada utilizando as técnicas de regressão linear e não-linear. A componente de 

tendência é calculada e pode então ser removida da série temporal.  

Para exemplificar a presença da componente de tendência em séries temporais, a 

Figura 3.1 apresenta a série temporal da porcentagem da saída de dióxido de carbono de 

um aquecedor a gás, cujas amostras foram tomadas a cada 9 segundos. 

 

Figura 3.1 Série Temporal e Linha de Tendência. Fonte: Box, et al., 1976. 

3.1.4 Sazonalidade 

A sazonalidade refere-se a movimentos similares que ocorrem regularmente em 

períodos fixos de tempo, como semanas, dias, quinzenas e anos (Maletzke, 2009). 

Assim, o objetivo principal da análise de séries temporais sazonais está focada na 

detecção do caráter de suas flutuações periódicas e sobre a sua interpretação. Na 
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engenharia, séries temporais sazonais são encontradas nos problemas de energia, gás, 

água e outros sistemas de distribuição, onde a previsão de demandas do consumidor 

representa o problema básico (Palit, et al., 2005). 

Pode-se assumir que uma série temporal,     , seja representada como uma 

soma de duas partes independentes: uma componente previsível (sazonal)    e uma 

componente estocástica   , ou seja,         . Além disso,    pode ser composta por 

uma componente de curto prazo    e uma componente de longo prazo   . 

Para a remoção da sazonalidade primeiramente a componente de longo prazo é 

estimada usando uma técnica de filtragem de suavização. Depois, a sazonalidade de 

curto prazo é removida subtraindo uma média calculada utilizando dados de uma 

semana, dia ou mês (Janczura, et al., 2011). 

3.2 Operadores Temporais 

Os operadores temporais analisam as relações temporais entre os objetos 

armazenados em bases temporais. Allen (1993) apresenta um conjunto de treze 

operadores para representar relacionamentos entre os objetos em uma base temporal. 

Esses operadores podem ser entendidos na figura abaixo: 

 

Figura 3.2 - Operadores de Allen - Adaptado de (Mörchen, 2006b). 

Esses operadores relacionam eventos de séries temporais simbólicas. A Figura 

3.2 mostra os diversos relacionamentos temporais possíveis do evento A em relação 

com o evento B. A relação inversa refere-se aos relacionamentos do evento B em 
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relação ao evento A. Por exemplo, na primeira linha o evento A aparece antes do evento 

B, cuja relação inversa implica que o evento B acontece depois do evento A. 

Tentando minimizar restrições dos operadores de Allen, vários autores 

desenvolveram variações dos operadores para análise de intervalos de tempo em 

aplicações diversas. Alguns desses exemplos podem ser estudados mais detalhadamente 

em (Freksa, 1992; Badaloni, et al., 2000; Snoek, et al., 2004; Roddick, et al., 2005). 

Baseando-se nos diversos operadores propostos na literatura, Mörchen (2006b) 

propõe uma visão unificadora dos conceitos temporais, partindo de uma noção intuitiva 

do tipo de relação temporal entre os pontos ou intervalos no tempo. Esses conceitos são 

definidos a seguir: 

a) Duração: é a persistência ou repetição de uma propriedade sobre vários 

intervalos de tempo; 

b) Ordem: é a ocorrência sequencial de pontos ou intervalos de tempo; 

c) Concorrência: é a proximidade de dois ou mais eventos temporais sem uma 

ordem particular; 

d) Coincidência: descreve a interseção de vários intervalos; 

e) Sincronismo: é a ocorrência de dois eventos temporais síncronos. É um caso 

especial de coincidência; 

f) Periodicidade: é a repetição dos valores, iguais ou muito semelhantes, em 

períodos (aproximadamente) constantes. 

A Figura 3.3 mostra os operadores temporais que são relacionados com cada 

conceito temporal. Esses operadores e conceitos podem ser utilizados para descrever 

séries temporais numéricas ou simbólicas.  

Analisando as relações expostas na Figura 3.3 pode-se concluir que o conceito de 

duração consiste em um novo conceito que não foi abordado na formulação dos 

operadores de Allen. Os operadores Antes, Depois e Encontra correspondem a conceitos 

que expressam Ordem entre eventos, os operadores Sobrepõe, Inicia, Durante e 

Termina estão relacionados com o conceito de Coincidência entre os eventos. Os 

operadores Paralelismo, Igual e Repetição estão relacionados, respectivamente, com 

conceitos temporais de Concorrência, Sincronismo e Periodicidade. 
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Figura 3.3 - Relação entre os Conceitos Temporais e os Operadores Temporais – Adaptado de (Mörchen, 2006b). 

3.3 Mineração de Séries Temporais 

Os atributos relacionados com a informação temporal, presentes neste tipo de 

conjunto de dados, devem ser tratados de forma diferente de outros tipos de atributos. 

Entretanto, a maioria das técnicas de mineração de dados ignora essa informação 

temporal. O objetivo da mineração de séries temporais é descobrir relações escondidas 

entre sequências e subsequências de eventos (Antunes, et al., 2001). Nesta seção serão 

descritas algumas das atividades de mineração importantes para a extração de 

conhecimento dessas bases de dados. 

3.3.1 Pré-Processamento 

A etapa de pré-processamento de séries temporais requer uma atenção especial, 

pois, a qualidade dos dados vai refletir diretamente na informação gerada, requerendo 

métodos que incorporem a dimensão temporal. 

Um passo muito importante em dados de problemas reais é a redução de ruído 

nos dados. Técnicas de filtragem podem ser usadas para reduzir ruídos e priorizar o 

comportamento da série. Essa filtragem pode ser feita utilizando filtros digitais (Smith, 

1997) ou wavelet (Jansen, 2001). Para métodos que necessitam de sinais estacionários, 

as tendências têm que ser removidas através de um filtro linear ou funções de outra 

ordem, dependendo das características da série. Pode-se ainda usar técnicas de 

diferenciação, entretanto o ruído pode ser amplificado e a média da série pode ser 

modificada (Mörchen, 2006b). 
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Um problema frequentemente encontrado na mineração de séries temporais é a 

ausência de dados na série. Para solucionar esse problema, normalmente são usados 

polinômios interpoladores ou algoritmos de predição de séries temporais. Em séries 

financiais, normalmente, o último valor disponível é utilizado (Mörchen, 2006b). Outra 

abordagem é proposta por Cottrell, et al. (2003) utilizando o algoritmo de Kohonen. 

3.3.2 Redução de Dimensionalidade  

Os algoritmos de redução de dimensionalidade são bastante utilizados em 

atividades de mineração de dados. O tamanho das séries temporais pode ser muito 

grande, podendo afetar a eficiência dos algoritmos de análise de dados. Assim, de forma 

geral, o tamanho das séries é reduzido. 

Nesta seção serão descritos 3 algoritmos de redução de dimensionalidade 

utilizados em séries temporais: Transformada Discreta de Fourrier (DFT), 

Transformada Discreta de Ondaletas (DWT) e Piecewise Aggregate Approximation 

(PAA). 

Transformada Discreta de Fourrier (DFT) 

A Transformada Discreta de Fourrier tem-se mostrado uma ferramenta 

importante para mapear sequências temporais no domínio do tempo para o domínio da 

frequência, sendo bastante utilizada em séries compostas de sinais estacionários 

(Agrawal, et al., 1993). A Transformada Discreta de Fourrier de uma série temporal 

 ⃗  [  ]          , é definida como a série de números complexos      

        dada pela equação abaixo, na qual j é a unidade imaginária. 

   
 

√ 
∑      ( 

     

 
)  

   

   

                                     (   ) 

Para efeitos de redução de dimensionalidade, uma vez aplicada a Transformada 

de Fourier escolhem-se os primeiros coeficientes (dependendo do conteúdo espectral) 

da série    e descartam-se os demais coeficientes, pois estes possuem informações mais 

gerais da série original, enquanto que os últimos possuem características mais locais da 

série. 
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A restrição da DFT é que ela só pode ser aplicada a séries de tamanho que sejam 

potência de 2. Outro ponto negativo é que, ao efetuar a transformação, perde-se a 

referência de localização temporal (Sanches, 2006). 

Transformada Discreta de Ondaletas (DWT) 

A Transformada de Ondaletas (Wavelet Transform - WT) é bastante utilizada 

para redução de séries temporais em buscas baseadas em conteúdo, sendo aplicada em 

processamento de gráficos, sinais de fala, entre outros (Chan, et al., 1999). 

A ideia fundamental dessa transformação é expressar a série original como uma 

combinação de funções que representam ondas pequenas. O resultado é uma 

transformação que consiste em uma sequência de coeficientes cujos tamanhos são 

ordenados através de potência de 2. Cada conjunto de coeficientes representa uma série 

temporal em uma determinada resolução. É como se aplicasse um filtro “passa baixa” 

para suavizar a série (Sanches, 2006). 

Assim como a DFT, a DWT deve ser aplicada em séries ou sinais cujo tamanho 

seja uma potência de 2. Já o número de pontos desejados para a série reduzida pode ser 

qualquer número entre um e o tamanho da série (Sanches, 2006). 

Piecewise Aggregate Approximation (PAA) 

O algoritmo PAA, do inglês Piecewise Aggregate Approximation, consiste em 

dividir uma série em   segmentos de tamanho fixo, adjacentes um ao outro, e o valor 

médio de cada segmento é usado como uma coordenada de um vetor  -dimensional, 

como mostrado na Figura 3.4.  

Assim, considerando a série temporal      (          ) de dimensão k, 

utilizando a técnica PAA, em que    representa o valor da i-ésima dimensão,  e n a 

dimensão da série temporal reduzida. Cada elemento do vetor  -dimensional é 

calculado pela seguinte equação: 

   
 

 
∑   

 
 
 

  
 
 
(   )  

                                                     (   ) 
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Figura 3.4 - A série temporal C é representada usando o algoritmo PAA. Neste exemplo, a dimensionalidade é 

reduzida de n=60 para k=6. Fonte: Lkhagva, et al., 2006. 

As vantagens dessa transformada é que ela é muito rápida, de fácil 

implementação e o índice pode ser aplicado no domínio do tempo (Keogh, et al., 2000). 

Entretanto, pode-se notar que o método PAA reduz a dimensionalidade por um valor 

médio o que pode levar a omissão de valores importantes em algumas análises de séries 

temporais. 

3.3.3 Similaridade  

De um modo geral, as medidas de similaridade mais utilizadas são medidas da 

norma, porém essas medidas possuem algumas restrições e deficiências. Para medidas 

de distância é necessário que as séries comparadas tenham o mesmo tamanho e são 

pouco eficazes nos casos em que as séries temporais sofrem defasagens em relação ao 

eixo do tempo (Maletzke, 2009). A seguir serão descritas algumas dessas medidas de 

similaridade. 

Distância Euclidiana 

Para o cálculo de distância entre padrões de uma série temporal numérica a 

métrica mais utilizada é a distância euclidiana (Keogh, et al., 2002). A distância 

euclidiana entre duas séries temporais  (          ) e  (          ) é definida 

pela Equação 3.7:  

 (   )  √(     )  (     )    (     )  √∑ (     ) 
 
      (3.8) 

n 
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Essa medida apresenta algumas limitações quando são comparadas séries com 

defasagem temporal uma em relação à outra, além da necessidade de ambas as séries 

possuírem o mesmo tamanho. 

 

Figura 3.5 - Representação da comparação de duas séries temporais usando distância euclidiana. Fonte: Maletzke, 

2009 

Dynamic Time Warping (DTW)  

Quando são consideradas séries temporais com defasagem no eixo do tempo, a 

Dynamic Time Warping (DTW) é bastante utilizada para medir a similaridade de séries 

temporais. Essa distância é baseada no alinhamento entre as séries, sendo gerada uma 

rota que minimiza o custo de alinhamento das séries. 

Supondo duas séries temporais Q e C, de tamanho n e m respectivamente, onde: 

           e          , pode-se alinhar essas duas sequências usando o DTW. 

Para tal é necessário construir uma matriz n por m, onde o elemento (i,j) da matriz 

contém a distância  (     ) entre os pontos        .  

Essa rota pode ser encontrada usando programação dinâmica que calcula a 

distância acumulativa,  (   ), como a distância na posição atual e a mínima distância 

acumulativa dos termos adjacentes (Equação 3.8). 

 (   )   (     )       (       )  (     )  (     )                    (   ) 
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O caminho de alinhamento mostrado na Figura 3.6 representa a rota com menor 

distância obtida utilizando a Equação 3.8. 

 

Figura 3.6- Representação de uma rota obtida com o DTW. Fonte: Maletzke, 2006. 

Apesar de apresentar resultados melhores do que a distância euclidiana para 

séries temporais defasadas o algoritmo apresenta algumas desvantagens como 

complexidade e grande ocupação de memória para manter a matriz de distâncias 

(Maletzke, 2009). 

Correlação Linear de Pearson 

É comum o uso do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, também 

conhecido como Coeficiente de Correlação do Momento Produto para medir a relação 

linear entre duas variáveis (LIRA, 2004). A Correlação de Pearson mede a semelhança 

entre dois perfis X e Y, cujo coeficiente de correlação ρ é definido como: 

  
    (   )

    
  [(

    

  
) (

    

  
)]     (     )                     (    ) 

O Coeficiente de Pearson descreve a interdependência entre cuja interpretação 

pode ser avaliada da seguinte forma: 

 se      | ̂|      , existe fraca correlação linear; 

 se      | ̂|      , existe moderada correlação linear; 
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 se      | ̂|      , existe forte correlação linear; 

 se      | ̂|      , existe correlação linear muito forte. 

3.3.4 Previsão 

Muitos estudos que envolvem séries temporais envolvem tarefas de previsão. A 

previsão de uma série temporal consiste em prever os valores futuros da série (numérica 

ou simbólica) com base em amostras passadas. 

Sabendo-se que uma série temporal é uma descrição do passado, um 

procedimento lógico para realizar previsões é usar esses dados históricos. Se os dados 

passados são indicativos do que se esperar do futuro, pode-se então postular um modelo 

matemático que represente o processo. O modelo gerado pode ser usado para realizar 

previsões. Os modelos de previsão que se apoiam principalmente na evolução dos dados 

históricos tendem a assumir que o comportamento futuro não se desviará 

significativamente da tendência verificada (Zarur, 2005). 

Os modelos estatísticos ARMA, ARIMA e ARMAX e técnicas baseadas em 

redes neurais, com destaque para as redes Multilayer Perceptron (MLP), Redes de Base 

Radial (RBF) e Máquinas de Vetor de Suporte (SVM), são utilizadas para a previsão de 

séries temporais. Assim como técnicas que utilizam o Mapa Auto-Organizado de 

Kohonen e algumas variações do algoritmo (Barreto, 2007; Abinader Jr., et al., 2011). 

3.3.5 Segmentação 

O problema de segmentação de séries temporais pode ser abordado de diversas 

maneiras. Apesar de aparecer sob diferentes nomes e com detalhes de implementação 

um pouco diferente, a maioria dos algoritmos de segmentação pode ser agrupados em 

três categorias: Janela Deslizante, Top-Down e Botton-Up (Keogh, et al., 2004).  

O segmento Janela Deslizante compreende algoritmos que têm como critério de 

parada algum erro vinculado aos dados, no qual o processo se repete com o próximo 

dado sem apontar segmentos aproximados. 

 Nos algoritmos com filosofia Top-Down, a série temporal é dividida 

recursivamente até que algum critério de parada seja alcançado enquanto os algoritmos 
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Botton-Up a partir de uma melhor aproximação possível, os segmentos são unidos até 

que algum critério de parada seja satisfeito (Last, et al., 2001). 

3.3.6 Clustering 

A análise de clusters consiste em encontrar grupos com características 

semelhantes nos dados, uma vez que as situações encontradas na vida cotidiana são 

numerosas demais para serem tratadas individualmente.   

Quando o objetivo é analisar agrupamentos em séries temporais 

multidimensionais o problema de clustering consiste em encontrar características 

semelhantes nos conjuntos de dados. Esses grupos podem então ser analisados em 

detalhes para obter-se uma visão a partir das características comuns dos conjuntos de 

cada grupo.  

Alguns algoritmos de clustering que foram recentemente utilizados em séries 

temporais serão brevemente descritos a seguir: 

Algoritmos Hierárquicos 

Os algoritmos hierárquicos trabalham agrupando dados (séries temporais, neste 

caso) formando uma árvore de clusters. Esses algoritmos podem ser aglomerativos ou 

divisivos, dependendo da estratégia (bottom-up ou top-down) utilizada. Os algoritmos 

aglomerativos são mais populares. Eles partem do pressuposto que cada objeto compõe 

um cluster individual e serão combinados de acordo com uma estratégia pré-definida até 

que um critério de parada seja atendido (Liao, 2005). 

O Single Linkage (Sibson, 1973) calcula a similaridade entre os dados e combina 

os dois clusters que tem a menor distância, repetindo o algoritmo até que todos os 

objetos de combinem e formem um único cluster. 

O algoritmo de mínima variância Ward (Ward, 1963) combina dois clusters que 

resultarão no menor aumento no valor das somas dos quadrados das variâncias. Em 

cada passo todas as combinações de clusters possíveis são realizadas. 
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K-means 

O k-means (MacQueen, 1967) é um algoritmo bastante usado em tarefas de 

clustering de séries temporais. O algoritmo tem como objetivo a formação de clusters 

baseada em análises e comparações entre os valores numéricos dos dados. O objetivo do 

k-means é encontrar a melhor divisão de P dados em K grupos, de forma que a distância 

total entre os grupos e seus respectivos centros seja a mínima possível.  

Considerando n padrões    |        , o k-means determina os k centros dos 

clusters    |        , minimizando a seguinte função objetivo: 

      (   )  ∑∑   ‖     ‖
 

 

   

 

   

                                         (    ) 

 Normalmente se utiliza a distância euclidiana, entretanto, outras medidas podem 

ser utilizadas. Esse método quando aplicado a séries temporais apresenta melhores 

resultados quando trabalha com séries de mesmo comprimento (Liao, 2005). 

3.3.7 Extração de Regras 

A extração de regras consiste em determinar relações entre os dados que 

representam a probabilidade de que um evento aconteça dado que outro está presente. 

Trata-se de uma tarefa de grande importância uma vez que pode ser facilmente 

convertida para uma linguagem fácil de ser entendida pelo usuário. 

Em séries temporais, o problema de encontrar regras relaciona dados de uma 

série temporal com outras séries. Uma série temporal pode ser convertida em uma 

representação discreta formando subsequências (usando uma janela deslizante) e depois 

realizar o agrupamento destas subsequências, usando uma medida adequada de 

similaridade de padrão. Algoritmos para encontrar regras podem então ser usados 

diretamente sobre a seqüência discretizada para descobrir regras temporais (Das, et al., 

1998). 

A construção de regras a partir de séries temporais pode ser feita de duas 

maneiras: a supervisionada, quando a série temporal representa uma classe como um 

estado como normal e anormal, e não-supervisionada, quando a série temporal não 

representa uma classe, mas simplesmente o comportamento de um fenômeno (Maletzke, 
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2009). Em (Cotofrei, et al., 2002), é proposta uma metodologia para extração de regras 

usando árvores de decisão. 

3.4 Representação de Séries Temporais 

O objetivo de buscar outras formas para representar as séries temporais é 

encontrar maneiras de facilitar a representação das principais características dos dados 

de forma clara, facilitando o processamento dos dados. Ganham destaque no 

processamento de séries temporais, alguns algoritmos que convertem séries temporais 

numéricas em séries temporais simbólicas, isso porque essa conversão pode contribuir 

para a remoção de ruídos e da complexidade de análise dos dados (Mörchen, 2006b). 

Uma série temporal simbólica é composta de valores nominais em cada ponto, 

obtidos utilizando um método de discretização. A seguir serão descritos três métodos 

utilizados para obtenção de séries temporais simbólicas: os algoritmos Persist, SAX e 

E-SAX. 

Algoritmo Persist 

O algoritmo Persist (Mörchen, et al., 2005) consiste em um método que procura 

automaticamente os níveis de decisão (bins) baseando-se em uma função de persistência 

de um estado para obter estados simbólicos. Nesta abordagem, assume-se que as séries 

temporais possuem estados duradouros e que estes estados são alvo de interesse.  

A medida de qualidade usada para o cálculo da persistência baseia-se na 

divergência de Kullback-Leibler (Kullback, et al., 1951) das distribuições de 

probabilidade marginais de transição e de auto-transição de estado de um símbolo. O 

cálculo das probabilidades serve para identificar o quanto um estado é dependente do 

outro. Considerando duas distribuições discretas de probabilidades             e 

            com k símbolos a divergência de Kullback-Leibler é definida por: 

  (   )  ∑      (
  

  
)

 

   

                                                  (    ) 

Uma versão simétrica é obtida calculando a média nas duas direções: 

   (   )  
 

 
(  (   )    (   ))                                        (    ) 
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A Persistência calculada em cada estado   é definida pela Equação 3.16. Os 

estados que apresentam probabilidades elevadas de auto-transição,  (   ), em relação às 

probabilidades marginais apresentam valores positivos, caso contrário, apresentam 

valores negativos. Se as distribuições de probabilidades são iguais o valor será nulo. 

            (  )      ( (   )   (  ))    ( (   )  (  ))             (    ) 

Um índice geral para todos os estados é definido na Equação (3.17) como a 

média dos valores por estado. Esse índice indica se a maioria dos estados apresentam 

bons índices locais de Persistência. 

            ( )   
 

 
∑             (  )

 

   

                             (    ) 

Esse índice é usado pelo algoritmo Persist para guiar a seleção dos níveis de 

decisão de discretização da série. O algoritmo é baseado na otimização do índice de 

Persistência, buscando obter o maior índice possível. Dessa forma, se obtém os níveis 

de decisão para priorizar os estados mais duradouros e o número de níveis necessários.  

É importante ressaltar que para a utilização desse método qualquer tendência de 

longo prazo deve ser removida, pois essa componente poderia causar estados 

persistentes falsos. Séries temporais com mudanças rápidas de comportamento não são 

adequadas para a descoberta de estados persistentes, sendo necessárias transformações 

apropriadas para que esses estados possam ser identificados (Mörchen, et al., 2005). 

Algoritmo SAX 

O SAX (Symbolic Aggregate Aproximation) é um método de representação que 

transforma séries temporais numéricas em sequências de caracteres, preservando as 

características da série original (Lin, et al., 2003). 

O algoritmo é basicamente dividido em dois passos. Primeiro o algoritmo PAA, 

descrito na Seção 3.3.2, é aplicado. Em seguida é aplicada a etapa de discretização para 

obter-se a representação do SAX, no qual cada segmento da representação PAA é 

transformado em uma letra equiprovável. O tamanho do alfabeto arbitrário deve ser 

previamente definido pelo usuário (Alencar, 2007).  
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Para determinar que segmentos vão ser mapeados em cada letra, cria-se uma 

lista de breakpoints que dividem o eixo y de maneira a criar símbolos equiprováveis. 

Tabela 3.1 - Breakpoints para etapa de discretização com o tamanho do alfabeto variando de 3 a 5. Fonte: Lkhagva, et 

al., 2006 

 

A concatenação das letras obtidas por este processo de discretização dos 

segmentos é chamada de ‘palavra’. A transformação da representação PAA para uma 

‘palavra’,  ̂    ̂     ̂  , considerando    o i-ésimo elemento do alfabeto, o valor de 

representação do segmento  ̂ , é obtido pela Equação 3.18: 

 ̂                            ̅                                  (    ) 

A Figura 3.7 mostra um exemplo da conversão da série temporal numérica em 

uma série temporal simbólica, composta por 3 símbolos. Neste exemplo, a série foi 

dividida em segmentos com 10 medições, foi calculada a média para cada segmento e 

com base na amplitude este valor foi atribuído um símbolo. A série obtida possui uma 

dimensionalidade 10 vezes menor que a série original. 

 

Figura 3.7 - A série temporal é discretizada pelo algoritmo SAX. Neste exemplo tem-se uma série com 60 dados 

reduzida através do algoritmo PAA para uma série de 6 padrões e discretizada com um alfabeto de 3 simbolos, 

formando a palavra ABCBBA. Fonte: Lkhagva, et al., 2006.  

n 



 

34 

 

O SAX tem muitas vantagens sobre outras abordagens simbólicas, por exemplo, 

a redução de dimensionalidade. Entretanto, o método apresenta uma grande 

desvantagem pois com a redução de dimensionalidade padrões importantes podem ser 

perdidos. 

Algoritmo ESAX 

O algoritmo ESAX (Extended SAX) consiste em uma nova abordagem baseada 

no algoritmo SAX com o objetivo de aumentar a acurácia na descoberta de padrões 

importantes, perdidos pelo algoritmo SAX original. Como foi previamente definido o 

algoritmo SAX é baseado no método PAA para reduzir a dimensionalidade da série 

temporal (Lkhagva, et al., 2006).  

Minimizar a dimensionalidade através do cálculo do valor médio de cada 

segmento torna o algoritmo rápido e fácil de implementar, porém, alguns padrões 

extremos, que podem trazer informações importantes, são perdidos. A Figura 3.8 mostra 

dois exemplos de padrões extremos perdidos. 

 

Figura 3.8 - Alguns padrões extremos perdidos (em vermelho). Fonte: Lkhagva, et al., 2006. 

A abordagem proposta pelo ESAX consiste em acrescentar dois novos pontos 

para representar cada segmento, são eles o valor máximo e o valor mínimo. Assim, cada 

segmento será representado por três valores: o valor médio, o valor máximo e o valor 

n 
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mínimo. A Figura 3.9 ilustra a ideia do algoritmo representando os valores máximos 

com círculos vermelhos e os valores mínimos com quadrados azuis. 

 

Figura 3.9 - Através da nova abordagem tem-se uma nova palavra formada, adicionando os valores propostos pela 

nova abordagem. Fonte: Lkhagva, et al., 2006. 

Alguns problemas são encontrados nesse algoritmo, entre eles consiste no 

aumento da dimensionalidade da série temporal em três vezes, se comparado ao 

algoritmo SAX, além de ser mais susceptível a ruídos na seleção dos valores máximo e 

mínimo.   

3.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos e descritas diversas 

tarefas relativas à mineração de séries temporais, expondo diversos algoritmos 

utilizados para a extração de conhecimento que levam em consideração a relação 

temporal entre os dados. Para que a análise apresente resultados válidos, é necessário o 

conhecimento de todos os passos relativos ao pré-processamento, à mineração e à 

representação dos dados. No próximo capítulo, será apresentada a linguagem utilizada 

na representação do conhecimento utilizada neste trabalho, que utiliza parte dos 

conceitos apresentados até o momento para a sua extração. 
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Capítulo 4  
 
TSKR: Linguagem e Algoritmos de Mineração 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos do TSKR (Time Series 

Knowledge Representation), uma linguagem para descoberta de conhecimento em séries 

simbólicas intervalares. Essa metodologia é utilizada para descoberta não-

supervisionada de padrões em séries temporais multivariadas ou multidimensionais, 

explorando diversos conceitos temporais. 

O TSKR utiliza uma linguagem simbólica hierárquica para representar os dados 

de uma série temporal mantendo os fenômenos descritos nos operadores mostrados no 

Capítulo 2. Cada nível dessa hierarquia descreve um conceito temporal. A nomenclatura 

utilizada para os diferentes níveis de conhecimento pelo TSKR é baseada em termos 

utilizados na musicologia, conforme descrito em (Mörchen, 2006a). 

A seguir serão descritos os modelos de representação dos operadores temporais 

nesta linguagem. A Seção 4.1 expõe uma breve introdução sobre a teoria musical 

utilizada na nomenclatura do TSKR. Serão apresentados ainda algoritmos adotados para 

extração do conhecimento utilizando esta linguagem.  

4.1 Teoria Musical 

A música é uma linguagem que pode ser definida e interpretada de diversas 

maneiras. Para compor uma melodia é necessária a perfeita harmonia de Tons, Acordes 

e Frases. 

Um Tom é um intervalo que corresponde à altura do som na escala geral de 

sons. Na cultura ocidental as escalas mais utilizadas são a cromática, a maior e a menor 

(Cardoso, et al., 1973). 

Um Acorde é a produção simultânea de várias notas. Os intervalos entre as notas 

produzidas tem uma escala musical implícita e caracterizam a sonoridade de um acorde 

(Ribeiro, 2007). Na Figura 4.1, pode-se visualizar os acordes formados na escala de Dó 

Maior. 
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Figura 4.1 - Acordes na escala de Dó Maior. 

Uma Frase é um trecho da música que é relativamente autônomo e coerente em 

relação a uma escala de tempo média. As Frases são comumente construídas a partir da 

combinação de Acordes combinados para formar períodos musicais e seções maiores de 

música (Delone, et al., 1975). 

4.2 TSKR 

O TSKR utiliza uma linguagem simbólica hierárquica para representar os dados 

de uma série temporal mantendo os fenômenos descritos nos operadores mostrados na 

Seção 3.2. A nomenclatura utilizada é baseada em termos utilizados na teoria musical, 

cujos conceitos foram expostos na Seção 4.1. 

Para o entendimento da metodologia utilizada pelo TSKR algumas definições 

são necessárias: 

Definição 4-1. Um intervalo de tempo é um par [s, e]     com s   e que corresponde ao 

intervalo (       )   . A duração de um intervalo pode ser expressa pela equação 

 ([   ])         

As seguintes definições são relativas à representação dos operadores e definições 

temporais, descritos no Capítulo 3: 

Definição 4-2. Dois intervalos [s, e] e [s’, e’] se sobrepõe se {s,...,e}   {s,...,e}   . 

Definição 4-3. A definição de ordem entre intervalos como [s, e]   [s’, e’] significa [s, e] 

é antes de [s’, e’]. Quando há sobreposição parcial de símbolos a definição de ordem 

não se aplica. 

A seguir serão apresentadas algumas definições relativas à representação das 

séries temporais. 
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4.2.1 Agrupando os Dados de Entrada (Aspectos) 

Esse procedimento é necessário quando se tem séries temporais 

multidimensionais em que se deseja reduzir a sua dimensionalidade. As séries temporais 

obtidas nesse processo serão divididas em grupos para o processamento individual, 

cujas séries de origem possuem relações semânticas entre si. Esses subconjuntos são 

chamados de Aspectos. 

Definição 4-4. Um Aspecto de uma série temporal multivariada ou multidimensional é uma 

série  -dimensional de mesmo comprimento que a série original, mas com dimensionalidade 

eventualmente reduzida. Se     o Aspecto é chamado univariado, caso     tem-se um 

Aspecto multivariado ou multidimensional. 

O agrupamento dos dados de entrada usa a abordagem de dividir para 

conquistar, onde as séries se dividem em vários grupos para o processamento realizado 

nas primeiras etapas de mineração (Mörchen, 2006b). 

Vale salientar que as séries que formam cada aspecto devem ser correlacionadas, 

ou seja, apresentam relações entre si. Para estudos com séries temporais univariadas 

esse passo pode ser ignorado, uma vez que só existe um Aspecto. 

4.2.2 Representações do Conhecimento 

O TSKR é uma linguagem hierárquica que utiliza três níveis de representação 

para explorar os conceitos temporais de duração, coincidência e ordem parcial entre os 

eventos. A seguir serão descritos estes três níveis de conhecimento: os Tons, Acordes e 

Frases. 

Tons – Representando durações 

O primeiro nível de representação das séries temporais corresponde ao conceito 

temporal de duração.  

Definição 4-5. Um Tom constitui um padrão que indica a ocorrência de um estado em um 

Aspecto num dado intervalo de tempo. 

Pode-se extrair uma regra de associação a partir desse nível de conhecimento e 

atribuir um rótulo para representá-lo. A Figura 4.2 mostra a representação de uma regra 
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‘A Temperatura é baixa ‘quando ‘a temperatura medida’ é menor que a 16°C. 

A Temperatura é baixa. 

Acorde ‘Clima Quente’ quando ‘A Temperatura é média’ e ‘O ar está seco’ coincidem. 

de associação considerando medições de temperatura em uma dada localidade. Na 

Figura 4.3 pode-se visualizar a representação gráfica de um Tom. 

 

 

Acordes – Representando Coincidências 

A segunda representação se refere ao conceito de coincidência. Um intervalo no 

qual vários Tons ocorrem simultaneamente será descrito por um novo padrão.  

Definição 4-6. Um Acorde constitui um padrão que indica a ocorrência de simultaneidade entre 

k Tons em um dado intervalo de tempo relacionando os intervalos de Tons dos diferentes 

Aspectos. 

Um Acorde é caracterizado pelo número de Tons que o compõe, que 

corresponde ao tamanho do Acorde. A ocorrência de um Acorde padrão corresponde 

também à ocorrência de todos os sub-Acordes no mesmo intervalo de tempo. De 

maneira que, quanto maior o tamanho de um Acorde, maior o número de sub-Acordes. 

O critério de fechamento de um Acorde é baseado na inexistência de um Acorde maior 

com o mesmo comportamento. 

Neste nível de conhecimento obtém-se também uma regra textual que pode ser 

visualizada na Figura 4.4. Para a representação gráfica dos Acordes, os quadros dos 

Tons são agrupados com o rótulo do Acorde mostrada na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.2 - Representação textual de um Tom. 

Figura 4.2 - Representação Textual de um Acorde. 

Figura 4.3 - Representação gráfica do Tom. 
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Frase ‘Dinâmica de clima da região X’ quando ‘Clima Quente’ então ‘Clima 

Úmido’ então ‘Clima Frio’. 

Clima Quente: 

A Temperatura é média 

O ar está seco 

Figura 4.3 - Representação gráfica de um Acorde. 

Frases – Representando Ordem Parcial 

O terceiro nível de conhecimento se refere ao conceito temporal de ordem 

parcial. Vários Acordes que ocorrem em uma ordem parcial são descritos por um novo 

padrão. 

Definição 4-7. Uma Frase constitui um padrão que indica a ocorrência de k Acordes ocorrendo 

em ordem parcial em um dado intervalo de tempo. 

Uma Frase consiste em k Acordes em ordem e representa o reconhecimento 

máximo de comportamento da série. O critério de fechamento de uma Frase é baseado 

na frequência da ordem dos acordes. 

O conhecimento extraído neste nível apresenta uma representação textual que 

relaciona os Acordes, um exemplo pode ser visualizado na Figura 4.6. Para simplificar a 

visualização, aplica-se um rótulo numérico na representação gráfica de uma Frase, cuja 

transformação pode ser visualizada na Figura 4.7. 

 

Figura 4.5 - Representação gráfica da Frase. Neste exemplo o Acorde 'Clima Quente' está representado pelo rótulo 

‘1’, o Acorde ‘Clima Úmido’ pelo rótulo ‘2’ e o Acorde ‘Clima Frio’ pelo rótulo ‘3’. 

Vale ressaltar que na formação de Frases não são consideradas as sobreposições, 

uma vez que esse conceito já é representado pelo Acorde. A Figura 4.6 mostra as 

diferentes representações dos conceitos apresentados e suas relações. 

Figura 4.4 - Representação Textual de uma Frase. 
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Figura 4.6 - Representação do conhecimento em Tons, Acordes e Frases (Mörchen, 2006b). 

Dessa forma, o TSKR constrói uma hierarquia baseada nos conceitos temporais 

de duração, coincidência e ordem parcial. De maneira que um Tom representa a duração 

de um padrão em um Aspecto. A ocorrência simultânea de Tons forma um Acorde, 

representando a coincidência. E vários Acordes em uma ordem parcial formam uma 

Frase.   

4.3 Algoritmos para Mineração do TSKR 

Nesta seção serão discutidos algoritmos para extração de conhecimento de séries 

temporais, baseando-se na representação do TSKR. 

4.3.1 Definição dos Aspectos 

A tarefa de definição dos Aspectos consiste em agrupar séries temporais 

correlacionadas, reduzindo a dimensionalidade dos dados, para que sejam criadas novas 

séries que serão processadas separadamente. Essa tarefa pode ser feita manualmente 

através de conhecimentos prévios sobre a série temporal, ou utilizando algoritmos para 

a formação de clusters. 

Existem diversos métodos de agrupamento que podem ser usados para a 

definição de clusters, dentro de séries temporais multidimensionais. O algoritmo k-

means, descrito na Seção 3.3.6, pode ser usado quando se sabe a priori o número de 

classes que serão formadas ou obtendo um número ideal de classes através da utilização 

de índices matemáticos.  
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Pode-se ainda optar por algoritmos hierárquicos, que tem a vantagem de oferecer 

uma representação gráfica (dendograma) que permite visualizar agrupamentos naturais 

das séries. 

No caso de Aspectos multidimensionais, pode-se utilizar algumas técnicas de 

redução de dimensionalidade. Dentre as principais regras, pode-se citar a Transformada 

Discreta de Fourier (DFT), Transformada Discreta de Ondaletas (DWT) e Piecewise 

Aggregate Approximation (PAA).  

Assim, tem-se como entrada do algoritmo uma série temporal d-dimensional e 

uma saída de k Aspectos. 

4.3.2 Definição dos Tons 

A tarefa de definir um Tom dentro de um Aspecto consiste em criar um intervalo 

simbólico com a máxima ocorrência de um evento, ou seja, representa padrões de 

comportamento de um Aspecto em um intervalo de tempo. 

Os valores dos Tons para séries temporais univariadas ou podem ser encontrados 

definindo níveis de decisão. Isto resulta em padrões de Tons para cada valor de nível 

que pode ser facilmente rotulado com descrições sobre a magnitude do mesmo (alto ou 

baixo, por exemplo). Os intervalos são obtidos concatenando faixas de valores em um 

mesmo nível. 

O algoritmo Persist, introduzido na Seção 3.3.8, consiste em otimizar o Índice 

de Persistência que resulta dos estados. O Índice de Persistência é usado para guiar a 

seleção de níveis de decisão, de maneira que, os intervalos que alcançarem a maior 

persistência são escolhidos até que o número desejado de níveis seja obtido. Baseado 

nos níveis de decisão, pode-se converter a série temporal nos símbolos que 

correspondem aos tons. 

Esse algoritmo foi utilizado em (Mörchen, 2006b) para a mineração de Tons. O 

Persist é indicado para séries que não apresentam mudanças rápidas de comportamento. 

Entretanto existem diversos algoritmos que realizam essa tarefa. Os algoritmos SAX e 

E-SAX são exemplos de algoritmos que também fazem a conversão de uma série 

temporal em uma série simbólica definindo Tons. 
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A grande diferença entre esses algoritmos está na seleção dos níveis de decisão. 

No algoritmo Persist os mesmos são selecionados automaticamente, buscando padrões 

duradouros. Nos demais algoritmos os níveis de decisão podem ser escolhidos de três 

formas diferentes: 

1. Utilizando valores pré-fixados: Essa abordagem exige um 

conhecimento prévio dos dados e da informação desejada. Esses níveis 

podem ser escolhidos de acordo com valores nominais de determinado 

equipamento, índices de qualidade, entre outros. 

2. Distribuição uniforme da gama de valores: O espaço é dividido em 

regiões igualmente espaçadas. A Figura 4.9 mostra um exemplo dessa 

divisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discretização observando a distribuição dos dados: Neste método os 

níveis de decisão são locados onde existe uma maior frequência de 

dados. Na Figura 4.10 pode-se notar que os níveis de decisão estão 

localizados onde se encontram a maior parte dos pontos. 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

Figura 4.7 - Distribuição uniforme da gama de valores. Divisão em 4 niveis de decisão. 

A 

 

B 

C 

D 

Figura 4.8 – Discretização observando a distribuição dos dados. 
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Para evitar que os Tons sejam interrompidos por algum ruído ou curtas 

interrupções Mörchen (2006b) propôs o MarginalGapFilter (Algoritmo 4.1). Esse 

algoritmo busca pares de intervalos com o mesmo símbolo separados por um intervalo 

muito curto. Caso esse intervalo seja muito pequeno esse símbolo intermediário é 

ignorado. O algoritmo tem como entrada a série temporal simbólica e os parâmetros de 

comprimento máximo de uma interrupção. Os tons curtos são pesquisados, onde os 

Tons com duração menor que dmax, e são armazenados na variável G (Linhas 1-6). As 

interrupções são ordenadas de acordo com a menor duração para que os Tons mais 

curtos sejam processados primeiro. Na linha 8, a duração da interrupção é acrescentada 

à cada termo da série temporal, para que ao substituir as interrupções por Tons mais 

longos, a informação original não seja perdida. Na linha 10 verifica-se se existem dois 

intervalos imediatamente à direita e à esquerda da interrupção. Se a condição proposta 

na linha 10 não for violada então o Tom é removido na linha 11 através da substituição 

dos dois intervalos por um único, adicionando a duração dos intervalos iniciais. 

   Algoritmo 4.1 Algoritmo MarginalGapFilter. Adaptado de Mörchen, 2006b. 

Entradas: 

Série de intervalos simbólicos    (        )|        ; 

Comprimento relativo máximo de uma interrupção α, padrão α = 0,1; 

Comprimento absoluto máximo de uma interrupção dmax; 

Saída: 

Série de intervalos simbólicos   ; 

 

1:         o conjunto de todas as interrupções curtas 

2:   para i=1 até n faça 

3:         para todo j < i com       (             ) faça 

4:                        {(     )}; 

5:         fim para 

6:  fim para 

7:   Ordenar as interrupções G por duração crescente; 

8:        estendendo  (        ) para (                   ); 

9:   para todo (     )    faça 

10:        se  (           ) (           )        (     )  (     )  (
     

       
    ) então 

11:                     (              )     (           ) (           ) ; 

12:        fim se 

13: fim para 
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4.3.3 Definição dos Acordes 

Os Acordes representam o conceito de coincidência entre eventos. Essas 

coincidências são extraídas através do processamento coletivo dos Tons identificados 

em cada Aspecto. A definição do Acorde parte do conjunto de símbolos nos Tons que 

coincidem. 

A tarefa de mineração de Acorde consiste em encontrar regras de associação 

entre os Aspectos, comparando as séries e identificando intersecções de padrões. Dentre 

os algoritmos mais tradicionais, o Algoritmo Apriori e suas variantes são bastante 

utilizados (Agrawal, et al., 1996). Esse algoritmo adota uma metodologia bottom-up no 

qual a cada varredura do algoritmo nos dados, os itemsets frequentes são adotados. 

   Algoritmo 4.2 Algoritmo Apriori. Adaptado de Agrawal, et al., 1996. 

1) Dado um limiar de suporte minsup, no primeiro passo encontre os itens que aparecem ao menos 

numa fração das transações igual a minsup. Este conjunto é chamado L1, dos itens frequentes. 

2) Os pares dos itens em L1 se tornam pares candidatos C2 para o segundo passo. Os pares em C2 

cuja contagem alcançar minsup são os pares frequentes L2. 

3) As trincas candidatas C3 são aqueles conjuntos {A, B, C} tais que todos os {A, B}, {A, C} e 

{B, C} estão em L2. No terceiro passo, conte a ocorrência das trincas em C3; aquelas cuja 

contagem alcançar minsup são as trincas frequentes, L3. 

4) Proceda da mesma forma para tuplas de ordem mais elevada, até os conjuntos se tornarem 

vazios. Li são os conjuntos frequentes de tamanho i; Ci+1 é o conjunto de tamanho i+1 tal que 

cada subconjunto de tamanho i está em Li. 

O algoritmo CHARM (Compact Hough and Radial Map) consiste em um 

algoritmo mais eficiente para a mineração de coincidências entre séries (Zaki, et al., 

2002). Esse algoritmo analisa tanto o conjunto de itens quanto o espaço de transição, 

utilizando uma árvore de padrões frequentes, convergindo para os itemsets mais 

rapidamente, sem enumerar muitos subconjuntos possíveis.  

Como mostrado no Algoritmo 4.3, o CHARM baseia-se em 4 propriedades para 

encontrar os itemsets: 

 Propriedade 1: Se os dois conjuntos de itemsets são iguais, pode-se 

descartar    e substituir    por      ; 

 Propriedade 2: Pode-se substituir    por       se      ; 
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 Propriedade 3: Se       deve-se remover    e adiciona ao conjunto 

de itemsets [P] o resultado de    ; 

 Propriedade 4: Se       adiciona ao conjunto de itemsets [P] o 

resultado de    . 

Note que no uso das propriedades 1 e 2 reduz-se os número de itemsets, 

enquanto que nas propriedades 3 e 4 são adicionados novos. 

   Algoritmo 4.3 Algoritmo CHARM. Adaptado de Zaki, et al., 2002. 

CHARM (D, min_sup): 

1. [ ]       (  )       (  )            

2.              ([ ]    ) 

3.                                           

             ([ ]  ) 

4. para cada     (  )    [ ] 

5.        [  ]           

6.        para cada     (  )    [ ]           

7.                           (  )   (  ) 

8.                            ([ ] [  ]) 

9.        se ([  ]   )                    ([  ]  ) 

10.        delete [  ] 

11.                                       

              ([ ] [  ])  

12.        se ( ( )         ) então 

13.                se  (  )   (  ) então    Propriedade 1 

14.                     remova    de [ ] 

15.                    substitua todo    por X 

16.                senão se  (  )   (  ) então    Propriedade 2 

17.                    substitua todo    por X 

18.                senão se  (  )   (  ) então    Propriedade 3 

19.                    remova    de [ ] 

20.                    Adicione       [  ]  
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21.                senão se  (  )   (  ) então    Propriedade 4 

22.                    Adicione       [  ] 

No TSKM (Time Series Knowledge Mining), Mörchen realizou algumas 

adaptações ao algoritmo CHARM para minerar Acordes. As principais adaptações estão 

no fato de apenas um símbolo de Tom por Aspecto ser permitido em um Acorde. Isso 

acontece porque um único Aspecto não pode ter dois estados ao mesmo tempo 

(Mörchen, 2006a). 

Na Figura 4.11 são descritas quatro regras para a decisão da formação de 

Acordes, cujo objetivo consiste em identificar os Acordes mais significativos, ou seja, 

os Acordes que apresentam maior permanência dos estados. 

 

(a) Os Acordes AB e BC tem  

quase o mesmo tamanho que ABC. 

 

(b) AC é mais representativo do que ABC. 

 

(c) AB é mais representativo que ABC. 

 

(d) AB e AC são mais representativos que ABC. 

Figura 4.9 Quatro casos para mineração das margens (Mörchen, 2006b). 

O primeiro caso, mostrado na Figura 4.9(a), refere-se ao caso onde os Acordes 

AB e AC são observados e podem ser substituídos pelo Super-Acorde ABC, de maneira 

que se obtém apenas um Acorde para representar a coincidência entre os três Tons.  

No segundo caso, visualizado na Figura 4.9(b), enquanto AB tem a mesma 

significância de ABC, o Acorde AC tem maior representatividade quando se representa 

o período. Isso só é considerado porque sempre que acontece o Acorde AB, ocorre 

também AC. 

A Figura 4.9(c) mostra o caso em que AB é mais representativo que ABC, e AC 

é o Acorde menos representativo. O Acorde AC neste caso pode ser excluído porque 

sempre é observado AB. 
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O último caso, representado na Figura 4.9(d), tanto AB quanto AC são mais 

representativos que ABC. Neste caso, o Acorde é dividido e é realizada a poda, 

prevalecendo o Acorde mais representativo.    

Assim como na extração dos Tons é usado também um algoritmo para a extração 

de intervalos muito curtos, entretanto, ao invés de ignorá-los o algoritmo os sobrepõem. 

4.3.4 Definição das Frases 

As Frases vão representar o conceito temporal de ordem parcial entre eventos. 

Essa estrutura representa o conhecimento máximo extraído de uma série temporal. As 

Frases são obtidas através do processamento dos Acordes.  

O primeiro passo consiste em converter o modelo de dados em uma série de 

itemsets. A Figura 4.12 ilustra a metodologia de conversão dos Acordes, onde as letras 

em minúsculo representam os Acordes. Para a formação dos itemsets são identificados 

todos os Acordes encontrados em cada intervalo  

 

Figura 4.10 - Exemplo de conversão dos dados. Sequência de Acordes para Itemsets. Adaptado de Mörchen, 2006b. 

O algoritmo principal a ser utilizado para extração de sequências, proposto por 

Casas-Garriga (2005), descreve uma maneira de extrair sequências por meio da 

ordenação de relações locais de itens que ocorrem sequencialmente, chamados de 

transações. Como dados de entrada, considera-se ainda um conjunto de transações 

ordenadas                que definem um conjunto de sequências, de maneira que 

cada transação    consiste em uma sequência.  

 

Tons 

 

Acordes  

Máximos 

 

Itemsets 
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A Tabela 4.1 apresenta um exemplo de sequências formadas a partir de janelas 

de transição previamente definidas. Associado a esses dados sequenciais temos o 

problema de mineração de sequências frequentes, onde são agrupadas de maneira a 

formar novas sequências com menor redundância de eventos, conforme a Tabela 4.2. 

Esse problema surge uma vez que o desempenho do algoritmo cai quando se tem bases 

de dados muito densas. Cria-se então o conceito de margens fechadas onde um padrão 

sequencial é fechado quando não há padrões maiores que ocorrem na mesma transação. 

Tabela 4.1- Conjunto de Dados   (Casas-Garriga, 2005).  

Seq. ID Sequência  

   〈( )( )( )( )( )〉 

   〈( )( )( )( )( )( )( )〉 

   〈( )( )( )( )( )( )( )( )〉 

   〈( )( )( )〉 

Tabela 4.2 - Agrupando as sequências (Casas-Garriga, 2005) 

TID Padrões de Sequência 

          〈( )( )( )〉 

        〈( )( )( )〉 

        〈( )( )( )〉 

      〈( )( )( )( )( )〉 

      〈( )( )( )( )( )〉 

      〈( )( )( )( )〉 

      〈( )( )( )( )〉 

      〈( )( )( )( )〉 

    〈( )( )( )( )( )〉 

 Seq. ID Sequência 

          〈( )( )( )〉 

        

 〈( )( )( )〉, 

〈( )( )( )〉  

〈( )( )( )〉  

      

 〈( )( )( )( )( )〉  

〈( )( )( )( )( )〉  

      

 〈( )( )( )( )〉  

〈( )( )( )( )〉  

〈( )( )( )( )〉  
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    〈( )( )( )( )( )( )( )〉 

    〈( )( )( )( )( )( )( )( )〉 
 

    〈( )( )( )( )( )〉 

{2} 〈( )( )( )( )( )( )( )〉 

{3} 〈( )( )( )( )( )( )( )( )〉 
 

Após a obtenção das sequências tem-se a formação de Frases representando a 

ordem parcial entre os eventos, representada na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Ordem Parcial entre os eventos (Casas-Garriga, 2005). 

O Algoritmo 4.4 oferece um resumo do Algoritmo para a determinação das 

Frases utilizado no TSKM, descrito nessa seção. 

Algoritmo 4.4 Algoritmo de alto nível para definição das Frases. Adaptado de Mörchen, 2006b. 

Entradas: 

Sequência de Intervalos Simbólicos C. 

Duração Mínima de fragmentos de Acordes na Frase δ. 

Mínima duração de uma Frase supmin. Valor padrão supmin=1. 

Comprimento mínimo de um trecho na Frase smin. Valor padrão smin=2. 

Constante que determina as margens de uma Frase α. Valor padrão α=0,1.  

Saída: 

Conjunto de Frases e a seqüência de intervalos simbólicos F. 

 

1: Converte C em uma série de intervalos de itemsets I usando δ. 

2: Criar uma janela de transição    [     ]|        . 
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3: Minerar pares (s,T) compostos por padrões sequenciais que ocorrem na janela de transição     

usando supmin e smin. 

4: Criar os pares máximos de margens (S,T), onde S é um conjunto de todos os padrões sequenciais que 

ocorrem em toda a janela de transição     usando supmin e α e criar a ocorrência de intervalos F. 

5: Criar uma ordem parcial de Acordes para cada conjunto S. 

 

4.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos e algoritmos para 

mineração dos diferentes níveis de conhecimento que compõem o TSKR. No próximo 

capitulo, será apresentado um estudo de caso para ilustrar a metodologia proposta neste 

trabalho de utilizar a linguagem do TSKR para extrair conhecimento de séries temporais 

de demanda de energia. A metodologia proposta nesta dissertação apresenta algumas 

diferenças em relação ao método proposto por Mörchen (2006b), principalmente em 

relação à definição dos Aspectos e dos Tons. 
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Capítulo 5  
 
Estudo de Caso – CELG 

 

Este capítulo apresenta a metodologia proposta neste trabalho aplicada a um 

estudo de caso, apresentando os resultados para a representação de conhecimento 

extraído a partir da série temporal multidimensional de demanda de energia de 8 

subestações que alimentam a região metropolitana de Goiânia-GO, cuja permissionária 

é a empresa Companhia Energética de Goiás - CELG. 

5.1 Descrição dos dados 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas medições horárias de demanda 

de energia (MVA) de 8 subestações de energia elétrica da CELG, que abastecem a 

região metropolitana de Goiânia-GO, gerando uma série temporal com dimensão 8 x 

8760, referentes a todo o ano de 2011. 

 

Figura 5.1 - Configuração do sistema elétrico da região metropolitana de Goiânia. 
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A Figura 5.1 apresenta a configuração do sistema elétrico que interliga as 

subestações. Pode-se observar que o sistema é interligado em anel, que proporciona 

maior confiabilidade e maior flexibilidade para a realocação de recursos.  

A Tabela 5.1 apresenta uma lista com o nome das subestações e suas respectivas 

potências nominais. Para o cálculo da potência nominal de cada subestação foram 

somadas as potências nominais de todos os transformadores de potência existentes em 

operação em cada subestação. 

Tabela 5.1 - Subestações 

 Subestação Potência Nominal (MVA) 

1 Aeroporto             

2 Atlântico             

3 Campinas             

4 Ferroviário             

5 Goiá              

6 Independência             

7 Meia Ponte             

8 Real              

5.2 Pré-processamento 

A etapa de processamento consiste na preparação dos dados para as etapas de 

mineração dos dados. A fase de pré-processamento inicia-se após a coleta dos dados. 

Nessa fase é necessário identificar e tratar dados corrompidos, atributos irrelevantes e 

valores desconhecidos. 

Num primeiro momento é necessário verificar se existem valores faltantes 

(missing values) na série, uma vez que pode dificultar sua aplicação a problemas reais 

com bancos de dados incompletos. Esses valores são decorrentes de problemas na 

medição.  

Uma vez que as séries de demanda de energia são séries que apresentam grande 

sazonalidade, podem-se estimar os dados através de um algoritmo de previsão de série 

temporal ou um algoritmo interpolador. Nesta dissertação, optou-se por substituir os 

valores faltantes pelo valor médio das medições realizadas nos dois dias anteriores e nos 
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dois dias posteriores no mesmo horário do dado faltante. Isto porque as séries 

apresentam sazonalidade diária bastante expressiva, ou seja, as curvas de carga diária, 

considerando um mesmo horário de medição, não apresentam grandes variações. 

A Tabela 5.2 apresenta o total de valores faltantes que foram substituídos em 

cada série e o valor percentual que esses dados representam na série completa. 

Considerando os valores percentuais, pode-se afirmar que a interferência dessa 

substituição dos valores faltantes tem um impacto muito pequeno no sistema. 

Tabela 5.2 - Total de Valores Faltantes. 

 Subestação Total de Valores Faltantes (%) Valores Faltantes 

1 Aeroporto 29 0,33% 

2 Atlântico 30 0,34% 

3 Campinas 29 0,33% 

4 Ferroviário 30 0,34% 

5 Goiá 29 0,34% 

6 Independência 29 0,34% 

7 Meia Ponte 723 8,25% 

8 Real 28 0,32% 

5.3 Extração dos Aspectos 

Como apresentado na Seção 5.1, as subestações estudadas apresentam-se em 

configuração anel, de maneira que todas estão interligadas e, portanto, correlacionadas. 

Uma vez que essas séries podem ser muito parecidas, o agrupamento de séries que 

apresentem comportamentos similares traz vantagens relativas ao tempo de 

processamento dos dados. 

Antes de realizar o agrupamento das séries, foi utilizado o algoritmo ESAX para 

converter a série numérica em uma série simbólica. Foi realizado um janelamento das 

séries com subespaços de 6 medições. Uma vez que cada segmento será representado 

por 3 valores (pmin, pmed, pmax), se reduz a dimensionalidade dos dados pela metade. 

Os níveis de decisão foram fixados baseando-se nos valores de potência 

nominal. Foram escolhidos dois níveis representados na Figura 5.2, correspondentes ao 

valor de 70% e 100% da potência nominal, que ilustra o exemplo da subestação de Meia 
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Ponte, cuja potência nominal é de 33,3MVA. Na Figura 5.2 estão representadas apenas 

as 250 primeiras medições, para permitir uma melhor visualização do método utilizado. 

As curvas, utilizando uma janela de 4000 medições, de todas as subestações podem ser 

encontradas no Anexo I desta dissertação. 

O nível correspondente a 100% do valor de potência nominal foi escolhido por 

representar o valor máximo para que a subestação não trabalhe em sobrecarga. Caso o 

consumo esteja entre 70 e 100% da potência nominal, tem-se um cenário de atenção, 

pois, neste intervalo, o consumo de energia está em um nível que pode não suportar 

grandes acréscimos de carga, sendo necessárias ampliações no sistema. Abaixo de 70% 

da potência nominal, tem-se uma zona na qual a subestação opera com folga (apesar de 

limitada) ou em vazio. Os limites utilizados foram escolhidos considerando que os 

transformadores são máquinas que permitem sobrecargas moderadas, e que o sistema 

em anel permite a distribuição de cargas, realizada através de comutações no sistema, de 

modo que quando uma subestação está sobrecarregada, parte desta carga pode ser 

redirecionada para outra subestação vizinha. 

A curva em azul corresponde à série original e a curva em vermelho corresponde 

aos valores calculados pelo algoritmo ESAX e os correspondentes símbolos atribuídos 

através da comparação dos níveis de decisão, no qual o símbolo a refere-se aos níveis 

abaixo de 70% da Potência Nominal, o símbolo b representa aos níveis entre 70% e 

100% da Potência Nominal e o símbolo c compreende aos níveis acima da Potência 

Nominal. 
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Figura 5.2 - Transformação da série numérica em série simbólica utilizando o algoritmo ESAX. 

Para a determinação dos Aspectos, foi utilizado o algoritmo de agrupamento 

hierárquico ward, tendo como medida de similaridade a Correlação de Pearson. Dessa 

forma, são agrupadas as séries que apresentam comportamentos mais parecidos. 

A Figura 5.3 mostra o dendograma formado pelo algoritmo ward. Para a 

determinação do nível de decisão para a formação dos clusters, foi adotado um limite de 

15% de diferenças entre as séries. 
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Figura 5.3 Dendograma de Representação dos Clusters das Séries Temporais. 

Observando o dendograma acima se distingue a formação de 6 clusters. De 

modo que são formados os seguintes Aspectos: 

Tabela 5.3  Aspectos Multidimensionais. 

 Aspecto Subestações/Séries 

1 Aspecto Aeroporto Aeroporto 

2 Aspecto Atlântico-Real 
Atlântico 

Real 

3 Aspecto Campinas-Ferroviário 
Campinas 

Ferroviário 

4 Aspecto Goiá Goiá 

5 Aspecto Independência Independência 

6 Aspecto Meia Ponte Meia Ponte 

Para que todos os Aspectos se tornassem unidimensionais, as séries que 

compõem os Aspectos multidimensionais foram combinadas. Nos casos em que os 

símbolos das séries diferem foi considerado o símbolo correspondente ao maior nível de 

potência medido, pois quanto maior a demanda de energia, mais impactante será a 

informação para o sistema. 
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5.4 Extração dos Tons 

A atividade de extração de Tons consiste em filtrar os intervalos onde existe a 

permanência de um estado. Uma vez que as séries originais já estão convertidas em 

séries simbólicas através do estabelecimento de níveis de decisão, a tarefa de extrair os 

Tons consiste em extrair os intervalos de estados permanentes e estabelecer rótulos para 

representação. Os intervalos são obtidos concatenando as medições correspondentes ao 

mesmo símbolo.  A Tabela 5.4 apresenta um resumo sobre os Tons encontrados para 

cada Aspecto, considerando todas as medições realizadas. 

Tabela 5.4 Descrição dos Tons. 

Aspecto Rótulo  Quantidade 

Aeroporto 

Até 70% da Potência Nominal 253 

Entre 70% e a Potência Nominal 315 

Acima da Potência Nominal 64 

Atlântico Real 

Até 70% da Potência Nominal 354 

Entre 70% e a Potência Nominal 353 

Acima da Potência Nominal 0 

Campinas 

Ferroviário 

Até 70% da Potência Nominal 358 

Entre 70% e a Potência Nominal 365 

Acima da Potência Nominal 8 

Goiá 

Até 70% da Potência Nominal 288 

Entre 70% e a Potência Nominal 289 

Acima da Potência Nominal 4 

Independência 

Até 70% da Potência Nominal 3 

Entre 70% e a Potência Nominal 2 

Acima da Potência Nominal 2 

Meia Ponte 

Até 70% da Potência Nominal 342 

Entre 70% e a Potência Nominal 428 

Acima da Potência Nominal 102 

Vale ressaltar que uma grande quantidade de um Tom em uma série não 

caracteriza necessariamente o comportamento predominante da série, uma vez que 

podem aparecer Tons muito curtos com maior frequência e a ocorrência de Tons longos 

com uma menor frequência. 
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Na Figura 5.4 apresenta um exemplo da representação dos Tons do Aspecto 

Meia Ponte, tomando as 125 primeiras amostras, para melhor visualização dos dados, 

lembrando que se comparada à Figura 5.2, o Aspecto representado possui 

dimensionalidade reduzida pela metade. A representação de Tons dos demais Aspectos 

encontram-se no Anexo II, onde foram utilizadas todas as amostras das séries. 

 

Figura 5.4 Representação de Tons do Aspecto Meia Ponte. 

Pode-se observar que apesar de serem curtos os Tons “Acima da Potência 

Nominal” eles apresentam-se frequentes e correspondem a horários de pico de demanda 

de energia. Nota-se ainda que é predominante a presença de Tons “Até 70% da Potência 

Nominal” e “Entre 70% e a Potência Nominal”. 

Mörchen (2006b) opta por utilizar um algoritmo para filtrar Tons muito curtos. 

Nessa abordagem optou-se por não realizar a filtragem neste momento, pois, em séries 

de demanda de energia é normal ocorrerem horários de pico, que constituem 

informações importantes para atividades de planejamento. 

5.5 Extração dos Acordes 

Uma vez extraídos os Tons de cada Aspecto, passa-se, então, à extração dos 

Acordes, que representam a coincidência entre eventos. Nesta etapa, os Tons de cada 
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Aspecto são comparados entre si, formando regras que exprimem a simultaneidade de 

eventos. Vale ressaltar que os intervalos entre as séries devem ser os mesmos. 

Para evitar Acordes muito curtos, faz-se necessário o estabelecimento de 

parâmetros para caracterizar os Acordes, evitando um número muito grande de Acordes 

e selecionando os Acordes que são mais representativos para o sistema. 

Os parâmetros utilizados nessa simulação encontram-se na Tabela 5.4. Foi 

utilizado o algoritmo CHARM com adaptações, disponível no tskmtoolbox (Mörchen, 

2006b). 

Tabela 5.5 Parâmetros do Algoritmo para Extração dos Acordes 

Parâmetro Valor 

Duração Mínima de um Acorde (δac) 4 

Tamanho Mínimo de um Acorde (smin_ac) 3 

Tamanho Máximo de um Acorde (smax_ac) 6 

Suporte Mínimo (Acorde) 0,01 

A duração mínima de um Acorde deve ser escolhida de acordo com o domínio de 

aplicação. A duração mínima de um Acorde deve ser longa o suficiente para um especialista 

considerar as coincidências de propriedades significativas. Uma vez que a dimensionalidade 

da série foi reduzida e os Tons curtos não foram filtrados, optou-se por uma duração 

mínima intermediária, filtrando os Acordes curtos. 

O tamanho mínimo de um Acorde consiste no número mínimo de Tons que 

compõem o Acorde. O valor mínimo é 2, pois no caso em que smin_ac = 1 temos a 

representação de um Tom. Optou-se por 3 para priorizar às relações entre mais de dois 

Aspectos. Quanto maior o valor de smin_ac mais generalista serão os Acordes, pois, serão 

necessárias coincidências de Tons presentes em um número maior de Aspectos. O 

tamanho máximo do Acorde consiste no número total de Aspectos, no qual serão 

combinados todos os Aspectos para a formação do Acorde. Caso smax_ac seja menor que o 

número total de Aspectos não serão possíveis combinações de todos os Aspectos. 

O suporte mínimo está relacionado com a qualidade do Acorde, estabelecendo uma 

frequência mínima necessária, ou seja, o número de intervalos de ocorrência, indicando os 

acordes com maior representatividade. 
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As coincidências encontradas são então rotuladas e geram regras baseadas apenas 

no conceito de simultaneidade. Essas regras são geradas considerando ainda a repetição 

desses Acordes, pois um Acorde que seja pouco frequente não representa um 

comportamento característico do sistema. 

Foram minerados 13 Acordes para descrever o sistema. A representação desses 

Acordes é apresentada na Figura 5.5. Além dos Tons que compõem os Acordes é indicado 

na parte superior o número de vezes em que ocorreu o Acorde e o valor do suporte do 

Acorde.  

Pode-se notar que existem alguns casos no qual a partir de um Acorde são formados 

Super-Acordes através do acréscimo de outros Tons.  

Analisando o número de ocorrência e o suporte calculado para cada Acorde, pode-se 

observar que os Acordes mais representativos são os Acordes C1 e C3, constituindo os 

Acordes que melhor descrevem o comportamento do sistema. 

Pode-se ainda detectar Acordes que apesar de não representarem o comportamento 

global do sistema, são importantes por serem eventos que apresentam certa frequência. 

Esses eventos podem representar tendências de consumo importante para o planejamento 

futuro ou para entender eventos que ocorrem em determinados períodos. 
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Figura 5.5 - Representação dos Acordes. 
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5.6 Extração das Frases 

Uma vez conhecidos os Acordes que relacionam todos os Aspectos, pode-se 

extrair o conceito de ordem parcial que é representado pelas Frases.  

O primeiro passo é converter os Acordes em itemsets, conforme descrito na 

Tabela 5.6. Dessa forma, cada intervalo de itemset é criado incluindo os símbolos de 

todos os Acordes ativos. No processamento dos Acordes foram obtidos 117 itemsets. 

Esses itemsets foram agrupados formando 18 sequências, mostradas na Tabela 

5.6. Quanto maior a ocorrência de uma sequência maior a representação da mesma no 

comportamento global do sistema. 

Tabela 5.6 - Sequencias de itemsets. 

Seq. ID Sequência  Quantidade 

   〈(  )(  )(  )(  )〉 12 

   〈(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )〉 11 

   〈(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )〉 9 

   〈(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )〉 6 

   〈(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )〉 5 

   〈(  )(  )(  )(  )〉 4 
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Essas sequências foram agrupadas utilizando o algoritmo proposto por Casas-

Garriga (2005), descrito na Seção 4.3.4. Uma vez obtidas as sequências, foi 

representada a ordem parcial entre os Acordes, formando as Frases. 

Para essa etapa foi aplicado o Algoritmo 4.4 disponível no tskmtoolbox. Os 

parâmetros utilizados neste estudo de caso estão listados na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 - Parâmetros para extração de Frases 

Parâmetro Valor 

Duração Mínima de fragmentos de Acordes δfr. 4 

Mínima duração de uma Frase supmin_fr 2 

A duração mínima de um Acorde dentro de uma Frase consiste num parâmetro 

que vai limitar o aparecimento de Acordes que não representam o comportamento 

global do sistema, que tem um comprimento curto. Pode-se estabelecer esse valor como 

a mínima duração de um Acorde. A mínima duração de uma Frase consiste no menor 

número de Acordes em uma Frase. O valor mínimo é de 2 Acordes por Frase.  

Foram obtidas 9 Frases que compõem o comportamento do sistema, cuja 

representação está na Figura 5.6. 

A partir dessas regras, pode-se então descrever o comportamento do sistema 

global e usar esse conhecimento para a gestão de recursos, desenvolvimento de 

cronogramas de funcionamento do sistema e detecção de anomalias. 

Na  Figura 5.6 observa-se que há predominância dos Acordes C1 e C3 em todas 

as Frases, constituindo nos Acordes mais representativos e presentes durante todo o 

ciclo. Esses Acordes indicam que as subestações estão operando em até 70% da 

Potência nominal na maior parte do tempo, ou seja, estão operando com folga e 

admitem acréscimo de carga. 

Algumas ocorrências dos Acorde C6  e C2 indicam que em alguns momentos a 

carga das subestações Aeroporto, Atlântico, Real e Ferroviário estão acima de 70% da 

Potência Nominal, embora com pouca frequência. 
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Figura 5.6 - Representação das Frases que compõem a representação do sistema 
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5.7 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou resultados de mineração de conhecimento em séries de 

consumo de energia elétrica usando o TSKR utilizando dados de 8 subestações da 

CELG D. O próximo capítulo apresenta as considerações finais e a análise geral dos 

resultados, além de sugerir possibilidades de futuros trabalhos na área estudada.
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Capítulo 6  
 
Conclusão 

 

O atual cenário de crescente competitividade estimula uma maior abrangência 

para o conhecimento dessas séries e na utilização de ferramentas de Mineração de 

Dados para dar maior credibilidade aos resultados. 

A tarefa de descrever o comportamento de séries temporais multidimensionais 

de demanda de energia constitui-se numa atividade que tem o propósito de sistematizar, 

explorar, criar e testar possíveis visões a respeito da estrutura de consumo de uma 

região. No início desta dissertação, o objetivo principal proposto foi extrair e representar 

conhecimento de séries temporais multidimensionais explorando conceitos e relações 

temporais entre os dados.  

Este trabalho apresentou uma metodologia para extração e representação de 

conhecimento de séries temporais usando a linguagem hierárquica Time Series 

Knowledge Representation. Foram utilizados algoritmos de mineração de séries 

temporais para extrair o conhecimento. 

6.1 Considerações Sobre a Metodologia Aplicada 

O modelo proposto apresenta uma metodologia para extrair esse conhecimento e 

representá-lo de forma clara utilizando os conceitos temporais de duração, coincidência 

e ordem parcial que englobam todos os operadores temporais. 

O conjunto de algoritmos utilizado neste trabalho difere, em alguns níveis, dos 

inicialmente propostos por Mörchen (2006b). Essas adaptações se mostraram 

satisfatórias para adequação do modelo e foram demonstradas através de um estudo de 

caso, no qual o método foi aplicado a séries temporais de demanda de energia de 8 

subestações de energia elétrica da CELG. A Tabela 6.1 apresenta um resumo sobre as 

principais alterações realizadas neste trabalho. 
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Tabela 6.1 - Diferenças entre o TSKM e o método proposto. 

Etapa de 

Processamento 
TSKM Método Proposto 

Definição dos 

Aspectos 

 Utiliza informações prévias das séries para a 

formação dos Aspectos. 

 Foi utilizado o algoritmo ESAX para converter a série 

numérica para simbólica e reduzir a dimensionalidade da 

série, utilizando como níveis de decisão porcentagens da 

Potência nominal. 

 Para definir os grupos foi usado o algoritmo de clustering 

hierárquico ward, utilizando as séries simbólicas. 

 São obtidos Aspectos unidimensionais, combinando as 

séries que formaram clusters, priorizando os símbolos mais 

significativos. 

Definição dos 

Tons 

 Utiliza o algoritmo Persist para selecionar os 

níveis de decisão para discretização da série, 

baseando-se na persistência de eventos. 

 Agrupa os pontos em intervalos segundo os 

níveis de decisão, formando os Tons. 

 Filtra os Tons muito curtos. 

 Uma vez que a série já foi convertida em uma série 

simbólica, os intervalos são agrupados e gerados rótulos 

para identificar os Tons. 

 Os Tons curtos não foram filtrados. 

Definição dos 

Acordes 

 Utiliza o algoritmo CHARM adaptado para 

considerar apenas um Tom por Aspecto em cada 
 Foi utilizado o mesmo algoritmo proposto pelo TSKM. 
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Acorde. 

Definição das 

Frases 

 Utiliza o Algoritmo de proposto por Casas-

Garriga (2005), descrito na Seção 4.3.4. 
 Foi utilizado o mesmo algoritmo proposto pelo TSKM. 
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A conversão das séries numéricas em séries simbólicas na fase de definição dos 

Aspectos, no qual foi utilizado o Algoritmo ESAX, contribui para a normalização e a 

remoção de ruídos da série. Ao utilizar os símbolos, em vez da série numérica, na 

definição dos clusters, prioriza-se o estado no qual a série se encontra e não a medição, 

que possui ruídos inerentes ao sistema de medição. Isso é importante porque as 

subestações podem apresentar potências nominais diferentes e ao utilizar os símbolos, 

todas as séries poderão ser comparadas considerando que estão em uma mesma escala 

de valores. 

A utilização de um algoritmo hierárquico permite a visualização gradativa dos 

clusters permitindo o estabelecimento de um valor mínimo de divergência entre as 

séries. Uma vez que essas séries são muito parecidas, elas podem ser agrupadas, com 

pequenas perdas ao sistema, reduzindo o esforço computacional do algoritmo. Foram 

priorizados os símbolos que indicavam maior consumo, por considerar-se que consiste 

em uma informação mais valiosa. 

A tarefa de mineração dos Tons resume-se a filtrar intervalos nos quais os 

símbolos, previamente definidos, persistem. Os Tons mais curtos não foram filtrados 

para que fosse possível a identificação de picos de consumo ao longo da série, 

informação importante para atividades de planejamento, considerando que esses picos 

podem ser frequentes. 

Na extração dos Acordes e das Frases foram utilizados os mesmos algoritmos 

propostos por Mörchen (2006b), por não apresentarem divergências que prejudicassem 

a representação da dinâmica do problema proposto nesta dissertação. 

6.2 Análise dos Resultados 

A partir dos resultados obtidos é possível entender o comportamento do sistema, 

conhecer a dinâmica de consumo da região e através da aplicação das regras é possível 

detectar anomalias no sistema. Essas informações são muito importantes para a 

formulação de programas de planejamento e compreensão. 

No estudo de caso proposto, foram identificados 6 Aspectos diferentes 

provenientes de um total de 8 séries. A partir da análise desses Aspectos foram 

identificados padrões de duração de eventos. Visualizando esses padrões (Anexo II) 
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podem-se fazer as seguintes observações, considerando apenas os sistemas de maneira 

isolada: 

 A subestação Aeroporto trabalha oscilando entre os níveis de até 70% da 

potência nominal e de 70 a 100% da Potência Nominal. Pode-se notar 

ainda uma tendência de crescimento após o meio do ano, onde é notável 

uma maior quantidade de picos de consumo, com Tons que representam 

potências superiores à Potência Nominal. 

 O Aspecto Atlântico-Real não apresenta sobrecargas no período 

estudado, operando próximo à 70% da Potência Nominal. 

 Os Aspectos Campinas-Ferroviário e Goiá apresentam oscilações entre 

os Tons que representam consumos abaixo de 70% da Potência Nominal 

e Tons que representam valores entre 70% e 100% da Potência Nominal. 

O segundo semestre apresenta maiores consumos de energia. 

 A subestação Independência opera durante todo o ano com potências 

abaixo de 70% da Potência Nominal. 

 A subestação de Meia Ponte é a subestação que apresentou o maior 

número de Tons acima da Potência Nominal. Percebe-se que esses picos 

ocorreram principalmente no primeiro semestre, o que indica que esta 

subestação estava trabalhando em sobrecarga. A partir de meados do 

segundo semestre observa-se a queda do consumo nesta subestação, que 

pode ser justificada pelo redirecionamento de carga para outras 

subestações ou a redução do consumo na região, com a utilização de 

outras fontes de energia ou medidas de racionamento, uma vez que a 

potência disponível não foi alterada. 

 Os Aspectos Aeroporto, Campinas-Ferroviário e Goiá apresentaram 

maior consumo nos meses de setembro e outubro. 

Através da mineração de coincidências entre os Tons que compõe cada Aspecto, 

observando eventos que ocorreram nos diferentes Aspectos considerando um mesmo 

intervalo de tempo, foram extraídos 13 Acordes (Figura 5.5). Analisando esses Acordes 

pode-se extrair as seguintes hipóteses: 
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 Os Acordes C7, C8, C11, C12 e C13 são pouco representativos, por 

serem pouco frequentes e apresentarem um suporte baixo, se comparados 

com os demais. 

 Os Acordes C3, C4 e C5 fazem uma comparação entre os Aspectos 

Aeroporto, Independência e Meia Ponte. Observa-se que nos intervalos 

em que a subestação de Meia Ponte está com sobrecarga, as demais 

subestações estão operando abaixo de 70% da potência nominal, o que 

pode ser uma alternativa para o direcionamento de carga. 

 O Acorde C3 está contido nos Acordes C1 e C2, cuja diferença consiste 

no estado do Aspecto Campinas-Ferroviário que no Acorde C2 apresenta 

níveis entre 70% e 100% da potência nominal e no Acorde C1, mais 

frequente, este Aspecto opera abaixo da potência nominal. 

A extração das Frases tem por objetivo extrair a sequência de eventos que 

caracteriza o sistema como um todo. Foram extraídas 9 Frases para representar o 

sistema (Figura 5.6). Observa-se o predomínio de sequências entre os Acordes C1 e C3, 

que indicam que na maior parte do tempo as subestações tendem a operar abaixo de 

70% da potência nominal. A presença dos Acordes C2 e C6 indica que por alguns 

momentos os Aspectos Campinas-Ferroviário e Aeroporto estão com consumos entre 

70% e 100% da potência nominal, apresentando pouca frequência se comparados aos 

Acordes C1 e C3. 

As regras obtidas para cada nível de conhecimento podem ser usadas para 

detecção de anomalias e para auxiliar em tomadas de decisão quanto ao direcionamento 

das cargas, nos casos em que as subestações encontram-se em sobrecarga. 

6.3 Conclusões e Recomendações 

Nesta dissertação foram realizadas adaptações ao TSKM para a análise de séries 

temporais com um comportamento específico, buscando prover informações 

importantes para atividades de planejamento do setor elétrico. Recomenda-se a 

utilização do modelo para o estudo de séries temporais que apresentem comportamento 

similar às estudadas neste trabalho. Um exemplo é a análise de séries de consumo de 

potência reativa de um conjunto de subestações, onde pode-se prever a necessidade da 

instalação de bancos de capacitores no sistema. 
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Em se tratando de modificações ao algoritmo proposto, sugere-se a utilização de 

mais níveis de decisão na definição dos símbolos, de maneira que possam contribuir na 

identificação de outros comportamentos importantes para a análise de séries de 

consumo de energia elétrica.  

Outra sugestão é a utilização de outros algoritmos na identificação dos níveis de 

conhecimento. A utilização de outros algoritmos de clustering, tais como o k-means e o 

Mapa de Kohonen para a definição dos Aspectos. Na definição dos Acordes pode-se 

utilizar outros algoritmos que detectam intersecção de padrões, como o algoritmo 

Apriori. 
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Anexo I 
 

 

Curvas Obtidas com o Algoritmo ESAX para as 8 Subestações estudadas 

(utilizando uma janela de 4000 medições) 
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Figura AI.1 – Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Aeroporto, utilizando o algoritmo ESAX. 
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Figura AI.2 Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Atlântico, utilizando o algoritmo ESAX. 
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Figura AI.3 - Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Campinas, utilizando o algoritmo ESAX. 
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Figura AI.4 - Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Ferroviário, utilizando o algoritmo ESAX. 
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Figura AI.5 - Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Goiá, utilizando o algoritmo ESAX. 
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Figura AI.6 - Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Independência, utilizando o algoritmo ESAX. 
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Figura AI.7 - Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Meia Ponte, utilizando o algoritmo ESAX. 
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Figura AI.8 - Curvas de transformação da série numérica em série simbólica da subestação Real, utilizando o algoritmo ESAX.
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Anexo II 
 

 

Representação dos Tons dos 6 Aspectos Estudados 
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Figura AII.1 - Representação de Tons do Aspecto Aeroporto. 
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Figura AII.2 - Representação de Tons do Aspecto Atlântico-Real. 



 

91 

 

 

Figura AII.3 - Representação de Tons do Aspecto Campinas-Ferroviário. 
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Figura AII.4 - Representação de Tons do Aspecto Goiá. 
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Figura AII.5 - Representação de Tons do Aspecto Independência. 
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Figura AII.6 - Representação de Tons do Aspecto Meia Ponte. 


