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RESUMO
A previsão espacial de carga é um estudo indispensável para planear e operar eficazmente os sistemas
de energia elétrica. Ao conhecer antecipadamente, com exatidão, os padrões de consumo futuros é
possível planear eventuais investimentos nas redes de transporte e distribuição, bem como decidir se
será benéfico ou não construir mais centrais elétricas. Para além disso a previsão permite decidir com
segurança quais as centrais elétricas que devem entrar em funcionamento e quanta potência devem
entregar à rede.
Assim, o estudo tem como objetivo satisfazer as necessidades energéticas de uma determinada região
logo é imperativo saber como, onde e quando a carga irá evoluir, no entanto estimar a evolução da
carga não é tarefa fácil pois são vários os fatores que a influenciam.
No âmbito desta dissertação desenvolveu-se uma metodologia para estimar espacialmente a carga a
longo prazo na região posta em estudo. Em primeiro lugar faz -se a divisão do território em áreas de
menor dimensão e depois encontram-se os modelos que explicam o consumo de energia elétrica
nessas áreas através do método stepwise da regressão linear múltipla, tendo em conta variáveis
sociodemográficas.
A previsão espacial de carga não fica completa sem prever a potência de pico. Neste trabalho os
modelos preditivos da potência de pico das áreas de menor dimensão baseiam-se nas estimativas dos
fatores de carga dessas áreas. As estimativas dos fatores de carga correspondem ao valor médio dos
fatores de carga dos anos passados.

Palavras-Chave: Previsão, Previsão Espacial, Carga, Stepwise Regression, Fator de Carga, Ponta
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ABSTRACT
Spatial load forecasting is an indispensable study for effectively planning and operating electric power
systems. Knowing in advance, the future consumption patterns it is possible to plan possible
investments in the transmission and distribution grids, as well as to decide whether it will be beneficial
or not to build more power plants. In addition, the forecast allows you to decide with certainty, which
power plants should go into operation and how much power they should deliver to the grid.
Thus, the study aims to meet the energy needs of a particular region so it is imperative to know how,
where and when the load will growth, however estimating the evolution of the load is not an easy task
because there are several factors that influence it.
The goal of this dissertation is to develop a methodology to estimate the long-term load in a region under
study. The first step is the division of the territory into smaller areas and then the models that explain
the consumption of electric energy in these areas are found through the stepwise method of multiple
linear regression, taking into account sociodemographic variables.
Spatial load forecast is not complete without predicting the peak load. In this work, the predictive models
of the peak load of the smaller areas are based on the estimates of the load factors of these areas. The
load factor estimates correspond to the average value of the load factors of the past years.

Keywords: Forecast, Spatial Forecast, Load, Stepwise Regression, Load Factor, Peak Load
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1 INTRODUÇÃO
Neste primeiro capítulo, apresenta-se a pertinência do estudo de previsão de carga tem nos dias de
hoje. Segue-se um enquadramento sobre o tema e algumas considerações gerais. A seguir são
abordados os objetivos propostos nesta dissertação e para finalizar uma breve descrição da sua
estrutura.

1.1

Motivação

É inegável a importância que a energia elétrica tem nos dias de hoje não só na economia de cada país,
mas também no bem-estar da população. A elevada dependência energética da sociedade atual leva
a que sejam feitos estudos que visam satisfazer a procura de energia elétrica, de maneira ininterrupt a
e de qualidade.
Como a energia não pode ser armazenada é fundamental que a produção de energia elétrica seja
exatamente igual ao consumo de energia elétrica, mais as perdas em cada instante, por isso a previs ão
dos comportamentos de consumo é essencial ao nível da geração pois permite saber com antecedência
quais as centrais elétricas que devem entrar em funcionamento e quanta potência devem entregar à
rede. A previsão de cargas também é pertinente do ponto de vista económico pois, ao saber com
antecedência quais as centrais que devem injetar potência na rede, é possível minimizar o custo de
produção, otimizando assim o despacho económico. Também, novos centros produtores de energia
elétrica também podem ser construídos tendo por base uma boa previsão de carga.
Para além de prever como a carga irá crescer na sua magnitude, também é essencial saber a
localização exata onde se verificará acréscimos de potência requisitada ao sistema. Assim, a previs ão
espacial de cargas permite tomar decisões sobre eventuais investimentos na rede de transporte e
distribuição, investimento esses que podem ser feitos na melhoria ou na expansão da rede de
transporte e distribuição, por exemplo na construção de novas subestações, linhas ou postos de
transformação.
A liberalização do sector de energia elétrica veio encorajar a competitividade entre as diferent es
empresas envolvidas no sector de modo a fornecer ao consumidor final um serviço de qualidade com
custos competitivos. Assim, percebe-se que a realização de estudos de previsão de carga assume
bastante interesse numa perspetiva económica, pois erros de previsão podem conduzir a custos
avultados para os agentes do setor de energia elétrica e consequentemente para o consumidor final.
Há décadas que se prevê e estuda o comportamento das cargas, porém com o aparecimento das
SmartGrids e dos contadores inteligentes a tarefa de prever a evolução das cargas fica facilitada. Os
contadores inteligentes facilitam a comunicação bidirecional entre os consumidores e a empresa que
presta os serviços possibilitando a obtenção de padrões de curvas de carga, bastante importantes para
se conseguir responder eficazmente aos aumentos de eletricidade.
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Assim sendo, o estudo de previsão espacial da carga visa descobrir onde, quando e como chegará a
energia elétrica aos consumidores. De uma forma sintética, o objetivo deste estudo é responder a três
perguntas:
- Como é que a carga vai evoluir?
- Quando é que a carga vai evoluir?
- Onde é que a carga vai evoluir?
Prever quando, onde e como a carga vai evoluir é um assunto complexo e de extrema dificuldade, mas
ao mesmo tempo, estimulante porque o consumo depende de várias variáveis de cariz temporal, social,
económico e também ambiental. Uma destas variáveis é, por exemplo, o número de habitantes de uma
região, pois é expectável um aumento do consumo se a atividade humana aumentar na região. No
entanto, o problema aumenta de dificuldade se a área já é habitada, mas a energia não é fornecida
pelo Sistema de Energia Elétrica (SEE), mas sim por geradores individuais.
Em suma, estudar e analisar o comportamento da carga no futuro é fundamental para gerir eficazment e
e sem falhas o SEE garantindo assim que a oferta de energia satisfaça a procura.

1.2

Enquadramento

Desde o século passado que existe uma necessidade de prever o consumo de energia elétrica devido
à dispendiosidade dos recursos e acessos a estes. Encarado como um problema fundamental no setor
energético, as práticas de previsão de carga passaram por várias etapas importantes, como o uso de
um método de contagem simples no inicio do sector energético, a abordagem técnica com gráficos e
tabelas na era pré-computador e os métodos computacionais no final do século XX [1].
Com a despontar da tecnologia no final do século passado, alguns obstáculos de previsão de carga
têm vindo a ser solucionados, o que não seria possível sem recurso a métodos computacionais. Foi
nesta altura que a previsão espacial de carga começou a ter importância para a comunidade cientifica
com inúmeros papers a serem divulgados sobre quando, onde e quanto o crescimento da carga irá
ocorrer.
A elaboração do estudo da previsão de carga é fundamental para planear corretamente o SEE,
planeamento esse que serve de base para tomar uma decisão em relação a futuros investimentos nas
redes de transmissão e distribuição. De facto, os operadores das redes de transporte e distribuição
devem

assegurar

o planeamento

das redes,

elaborando

relatórios

denominados

Plano de

Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição (PDIRD) e Plano de Desenvolviment o e
Investimento da Rede Nacional de Transporte (PDIRT), de acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2006 de
15 de Fevereiro [2] e com o Decreto-Lei n.º 172/2006 de 23 de Agosto [3]. Nestes planos estão
comtemplados os estudos de previsão de carga.
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Ao conhecer antecipadamente, com exatidão, os padrões de consumo futuros é possível satisfazer as
necessidades energéticas de uma determinada região, no sentido que toda a energia produzida seja
consumida na mesma quantidade, sem perdas significativas. Como não é possível armazenar grandes
quantidades de energia elétrica, é imperativo prever o consumo antecipadamente. Neste âmbito, a
previsão tem um papel muito importante economicamente, isto é, quanto mais precisa for menor será
a necessidade de reserva de energia elétrica, logo melhorará a eficiência do planeamento de produção.
Na Figura 1.1 apresenta-se o diagrama de carga verificado e o diagrama de carga previsto da Rede
Nacional de Transporte (RNT) para o dia 10 de dezembro de 2012, onde se visualiza a variação de
potência necessária para satisfazer o consumo nacional ao longo do dia.

Figura 1.1 – Diagrama de Carga da RNT a 10 de Dezembro de 2012 [4]

Ao analisar a Figura 1.1 conclui-se que nem sempre o valor previsto da carga corresponde ao valor
verificado. Entre as 9 horas e as 23 horas o valor da carga prevista foi superior ao valor da carga
realmente verificada, mesmo sendo elaborado por especialistas na matéria. Tendo em conta esta
observação é de salientar a importância do estudo de diferentes técnicas de previsão para determinar
qual a mais precisa e a que mais se possa aproximar à carga verificada.

1.3

Objetivos

O objetivo principal desta dissertação é desenvolver uma metodologia empírica, intuitiva e simples para
prever espacialmente a carga a longo prazo usando informação sociodemográfica da região. Nesta
metodologia são usados modelos estatísticos para tentar explicar os consumos de energia elétrica nas
várias áreas que compõem a região. Os modelos estatísticos são ajustados pelo método stepwise da
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regressão linear múltipla e as variáveis independentes escolhidas são de natureza sociodemográfica e
têm associadas a si diferentes atrasos temporais.
Para além de prever os consumos de energia elétrica é necessário prever as potências de pico,
vulgarmente denominada por ponta. Neste trabalho prevê-se os valores das pontas para as áreas que
compõem a região depois de estimados os consumos de energia elétrica, usando as estimativas dos
fatores de carga.
Para concretizar este objetivo definiram-se os seguintes objetivos específicos, que estruturam o
desenvolvimento da investigação assente neste trabalho:
1.

Escolher e dividir a região onde se pretende efetuar o estudo em áreas de menor dimensão;

2.

Recolher os dados sociodemográficos das áreas de menor dimensão;

3.

Identificar, com recurso a ferramentas estatísticas, as variáveis que influenciam o consumo de
energia elétrica, obtendo assim os modelos preditivos do consumo de energia elétrica nas áreas
de menor dimensão;

4.

Validar os modelos preditivos do consumo de energia elétrica usando testes de significância;

5.

Comparar e analisar as previsões obtidas com os modelos preditivos do consumo de energia
elétrica obtidos para as diferentes regiões;

6.

Obter os modelos preditivos da potência de pico através das estimativas dos fatores de carga;

7.

Avaliar as previsões obtidas através dos modelos preditivos da potência de pico.

1.4

Organização da Dissertação

O presente trabalho encontra-se organizado em 5 capítulos. Nos parágrafos seguintes, apresenta-s e
os conteúdos de cada capítulo:
O Capítulo 1 corresponde à presente introdução, no qual se enquadra o âmbito do trabalho, justificando
os interesses e definindo o objetivo proposto neste trabalho.
O Capítulo 2 expõe a literatura existente sobre a previsão espacial de carga. A importância do estudo,
os diferentes horizontes temporais e as várias técnicas já estudadas são alguns dos tópicos que são
abordados neste capítulo.
No Capítulo 3 apresenta-se e explica-se a metodologia desenvolvida na previsão do consumo de
energia elétrica e na previsão da potência de pico. Este capitulo encontra-se dividido em quatro
subcapítulos. No primeiro aborda-se o tipo de divisão do território escolhido e no segundo são
explicadas as fórmulas de cálculo dos modelos estatísticos, bem como os seus instrumentos de
validação. Por último, neste subcapítulo, apresentam-se os critérios de avaliação das previsões obtidas
através dos modelos preditivos do consumo de energia elétrica nas áreas de menor dimensão. No
terceiro subcapítulo explica-se como se obtém os modelos preditivos da potência de pico. Por último,
apresenta-se uma breve síntese da metodologia desenvolvida, apoiada por um esquema representat ivo
do fluxograma da metodologia.
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No Capítulo 4 é implementada a metodologia desenvolvida no capítulo anterior na região escolhida.
São analisados os modelos preditivos do consumo de energia elétrica e da potência de pico, bem como
as previsões do consumo de energia elétrica e da potência de pico obtidas.
O Capítulo 5 apresenta as conclusões finais deste trabalho e ainda algumas linhas de orientação gerais
que poderão ser desenvolvidas no âmbito de trabalhos futuros.
Por último são ainda apresentados alguns anexos com informação complementar.
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2 PREVISÃO ESPACIAL DE CARGA
A revisão da literatura sobre o estudo da previsão espacial de carga é apresentada nesta secção do
trabalho, onde começa-se por explicar o que é uma previsão e o que é uma carga. De seguida é
clarificada a importância do estudo, assim como os diferentes horizontes temporais associados a ele.
Posteriormente são abordadas as várias técnicas de previsão, bem como os fatores que influenciam a
carga. Por último, como se pretende fazer um estudo espacial da carga, é explicado como pode ser
dividido o território e como se comporta espacialmente a carga.

2.1

Previsão

A previsão é um processo que permite antever e analisar ocorrências futuras, baseados em dados
passados, paralelamente com um estudo de tendências. O seu estudo é fundamental para estimar o
futuro, sendo uma ferramenta de elevada importância em diversos meios [5].
O processo de previsão pode ser feito com anos, meses, horas, ou até minutos de antecedência do
fenómeno. Qualquer que sejam as circunstâncias ou os horizontes temporais, uma previsão corret a
serve de pilar para tomar uma boa decisão.
É obvio que há grandezas mais fáceis de prever do que outras, por exemplo, prever a hora do pôr do
sol será certamente mais simples do que prever o sorteio da lotaria, até porque existem fatores
aleatórios associados ao último. Segundo [6], a previsibilidade de um determinado evento depende de
vários parâmetros, sendo eles:
1.

Quão bem se conhece os fatores que contribuem para a sua ocorrência;

2.

Quanta informação está disponível;

3.

De que forma é que estar a realizar uma previsão pode, ou não, interferir no desfecho normal
daquilo que se quer prever.

Quando se realiza uma previsão de carga num determinado dia, sabemos que cumprimos com os 3
pontos descrito acima, até porque é um evento minimamente estável e que depende habitualmente das
mesmas informações para ser eficazmente previsto. Contudo, quando ao realizar a previsão da cotação
de uma dada moeda, o ponto 3 pode não ser respeitado pois a própria previsão pode interferir no seu
valor final.
O processamento da informação também é importante na medida em que os dados a relacionar devem
ser referentes ao mesmo intervalo temporal e correlacionados com os anteriores, de forma a impedir
imperfeições no processo de previsão. A obtenção e organização dos recursos é uma fase crítica do
processo logo deve ser cuidadosamente tratada de forma a que o risco seja minimizado. A coerência
e a relação entre as entradas e saídas também devem ser analisadas, pois não se pretende ter o maior
número de dados possíveis, mas sim o melhor conjunto de informação, de forma a que não seja
introduzido “ruído” no processo de previsão.
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Além da relevância de dados a usar é importante analisar a informação a ter em conta. Será com
certeza imprudente realizar uma previsão de um conjunto de dados anuais quando apenas se têm
dados diários. Neste caso a previsão será fraudulenta e por consequência não será muito vantajosa na
tomada de decisões [5].
Como referido, a previsão não é mais do que uma ferramenta essencialmente estatística que permit e
auxiliar na tomada de decisões e que pode funcionar de forma a ajudar o planeamento estratégico para
diversos cenários. Para um planeamento organizado e realista é fundamental estimar o futuro da forma
mais precisa possível.

2.2

Carga

Por carga entende-se o equipamento, ou conjunto de equipamentos que se encontram ligado(s) à(s)
redes(s) de energia elétrica e que se encontram em funcionamento, ou seja, que se encontram a
absorver/consumir energia elétrica [7].
A carga é caracterizada pela tensão de utilização e pelas potências ativa e reativa que consomem
quando a tensão da(s) rede(s) for a tensão de utilização. Outra forma de caracterizar a carga é pela
potência ativa e pelo fator de potência cos(𝜑), ou então pela intensidade de corrente que o
equipamento absorve e pelo fator de potência.
A carga pode ser agrupada em quatro grupos, em função da sua finalidade, sendo eles: motores;
iluminação; aquecimento e refrigeração e aparelhos eletrónicos [7]. Apesar da carga poder ser dividida
em quatro grupos, na generalidade dos casos a carga é uma mistura de cargas pertencentes aos quatro
grupos. Por exemplo, ao analisar uma habitação como uma carga, conclui-se que a carga de uma
habitação tem cargas dos quatro grupos. Uma máquina de lavar a louça ou roupa é uma carga do tipo
motores, uma lâmpada é uma carga do tipo iluminação, um aquecedor é considerado uma carga do
tipo aquecimento e refrigeração e por último, uma televisão ou um computador é uma carga do tipo
aparelhos eletrónicos. Todos estes equipamentos podem estar ligados simultaneamente, mas como
não estão ligados permanentemente o diagrama da carga de uma habitação varia ao longo do tempo.
Um diagrama de carga é uma representação num dado sistema de coordenadas da variação temporal
do consumo de potência ativa, 𝑃, de um dado equipamento ou conjunto de equipamentos. Esta
variação temporal da potência ativa, 𝑃, pode ser registada aos terminais de um determinado
equipamento, na alimentação a uma residência ou indústria, num posto de transformação que alimente
um sector residencial, numa subestação que alimente uma cidade, ou região do país, à saída dos
transformadores elevadores de uma central elétrica, etc. [7] O diagrama de carga fornece informaç ão
sobre a potência máxima e consequentemente permite tirar ilações importantes no dimensionament o
dos equipamentos.
Por potência máxima, potência de pico, ou ponta entende-se a potência máxima consumida num certo
intervalo de tempo, que pode ser, hora, mês ou ano. A previsão da potência de pico é importante do
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ponto de vista da estabilidade e segurança da rede, assim uma previsão eficiente assegura a
estabilidade da rede e o correto planeamento da produção.
Na Figura 2.1 está representado um diagrama de carga típico de um dia útil de uma zona Residencial
e Comercial, onde se observa que o consumo é maior durante o dia do que durante a noite. O diagrama
de carga de uma zona industrial tende a ser mais constante no tempo.

Figura 2.1 – Diagrama de Carga de um Dia Útil de uma Zona Residencial/Comercial [7]

Em vez do diagrama de cargas, utiliza-se muitas vezes o digrama de duração de cargas. Este diagrama
é obtido ordenando as potências do diagrama de carga por ordem decrescente. A Figura 2.2 ilustra o
diagrama de duração de cargas correspondente ao diagrama de cargas ilustrado na Figura 2.1.

Figura 2.2 – Diagrama de Duração de Carga da Figura 2.1 [7]
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A utilização deste tipo de diagramas é útil se se pretenderem obter modelos estatísticos dos padrões
de consumo. Nestes diagramas a ordenada 𝑃 indica a potência que é excedida durante o tempo t
indicado na abcissa.
Uma informação quantitativa importante sobre o diagrama de cargas é o fator de carga. O fator de
carga corresponde ao quociente entre a potência média da carga e a potência máxima da carga, por
outras palavras este fator traduz a forma como a energia elétrica é utilizada pelos consumidores. O seu
valor varia entre 0 e 1, sendo que o valor máximo corresponde a um diagrama de carga retangular onde
a energia é consumida à potência máxima durante todo o intervalo de tempo considerado. Um valor
baixo, próximo de zero, implica uma ineficiente utilização da potência pois as instalações são
dimensionadas para operar à potência máxima de consumo.

𝑓𝑐 =

𝑃𝑚𝑒𝑑
𝑃𝑚𝑎𝑥

(2.1)

O fator de carga do diagrama representado na Figura 2.1 é igual a 0,76 que corresponde a um fator de
caga típico de um dia útil de uma zona residencial/comercial.
Ao monitorizar a carga de uma habitação ao longo do tempo, é possível detetar um padrão nos hábitos
de consumo dos habitantes da habitação e assim caracterizar a carga da habitação em diferent es
períodos. Se a monitorização não for ao nível da habitação, mas sim no posto de transformação que
alimenta várias habitações, o padrão de consumo s erá diferente porque é influenciado por várias
habitações.
A caracterização dos padrões das cargas elétricas e do consumo de energia elétrica visam objetivos
distintos, mas complementares no estudo da previsão de carga.

2.3

A Importância da Previsão de Carga

A previsão de carga tem capital importância no SEE. O planeamento e operação do SEE impõe que se
estimem os consumos que se vão verificar no futuro [7], sendo que as vantagens em saber com
antecedência como a carga irá variar são transversais a todos os agentes da cadeia de valor do sector
energético.
Ao nível da geração, como a energia elétrica não pode ser armazenada é importante saber a
quantidade de potência que será requisitada pelo sistema para que os centros produtores saibam quais
devem entrar em funcionamento no sentido de satisfazer a carga. Uma correta previsão permite que
não sejam cometidos erros, erros esses que podem ser por excesso (over forecast) ou por defeit o
(under forecast). Os erros por excesso implicam custos adicionais desnecessários, pois podem levar à
ligação de grupos geradores que seriam dispensáveis. Os erros por defeitos são mais graves e podem
levar a uma insuficiência de geração para satisfazer a carga total [8]. Ou seja, o conhecimento dos
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padrões de consumo permite aos operadores do SEE planear eficazmente a regulação dos grupos
geradores e o arranque dos grupos reserva e assim diminuir o custo da produção de energia elétrica
e, no caso das centrais termoelétricas, diminuir as emissões de dióxido de carbono. Para além disso,
o estudo de previsão espacial de cargas permite saber se, e onde, é necessário investir em novas
centrais produtoras.
Na transmissão e distribuição de energia elétrica a previsão espacial de carga é importante para operar
as redes e analisar futuros investimentos que sejam necessários fazer nas redes de transporte e
distribuição, quer na expansão ou na melhoria, uma vez que se quer que a energia elétrica chegue a
todos os consumidores de forma ininterrupta e com qualidade. Para isso é necessário saber quais os
valores mínimos e máximos das cargas nas diferentes subestações e postos de transformaç ão
existentes nas redes, pois são necessários para fazer um correto dimensionamento dos equipamentos ,
tais como transformadores, linhas, cabos, etc. Ao dimensionar corretamente estes equipamentos é
possível mitigar eventuais sobrecargas que possam surgir nas redes.
Na comercialização de energia elétrica a previsão de carga também é importante. Com a oferta e a
procura de energia elétrica flutuando e os preços aumentando em situações de pico, é fundament al
saber com antecedência como irá variar a carga para que os comercializadores de energia consigam
fornecer energia elétrica aos consumidores a um preço mais baixo.
Conclui-se, portanto, que as estimativas da carga são decisivas, quer para o correto planeamento da
instalação de novas centrais e expansão do sistema de transporte e distribuição existente, quer para a
alocação das centrais elétricas existentes [7].
Em suma, as previsões de carga:
1.

Possibilitam operar corretamente o SEE;

2.

Permitem um correto planeamento desde que a carga futura seja bem analisada;

3.

Minimizam os riscos. Entender a carga futura de longo prazo ajuda a planear e tomar decisões
economicamente viáveis em relação a futuros investimentos;

4.

Ajudam a determinar os recursos necessários, tais como combustíveis necessários para operar as
centrais produtoras, bem como outros recursos que são necessários para garantir a geração e
distribuição ininterrupta;

5.

Ajudam na decisão e planeamento para manutenção dos sistemas de energia elétrica. Ao entender
a procura de energia elétrica, a concessionária pode saber quando realizar a manutenção e garantir
que ela tenha o mínimo impacto nos consumidores. Por exemplo, eles podem decidir fazer
manutenção em áreas residenciais durante o dia, quando a maioria das pessoas está no trabalho
e o consumo é muito baixo;

6.

Evitam a sob geração ou geração excessiva.
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2.4

Horizontes Temporais de Previsão

Para operar, controlar e planear eficazmente o Sistema Elétrico de Energia é fundamental realizar
previsões nos diferentes horizontes. Os diferentes horizontes temporais dividem -se em três categorias
com base no intervalo de tempo que se quer estimar a carga e são [8]:



Previsão a curto prazo, de uma hora até uma semana à frente;



Previsão a médio prazo, de uma semana até um ano;



Previsão a longo prazo, superiores a um ano.

Do ponto de vista temporal o estudo também pode ser classificado como o tipo de ação a tomar. Para
gerir eficazmente o sistema estimar a carga a médio prazo é suficiente, porém quando se quer fazer
um planeamento e avaliar futuros investimentos deve-se prever a carga num horizonte a longo prazo,
pois o processo de expansão da rede demora anos a estar concluído. A previsão a curto prazo faz -se
com o intuito de agendar e controlar as operações num curto espaço de tempo [7].

2.5

Técnicas de Previsão de Carga

Ao longo das últimas décadas várias técnicas de previsão de carga foram desenvolvidas

pela

comunidade científica. Os métodos de previsão de carga podem ser classificados segundo vários
critérios, porém a classificação mais simples é aquela que tem em conta o tipo de abordagem utilizada,
ou seja, o tipo de instrumentos e conceitos que formam a previsão. Segundo isto, os métodos podem
ser qualitativos ou quantitativos.
Os métodos qualitativos, por exemplo o método Delphi, baseiam-se no julgamento de especialistas e
não são suportados por nenhum modelo específico. Estes métodos são maioritariamente usados
quando os dados históricos não estão disponíveis.
Os métodos quantitativos são aqueles que têm como grande pilar informação numérica acerca do
passado e utilizam modelos matemáticos e estatísticos, tais como análise regressiva e alisament o
exponencial.
Segundo [9] as técnicas de previsão de carga podem ser amplamente agrupadas em três grupos
denominados Técnicas de Previsão Tradicionais, Técnicas de Previsão Tradicionais Modificadas e
Técnicas de Inteligência Artificial. Nos subcapítulos seguintes abordam-se algumas técnicas de cada
grupo.
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2.5.1

Técnicas de Previsão Tradicionais

Regressão Múltipla
A regressão múltipla é o método mais popular e frequentemente usado para prever a carga 𝑌 afetada
por vários fatores 𝑥 𝑘 de natureza diferente, desde efeitos meteorológicos, crescimento da população ,
preços de eletricidade ou crescimento económico. A estrutura do modelo encontra-se representada na
Equação 2.1, sendo os seus coeficientes determinados pelo método dos mínimos quadrados.

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥 2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘 + 𝜀

2.5.2

(2.2)

Técnicas de Previsão Tradicionais Modificadas

Máquina de Suporte Vetorial
As máquinas de suporte vetorial, na literatura anglo-saxónica Support Vector Machines (SVM) são uma
ferramenta poderosa usadas para resolver problemas de aprendizagem e derivaram da Teoria de
Aprendizagem

Estatística. Foram

inicialmente desenvolvidas

para solucionar

problemas

de

reconhecimento de padrões e problemas de classificação, através da aplicação do conceito de
hiperplano ótimo de separação, baseado na maximização da margem de separação [10].
Contudo, com o passar dos anos, foram modificadas para resolver problemas de regressão, onde o
modelo é treinado com dados históricos para descobrir a relação entre os dados das entradas e os
dados da saída do sistema. Genericamente, a ideia principal das SVM na regressão consiste na
necessidade de as entradas serem mapeadas num espaço de dimensão superior, permitindo assim
linearizar a regressão [11].
Ao contrário dos métodos estatísticos clássicos, que precisam de uma quantidade elevada de dados
juntamente com o conhecimento prévio do problema abordado,

este tipo de aprendizagem

supervisionada foi desenvolvido com o intuito de resolver problemas cuja quantidade de informaç ão
disponível é reduzida e o conhecimento prévio sobre o problema ser pouco ou mesmo inexistente.

Séries Temporais Estocásticas
As séries temporais estocásticas têm sido usadas há décadas em campos como economia,
processamento de sinais, bem como previsão de carga. Os métodos de séries temporais baseiam-s e
no pressuposto de que os dados têm uma estrutura interna, como autocorreção, tendência ou variaç ão
sazonal [9]. Os métodos de previsão de séries temporais detetam e exploram essa estrutura,
construindo um modelo com os dados disponíveis sendo o tempo e a carga os únicos parâmetros de
entrada.
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Alguns dos modelos de séries temporais mais usados na previsão de carga são:


Modelo Autorregressivo (𝐴𝑅);



Modelo Autorregressivo de Médias Móveis (𝐴𝑅𝑀𝐴 );



Modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 ).

O modelo autorregressivo indica que a variável de saída depende linearmente dos valores passados e
de um termo imprevisível, denominado por erro. Representado por 𝐴𝑅(𝑃), é composto por uma
componente 𝑃 corresponde à ordem da parte autorregressiva.

A sua estrutura encontra-s e

representada na Equação 2.2.

𝑃

𝑌𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝜑𝑡 𝑌𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡 = 𝑐 + 𝜑(𝐵)𝑌𝑡 + 𝜀𝑡

(2.2)

𝑖=1

Assim como o modelo 𝐴𝑅, o modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴 é uma ferramenta para entender e prever os valores futuros
da série em causa. Ao contrário do modelo 𝐴𝑅, este modelo é composto por duas partes, uma part e
autorregressiva (𝐴𝑅), tal com o modelo 𝐴𝑅, e por uma parte de médias móveis (𝑀𝐴), sendo por isso
representado por 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑃, 𝑄), em que 𝑃 corresponde à ordem da parte autorregressiva e 𝑄
corresponde à ordem do modelo de média móvel. A estrutura de um modelo autorregressivo encontrase representada na Equação 2.3.

𝑄

𝑃

𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜀𝑡 + ∑ 𝜑𝑡 𝑌𝑡−𝑖 + ∑𝜃𝑖 𝜀𝑡−𝑖
𝑖=1

(2.3)

𝑖=1

O modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 , representado por 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (𝑝, 𝑑, 𝑞) é uma generalização do modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴, sendo
composto por três componentes 𝑝, 𝑑 e 𝑞 que configuram a estrutura do modelo. O valor de 𝑃 e 𝑄
corresponde ao mesmo que nos modelos anteriores, sendo a única diferença comparativamente ao
modelo ARMA a inserção de 𝐷 que representa o número de processos de derivação, por outras
palavras, representa o grau de derivação. A estrutura do modelo ARIMA encontra-se representada na
Equação 2.4.

𝜑 (𝐵)(1 − 𝐵) 𝐷𝑌𝑡 = 𝜃 (𝐵)𝑎 𝑡
Em que:


𝜑(𝐵 ) = 1 − 𝜑1 𝐵 − 𝜑2 𝐵 2 − ⋯ − 𝜑𝑝 𝐵 𝑃 é o operador autorregressivo (AR) de ordem 𝑃 ;



(1 − 𝐵)𝑃 é o operador de integração (𝐼) de ordem 𝐷;
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(2.4)



𝜃 (𝐵 ) = 1 − 𝜃1 𝐵 − 𝜃2 𝐵 2 − ⋯ − 𝜃𝑝 𝐵 𝑄 é o operador de médias móveis (MA) de ordem 𝑄;



𝑎𝑡 corresponde ao erro gerado pelo modelo.

Os modelos 𝐴𝑅 e 𝐴𝑅𝑀𝐴 são geralmente usados para processos estacionários, enquanto que os
modelos 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 é uma extensão do modelo ARMA para processos não estacionários. Os modelos
podem ser estimados, isto é, os coeficientes dos modelos, segundo a abordagem de Box-Jenk ins.

2.5.3

Técnicas de Inteligência Artificial

Sistemas Especializados
A previsão baseada em regras faz uso de regras, muitas vezes de natureza heurística, para fazer
previsões precisas. Os sistemas especializados são programas de computador que tem a capacidade
de raciocinar, explicar e ter sua base de conhecimento expandida à medida que novas informações se
tornam disponíveis

para ele [9]. Os modelos incorporam regras e procedimentos usados por

especialistas num software que é capaz de fazer previsões automaticamente sem assistência humana.
Estes sistemas são mais eficazes na previsão quando um especialista na matéria está disponível para
trabalhar com programadores informáticos por um tempo considerável para transmitir o todo o
conhecimento na matéria. Para além disso, o conhecimento de um especialista deve ser direcionado
para a codificação em regras de software, por outras palavras o especialista deve ser capaz de explicar
o seu processo de decisão aos programadores [12]. Um sistema especializado pode ter associado
centenas ou milhares de regras.

Lógica Fuzzy
A lógica fuzzy ou lógica difusa, na literatura portuguesa, é uma generalização da lógica booleana usual
usada no design de circuitos digitais. Ao contrário da lógica booleana, em que uma entrada assume um
valor igual a "0" ou a "1", na lógica fuzzy uma entrada tem associado a si certos intervalos qualitativos
permitindo assim deduzir logicamente as saídas das entradas difusas. Neste sentido, a lógica difus a
mapeia um conjunto de variáveis de entrada para um conjunto de variáveis de saída, usando apenas
a função lógica IF THEN para prever [12].
Entre as vantagens da lógica fuzzy está a ausência de uma necessidade de um modelo matemático
que mapeie as entradas para as saídas e a ausência de necessidade de entradas precisas (ou mesmo
sem ruído). Com tais regras genéricas de condicionamento, sistemas lógicos difusos adequadament e
projetados podem ser muito robustos quando usados em previsões. É claro que, em muitas situações,
é necessária uma saída exata (por exemplo, a carga precisa de 12 horas). Após o processament o
lógico de entradas difusas, um processo de “defuzzificação” pode ser usado para produzir saídas tão
precisas.
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As regras difusas são muitas vezes integradas nas redes neuronais para treinar as redes neuronais
bem como obter resultados satisfatórios na previsão de carga. A vantagem deste sistema hibrido é que
ele utiliza os benefícios tanto das redes neuronais bem como da lógica fuzzy, permitindo obter
resultados mais precisos [12].

Redes Neuronais
O uso de redes neuronais artificiais (RNA) tem sido uma técnica de previsão de carga amplament e
estudada desde 1990 devido a sua capacidade de aprendizagem [9]. As redes neuronais são
essencialmente circuitos não lineares que demonstram a capacidade de realizar ajustes de curvas não
lineares. As saídas de uma rede neural artificial são algumas funções matemáticas lineares ou nãolineares das entradas, sendo que as entradas podem ser as saídas de outros elementos da rede, bem
como as entradas reais da rede. Na prática, os elementos de uma rede neuronal, denominados
neurónios, são organizados num número relativamente pequeno de camadas conectadas por
neurónios entre as entradas e as saídas da rede. Na Figura 2.3 encontra-se representado um esquema
exemplificativo de uma RNA.

Figura 2.3 – Esquema Exemplificativo de uma RNA [8]

Ao aplicar uma rede neuronal à previsão de carga, é preciso selecionar uma das várias arquiteturas ,
como por exemplo, Hopfield, back propagation e máquina Boltzmann, o número e a conectividade de
camadas e neurónios, o uso de ligações bidirecionais ou unidirecionais e o formato numérico (por
exemplo, binário ou contínuo) a ser usado pelas entradas e saídas, e internamente.
A arquitetura de rede neural artificial mais popular para previsão de carga chama-se back propagation
ou retro propagação do erro. As redes neuronais de retro propagação do erro usam funções contínuas
e aprendizagem supervisionada.

Ou seja, através da aprendizagem supervisionada,

os pesos

numéricos reais atribuídos às entradas de elemento são determinados pela correspondência dos dados
históricos (como tempo e clima) aos resultados desejados (como cargas históricas) numa “sessão de
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treino” pré-operacional.

Redes neuronais artificiais com aprendizagem não supervisionada

não

requerem treino pré-operacional.
Uma das características principais das RNA é a de possuírem capacidade de adaptação à evolução do
conjunto de dados, o que permite efetuar treinos a qualquer momento, permitindo uma atualização
constante da RNA [8]. Uma outra forma de agir é com uma aprendizagem da RNA do tipo adaptativo,
que permite à rede aprender sobre o sistema em tempo real .
As redes neuronais necessitam de um elevado poder de processamento computacional, caso a rede
seja composta por um elevado número de entradas e neurónios e também de um grande conjunto de
dados.
Na Figura 2.4 encontram-se as várias técnicas de previsão de carga e a sua classificação.

Técnicas de
Previsão de
Carga

Tradicionais
Modificadas

Tradicionais

Modelos
Regressivos

SVM

Inteligência
Artificial

Séries
Temporais
Estocásticas

Regressão
Múltipla

Sistemas
Espcializados

AR

Lógica Fuzzy

ARMA

RNA

ARIMA

Figura 2.4 - Classificação das Técnicas de Previsão de Carga [9]
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2.6

Fatores que Influenciam a Carga

Estimar a evolução da carga não é uma tarefa fácil uma vez que vários fatores afetam o comportament o
da evolução da carga, porém o maior problema reside em determinar quais os fatores que influenciam
o consumo de energia elétrica no intervalo de tempo que se estimar. Os fatores que tem maior impacto
são classificados como fatores temporais, climatéricos, económicos, sociodemográficos e aleatórios
[13].
Os fatores temporais estão relacionados com o dia úteis, fins de semana, hora do dia, feriados, mês ou
estação do ano entre outros fatores sazonais que se referem a períodos que apresentam características
diferentes, como por exemplo os meses de inverno e verão. Estes fatores são cíclicos, como é o caso
dos fins-de semana, e tendem a ser sazonais.
Num diagrama de carga diário, facilmente se observa que os períodos onde o consumo é mais elevado
estão bem definidos. O consumo de energia elétrica está dependente da atividade humana e por isso
o consumo será maior durante o dia comparativamente com a noite. Num diagrama de carga semanal,
também é possível observar que nos dias úteis o consumo é maior do que nos fins de semana. Estas
constatações são representadas na Figura 2.5.

Figura 2.5 – Variação Diária de Carga (à esquerda) e Semanal (à direita) [13]

As estações do ano também influenciam o comportamento da carga devido à duração de luz solar
durante o dia, pois no inverno a duração de luz solar é bem menor do que no verão e por isso haverá
aumentos de consumo de energia elétrica para iluminação. As temperaturas que se registam nas
diferentes estações do ano também levam a alterações dos comportamentos da carga.
Os fatores climatéricos, como por exemplo a temperatura do ar, a humidade relativa, o vento, a chuva
entre outros, também têm impacto na previsão de carga [13]. A temperatura é o principal fator a ser
considerado, pois a temperatura tem um forte impacto na carga. Quando a temperatura diminui as
pessoas consomem mais energia para manter a mesma temperatura com recurso a equipamentos de
ar condicionados e quando a temperatura aumenta as pessoas usam energia para baixar a
temperatura. Por isso diz-se que existe uma forte correlação positiva entre temperatura e curva de
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carga no verão, enquanto que no inverno a correlação é negativa. Em relação ao vento a correlação é
fraca [13]. A Figura 2.6 corrobora esta ideia.

Figura 2.6 – Correlação Entre o Consumo de Eletricidade e a Temperatura (à esquerda) e o Vento (à direita) [14]

O consumo de energia elétrica de uma determinada região também é influenciado pela sua economia,
portanto também fatores económicos devem ser tidos em consideração quando se pretende estimar o
consumo de energia elétrica. Alguns fatores económicos que afetam a carga são por exemplo o
desenvolvimento industrial, custo de eletricidade, etc. O crescimento económico de uma determinada
região também pode afetar a estimativa de evolução da carga. É expectável que o consumo de energia
elétrica aumente se a área em causa evolua economicamente. Um indicador de crescimento económic o
que se deve ter em conta e que é bastante usado é o Produto Interno Bruto (PIB) [14].
Por fim os fatores sociodemográficos, que como o nome indica estão relacionados com a populaç ão
de uma determinada região. É logico que se a população de uma determina região aumentar, os
consumos de energia elétrica nela verificados tenderão a ser maiores, por isso diz-se que deve haver
uma correlação positiva entre o crescimento populacional e o consumo de energia. Conclui-se,
portanto, que os fatores demográficos devem ser tidos em conta na previsão de carga, sendo que o
fator mais usado é a população residente.
Também é importante referir que alguns acontecimentos aleatórios , que não são possíveis de prever,
podem interferir na previsão de carga, como é o caso de greves de grandes repercussões ou então de
grandes eventos desportivos [15].
Outro dado importante a reter é que a carga futura irá certamente depender do comportamento da
evolução da carga no passado.
É logico que nem todos estes fatores são usados no mesmo horizonte temporal. Por exemplo, numa
previsão a curto prazo não faz sentido ter em conta o crescimento da população uma vez que é
expectável que a população não varie significativamente de um dia para o outro. Diz-se, portanto, que
a precisão de um de uma previsão a longo prazo usando parâmetros relativos a uma previsão de curto
prazo não é realista porque os parâmetros não são adequados [16].
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Assim, na previsão de curto prazo, a carga é altamente correlacionada com fatores meteorológicos
como: temperatura, humidade, velocidade do vento, chuva e neve. Os fatores temporais também
devem ser tidos em conta na previsão a curto prazo. Para previsão de carga a médio prazo, os
principais fatores que têm impacto na carga são meteorológicos e casuais. Os efeitos dos fatores
económicos não têm muita importância devido pois apenas têm impacto num espaço de tempo
alargado. E por último, para a previsão de longo prazo, a carga está correlacionada com fatores
económicos e fatores sociodemográficos, como por exemplo a população residente.
Ou seja, verifica-se que para o planeamento a curto prazo e a longo prazo têm que ser tidos em conta
fatores muitos distintos. Enquanto que para o planeamento a curto prazo os fatores mais importantes
são os de ordem meteorológica, no planeamento a longo prazo os fatores são de ordem
sociodemográfica [17].
Na Tabela 2.1 apresenta o resumo dos fatores que devem ser incluídos nas ferramentas de estimação
de carga nos diferentes horizontes temporais.

Tabela 2.1 – Fatores que Influenciam a Carga nos Diferentes Horizontes Temporais

2.7

Horizonte temporal

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Fatores a ter em conta

Climatéricos
Temporais

Climatéricos
Sociodemográficos

Económicos
Sociodemográficos

Comportamento Espacial de Carga

A previsão espacial de cargas envolve não só prever como a carga irá crescer na sua magnitude, mas
também a localização de futura carga. A análise espacial da carga é realizada dividindo o território em
estudo em várias áreas mais pequenas e prevendo em cada uma destas áreas o valor da carga [18].
As técnicas mais populares de dividir o território chamam-se Equipment-Oriented e Grid-Based. Na
técnica de divisão do território denominada Equipment-Oriented, a região é dividida em polígonos de
menor área com formas e tamanhos irregulares. Os polígonos, onde se quer prever a carga,
correspondem às áreas de influência das subestações, que correspondem às áreas que são
alimentadas pelas subestações. Normalmente, a área de influência de uma subestação corresponde à
área circundante da subestação e por norma não existe outra subestação na mesma área. Na Figura
2.7 apresenta-se um mapa retangular composto por áreas de influência de várias subestações, onde
cada subestação alimenta eletricamente todos os consumidores que se encontram dentro da área de
influência [19].
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Figura 2.7 - Exemplo de um conjunto de áreas de influência de subestações [19]

Cumulativamente, os consumidores que se encontram no território de uma determinada área de
influência influenciam a carga da subestação, sendo que a potência de pico simultânea dos
consumidores corresponde à carga máxima que a subestação deve estar preparada para servir [19].
Usualmente, os consumidores não estão a consumir à máxima potência ativa em simultâneo, por isso
a potência de pico de uma subestação não corresponde à soma das potências de pico dos
consumidores. O fator que determina a simultaneidade de carga classifica-se por fator de
simultaneidade e corresponde ao quociente entre a potência de pico da subestação e a soma das
potências de pico dos consumidores alimentados por essa subestação.
Na técnica designada Grid-Based, o território onde se faz a previsão espacial de carga é dividido numa
grelha composta por áreas quadradas de menor dimensão. Nesta técnica, a previsão espacial de carga
refere-se ao consumidor e não à subestação [18].
Em ambos os métodos os dados são recolhidos depois de ser feita a divisão do território uma vez que
se quer que os dados sejam relativos às áreas de menor dimensão [18]. Na Figura 2.8 estão
representadas ambas as técnicas de divisão de território. À esquerda está ilustrada a técnica GridBased e à direita a técnica Equipment-Oriented.
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Figura 2.8 – Grid-Based vs Equipment-Oriented [18]

A divisão do território em polígonos tem duas vantagens principais em relação à divisão da área em
grelha. Uma vez que a divisão é feita tendo em conta a área de influência das subestações, a previs ão
está diretamente relacionada com o equipamento em estudo o que implica que a recolha dos dados
não será tão complexa. A outra vantagem está relacionada com a quantidade de dados que é recolhida.
Facilmente se percebe que na divisão em polígonos a quantidade de dados será muito menor do que
na divisão por grelha porque o número de áreas é menor. Enquanto que na divisão por grelha o
tratamento e processamento dos dados recolhidos é substancialmente mais complexo, na divisão por
polígonos estas tarefas estão facilitadas [18].
Infelizmente, a divisão por polígonos tem algumas deficiências que limitam severamente a sua utilidade,
limitações essas que não são partilhadas pela divisão em grelha. Em primeiro lugar a divisão em
polígonos tem associada a si uma fraca resolução espacial, na medida em que não é possível saber
como é que a carga está distribuída nas áreas de influência das subestações. Por outro lado, a
resolução espacial associada à divisão em grelha é muito maior logo permite saber com um maior
detalhe onde se irão verificar acréscimos de potência.
A divisão do território em grelha e em polígonos têm vantagens sendo necessário escolher a
abordagem mais adequada de acordo com problema a resolver.
Independentemente

da divisão de território utilizada, a resolução espacial influencia muito o

comportamento da curva de carga. A curva de carga de uma determinada região tende a apresent ar
um comportamento crescente e esse crescimento tende a ser suave [18]. Este comportamento verific ase considerando que não existem eventos estranhos que possam influenciar os dados, como por
exemplo Verões demasiado quentes ou Invernos demasiado frios, recessões locais ou booms .
Admitindo que não existem eventos anómalos, quando dividida em áreas muito pequenas a curva de
carga passa a ter as características em “S”, podendo também ser apelidada curva de Gompertz e tem
o andamento característico representado na Figura 2.9.
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Figura 2.9 - Curva de Carga de uma área de menor dimensão [18]

Este tipo de curva representa três períodos distintos, o período inativo (dormant period), rampa de
crescimento (growth ramp) e o período de saturação (saturated period). O primeiro período represent a
a altura em que não existe carga nessa área, pois a área ainda não está desenvolvida. A rampa de
crescimento representa a altura em que ocorrem novas construções numa pequena área existindo
assim a adição gradual de novos consumidores. O período de saturação representa a altura em que a
nova área está completamente desenvolvida e o único crescimento acontece devido ao aumento do
consumo per capita, como se pode constatar na Figura 2.10.

Figura 2.10 – Regiões da Curva de Carga [18]

A curva de carga representa assim o crescimento de carga especialmente devido à adição de novos
consumidores e ao aumento do consumo per-capita, sendo assim podem existir várias vagas de
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desenvolvimento na mesma área. Na Figura 2.11 está ilustrado o comportamento da curva de carga
provocado por vagas de desenvolvimento, onde se observa que ao longo do tempo, à medida que se
vão adicionando consumidores, a área passa de rural para centro urbano, originando aumentos de
carga.

Figura 2.11 - Mudanças da Carga provocada por vagas de desenvolvimento [18]

O aspeto mais imprevisível ao trabalhar com pequenas cargas é o exato momento onde o crescimento
vai acontecer uma vez que o crescimento não é linear. A resolução espacial também influência o
comportamento típico da carga. Quando maior for a resolução espacial, mais pequena será a área
analisada e mais próxima de um step será a curva de carga, como se por concluir na Figura 2.12.

Figura 2.12 - Representação de Curva de Carga para diferentes Resoluções Espaciais [18]
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Ambos os métodos de divisão do território, Grid-Based e Equipment-Oriented, têm associados a si
erros, erros esses que dizem respeito à localização e não à quantidade estimada. Este tipo de medição
de erro irá traduzir o quão longe esteve o método de prever o local exato da carga e não a quantidade
exata de potência. A principal ideia deste tipo de avaliação é a construção de um mapa com os erros
obtidos. Ou seja, consultando os dados históricos, aplica-se a metodologia de previsão de carga e
depois subtraem-se os valores obtidos aos valores reais. A diferença entre os valores previstos e os
reais é apresentada num mapa que se designa por mapa de erro da região. Se o erro numa certa região
do mapa for muito elevado por excesso e se numa região subjacente o erro for elevado por defeit o
significa que a localização da previsão feita não foi correta, pois a previsão feita para uma região podese referir à região adjacente. A obtenção do mapa de erros está explicita na Figura 2.13.

Figura 2.13 – Processo de Obtenção dos Mapas de Erros de duas Metodologias Diversas [18]
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3 METODOLOGIA DE PREVISÃO ESPACIAL DE CARGA
Os conteúdos relativos à metodologia desenvolvida para a previsão espacial de carga a longo prazo,
tendo em conta a informação sociodemográfica da região, são expostos neste capítulo.

3.1

Área e Divisão do Território

O primeiro passo desta metodologia é escolher qual a região onde se pretende efetuar o estudo de
previsão de carga e dividir o território dessa região em áreas de menor dimensão. Na metodologia
desenvolvida neste trabalho a área escolhida para ser objeto de estudo é dividida segundo o método
Equipment-Oriented, ou seja, o território é dividido pelas áreas de influência das subestações AT/MT,
como demonstra a Figura 3.1.

Figura 3.1 – Equipment-Oriented [18]

A principal razão desta escolha deve-se ao facto de a recolha dos dados ser menos exigente do que o
método de divisão em grelha (Grid-Based) e também porque nesta metodologia estima-se a potência
de pico associada à subestação. Assim, é possível saber se a carga prevista na subestação está acima
ou abaixo da potência instalada do transformador da subestação e, portanto, se é necessário realizar
alguma ação corretiva no futuro, como por exemplo reforço da potência instalada [18].
Recolher a informação sociodemográfica das áreas de influência das subestações é extremament e
difícil, porque essa informação nem sempre existe. Usualmente a informação sociodemográfica é divida
nas áreas administrativas, podendo ser distritos, concelhos ou freguesias. Devido à complexidade da
recolha e inexistência da informação sociodemográfica das áreas de influência das subestações, optou -
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se por recolher os dados sociodemográficas dos municípios porque fornece uma resolução espacial
semelhante às áreas de influência das subestações.

3.2

Consumo de Energia Elétrica dos Municípios

A previsão espacial de carga a longo prazo envolve estimativas espaciais dos consumos que se vão
verificar no futuro [7]. Neste trabalho as estimativas dos consumos baseiam-se na informaç ão
sociodemográfica da região.
Para prever espacialmente as cargas que se vão registar no futuro é necessário obter os modelos
preditivos do consumo de energia elétrica nos municípios para se conhecer quais os fatores
sociodemográficos que influenciam o consumo de energia elétrica.
Nesta metodologia os modelos preditivos do consumo anual de energia elétrica para os municípios são
obtidos pelo método stepwise da regressão linear múltipla que se encontra explicado nos subcapítulos
seguintes. Numa primeira abordagem explica-se o método dos mínimos quadrados para obtenção do
modelo ajustado. Posteriormente, apresentam-se os critérios de validação do modelo para se poder
concluir se o modelo estabelecido é estatisticamente válido, ou seja, se ex iste uma relação linear entre
a variável dependente e as variáveis independentes. Também é necessário validar estatisticamente os
coeficientes de regressão para verificar se as variáveis escolhidas são adequadas ou não. Por último
apresentam-se os indicadores escolhidos para avaliar o desempenho das previsões obtidas com os
modelos preditivos do consumo de energia elétrica.

3.2.1

Modelo Preditivo do Consumo de Energia Elétrica

3.2.1.1 Regressão Linear Múltipla, Método dos Mínimos Quadrados
No modelo da regressão linear múltipla (RLM) assume-se que existe uma relação linear entre a variável
𝑌 (a variável dependente) e 𝑘 variáveis independentes, 𝑥𝑗 (𝑗 = 1, … , 𝑘). Se o número de variáveis
independentes for unitário, ou seja se 𝑘 = 1, então a RLM passa a regressão linear simples (RLS) [7].
As variáveis independentes são também chamadas de variáveis explicativas, uma vez que são
utilizadas para explicarem a variação de 𝑌. Frequentemente, estas variáveis também são designadas
por variáveis de predição, devido à sua utilização para predizer 𝑌 [20].
As seguintes condições estão subjacentes ao modelo:
1.

As variáveis independentes 𝑥𝑗 são não aleatórias (fixas);

2.

Para cada conjunto de valores de 𝑥𝑗 há uma subpopulação de valores 𝑌. Para a construção dos
intervalos de confiança e dos testes de hipóteses deve poder-se assumir que estas subpopulações
seguem distribuição normal;

3.

As variâncias das subpopulações de 𝑌 são iguais;
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4.

Os valores de 𝑌 são estatisticamente independentes. Por outras palavras, quando se extrai a
amostra, assume-se que os valores de 𝑌 obtidos para um determinado conjunto de valores de 𝑥𝑗
são independentes dos valores de 𝑌 obtidos para outro qualquer conjunto de valores de 𝑥𝑗 .

O modelo de regressão linear múltiplo descreve uma relação entre 𝑘 variáveis independentes, 𝑥𝑗 e a
variável independente 𝑌 descrita na Equação 3.1.

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥 2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘 + 𝜀

(3.1)

Os, 𝑝 = 𝑘 + 1, parâmetros 𝛽𝑗 ( 𝑗 = 0, 1, … , 𝑘 ) são os coeficientes de regressão (parciais), que se
querem estimar, e 𝜀 é o erro aleatório.
O modelo que descreve a i-ésima resposta 𝑦𝑖 é representado na Equação 3.2, sendo imperativo que o
número de observações seja superior ao número de variáveis independentes, ou seja, 𝑛 > 𝑘.

𝑘

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥 𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗 𝑥𝑖𝑗 + 𝜀𝑖
𝑗=1

(3.2)

𝑖 = 1, … , 𝑛

O modelo apresentado na Equação 3.2 é um sistema de 𝑛 equações que também pode ser expresso
matricialmente por 3.3.

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝜺

(3.3)

Acerca da constituição das diversas matrizes é importante referir o seguinte:


A matriz 𝒀 é o vetor coluna (𝑛 × 1) constituído pelas observações da resposta;



A matriz 𝑿 é a matriz (𝑛 × 𝑝) das variáveis independentes;



A matriz 𝜷 é o vetor coluna (𝑝 × 1) dos coeficientes de regressão;



A matriz 𝜺 é o vetor coluna (𝑛 × 1) dos erros aleatórios.

No método dos mínimos quadrados, os coeficientes são estimados de forma a minimizar a soma de
quadrados do erro. Da Equação 3.3 tem-se:
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𝜺 = 𝒀 − 𝑿𝜷

(3.4)

Assim, a soma de quadrados do erro, que se quer minimizar, é definido pela Equação 3.5

𝑛

𝑆𝑄𝐸 = 𝐿 = ∑ 𝜀𝑖 2 = 𝜺𝑇 𝜺 = (𝒀 − 𝑿𝜷) 𝑇(𝒀 − 𝑿𝜷) = 𝒀 𝑇 𝒀 − 𝟐𝜷𝑇 𝑿𝑇 𝒀+ 𝜷𝑇 𝑿𝑇 𝑿𝜷

(3.5)

𝑖=1

̂ será a solução das seguintes equações descritas pela Equação
O estimador dos mínimos quadrados 𝜷
3.6.

𝑑𝐿
̂ = 0 ⇔ 𝑿𝑇 𝑿𝜷
̂ = 𝑿𝑇 𝒀
= 0 ⇔ −𝟐𝑿𝑇 𝒀+ 𝟐𝑿𝑇 𝑿𝜷
𝑑̂
𝜷

(3.6)

̂ obtêm-se a Equação 3.7.
Resolvendo em ordem a 𝜷

−1

̂ = 𝑩 = ( 𝑿𝑇 𝑿)
𝜷

𝑿𝑇 𝒀

(3.7)

O modelo de regressão ajustado, que permite determinar os valores ajustados, ou estimados, do
modelo correspondente a 3.1 é representado na Equação 3.8 e matricialmente na Equação 3.9.

𝑘

𝑦̂𝑖 = 𝛽̂0 + ∑ 𝛽̂𝑗 𝑥𝑖𝑗
𝑗=1

(3.8)

𝑖 = 1, … , 𝑛
̂ = 𝑿𝜷
̂
𝒀

(3.9)

A diferença entre a observação 𝑦𝑖 e o correspondente valor ajustado (a estimativa) 𝑦̂𝑖 é o resíduo (erro)
e pode ser calculado com a ajuda da Equação 3.10. O vetor (𝑛 × 1) dos resíduos é representado pela
Equação 3.11.
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𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖

(3.10)

̂
𝒆 = 𝒀−𝒀

(3.11)

3.2.1.2 Estrutura do Modelo Estatístico Utilizado
A estrutura dos modelos utilizados baseiam-se na forma como o padrão de consumo de energia elétrica
se altera face às variações nas variáveis de regressão, e por isso, assume-se que as elasticidades
entre o consumo e as variáveis de regressão não variam com o tempo [7] e obedecem à equação não
linear representada pela Equação 3.12.

𝑘

𝑦(𝑡) = 𝐴 0 ∏ 𝑥𝑗 (𝑡)𝛽𝑗

(3.12)

𝑗=1

Na Equação 3.12, 𝑥 1 , … , 𝑥 𝑘 representam as variáveis independentes e 𝐴0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝑘 e os coeficientes a
estimar usando na regressão linear múltipla. Uma vez que as elasticidades entre o consumo de energia
elétrica e as variáveis independentes são constantes, diz -se que uma variação por unidade da variável
de regressão 𝑥𝑗 implica uma variação de 𝛽𝑗 por unidade no consumo de energia elétrica. Ou seja, os
coeficientes de regressão 𝛽𝑗 traduzem a elasticidade do consumo de energia elétrica em relação à
variável de regressão 𝑥𝑗.
O modelo proposto na Equação 3.12 corresponde a um modelo não-linear e por isso não está na forma
utilizável pela RLM proposto no subcapítulo anterior. No entanto, o modelo pode ser linearizado
utilizando uma transformação logarítmica que consiste em aplic ar o logaritmo neperiano a ambos os
termos da equação e assim obtém-se o modelo descrito na Equação 3.13 que já corresponde a um
modelo linear passível de ser utilizado na RLM.

𝑛

ln(𝑦(𝑡)) = ln (𝐴 0 ) + ∑ 𝛽𝑗 ln (𝑥𝑗 (𝑡))

(3.13)

𝑗=1

ln (𝐴 0 ) = 𝛽0

Neste modelo o consumo de energia elétrica num certo ano depende apenas do valor das variáveis
independentes do mesmo ano, porém existe a possibilidade de o consumo de energia elétrica depender
do valor das variáveis de independentes de anos anteriores. Por outras palavras é pos sível que os
valores das variáveis de regressão só tenham efeito no consumo de energia elétrica nos anos
seguintes.
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𝑛

ln(𝑦(𝑡)) = ln(𝐴 0 ) + ∑ 𝛽𝑗 ln (𝑥𝑗 (𝑡 − 𝑇))

(3.14)

𝑗=1

Os atrasos temporais 𝑇, ou lags, da Equação 3.14 devem-se à inércia dos consumidores em mudarem
os seus comportamentos. Por exemplo, se a variável de regressão 𝑥𝑗 for o número de alojamentos
familiares clássicos, um incremento no número de alojamentos apenas pode ter efeito no consumo de
energia elétrica nos anos seguintes. A experiência demonstra que os atrasos na resposta dos
consumidores a estímulos para alteração do padrão de consumo de energia elétrica se cifram entre 1
e 2 anos [7]. Importa ainda referir que variáveis independentes com atrasos temporais diferentes são
consideradas como variáveis independentes distintas, possuindo assim diferentes coeficientes de
regressão.
O modelo estatístico utilizado é descrito pela Equação 3.15 e o correspondente modelo linearizado pela
Equação 3.16, onde 𝑘 é o numero de variáveis independentes que fazem parte do modelo.

𝑘

𝑦 (𝑡) = 𝐴0 ∏ 𝑥𝑗 (𝑡)𝛽𝑗 𝑥 𝑗 (𝑡 − 1)𝛽𝑘+𝑗 𝑥𝑗 (𝑡 − 2)𝛽2𝑘+𝑗

(3.15)

𝑗=1
𝑘

ln(𝑦 (𝑡) ) = ln( 𝐴0 ) + ∑ 𝛽𝑗 ln ( 𝑥𝑗 (𝑡) ) + 𝛽𝑘+𝑗 ln ( 𝑥𝑗 (𝑡 − 1) ) + 𝛽2𝑘 +𝑗 ln ( 𝑥𝑗 (𝑡 − 2) )

(3.16)

𝑗=1

3.2.1.3 Validação dos Modelos
Antes de se abordar a validação do modelo é importante fazer uma breve referência aos estimadores
de 𝜎 2 e dos erros padrões para a regressão linear múltipla.
As seguintes condições são impostas aos erros 𝜀𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛:


O valor esperado dos erros é nulo, ou seja, 𝐸 [ 𝜀𝑖 ] = 𝐸 [ 𝜺] = 0;



A variância é constante e é igual a 𝜎 2 , ou seja, 𝑉 [ 𝜀𝑖 ] = 𝜎 2 ;



𝜀𝑖 e 𝜀𝑗 são independentes (não correlacionados), ou seja, cov [𝜀𝑖 , 𝜀𝑗 ] = 0 , (𝑖 ≠ 𝑗)



A matriz de variâncias-covariâncias do erro é ∑[ 𝜀] = ∑[ 𝜀𝜀 𝑇 ] = 𝜎 2 𝐼 , onde 𝐼 é a matriz
identidade;



Uma vez que 𝜀𝑖 ~𝑁 (0, 𝜎 2 ) , 𝑖 = 1, … , 𝑛 então, 𝜺~𝑁 (𝟎, 𝝈𝟐 𝑰) , 𝑖 = 1, … , 𝑛, ou seja, o vetor dos
erros tem distribuição normal multivariada com vetor médio 𝟎 (a matriz nula) e matriz de
variâncias-covariâncias 𝝈𝟐 𝑰;

32

Teste de Significância dos Modelos
Depois de estimados os valores para os coeficientes de regressão é importante verificar se as variáveis
independentes, 𝑥 1 ,𝑥 2 , … , 𝑥 𝑘, contribuem significativamente com informação para explicar linearmente a
variação da variável resposta (variável independente) 𝑌, uma vez que quanto maior for a contribuição
melhores serão os resultados da estimação e predição.
O teste de significância para o modelo de regressão visa avaliar se existe uma relação linear entre a
função resposta 𝑦 e as variáveis de regressão 𝑥𝑗, para este efeito recorre-se a testes de hipóteses.
Estes testes hipóteses acerca dos parâmetros do modelo de regressão, requerem que os termos do
erro 𝜀𝑗 no modelo de regressão sejam normais e independentemente distribuídos com média zero e
variância 𝜎 2 , tal como foi dito anteriormente.
As hipóteses a testar são as seguintes:

𝐻0 ∶ 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 (ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑙𝑎)

(3.17)

𝐻1 ∶ 𝛽𝑗 ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑘 (ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎)

(3.18)

A hipótese nula que se pretende testar é a não existência de regressão. A rejeição de 𝐻0 significa que
pelo menos uma das variáveis independentes 𝑥 1 , 𝑥 2, … , 𝑥 𝑘 contribuem significativamente para explicar
a variação da variável dependente 𝑌, e que esta explicação pode ser representada por um modelo
linear. Neste caso o modelo diz-se significativo.
Se a hipótese 𝐻0 não se rejeitar, conclui-se que as variáveis independentes 𝑥1 , 𝑥 2 , … , 𝑥 𝑘 não contribuem
para explicar a variação de 𝑌. Conclui-se então que não existe relação linear entre as variáveis e o
modelo que se obtém, que será 𝑌 = 𝛽0 + 𝜀, sendo o valor esperado de 𝑌 é igual a 𝛽0 , ou seja, 𝐸[ 𝑌] =
𝐸 [ 𝛽0 + 𝜀] = 𝛽0 . Caso não se rejeite 𝐻0 o modelo diz-se não significativo e não deve ser utilizado.
O método utilizado para testar a significância do modelo de regressão denomina-se análise das
variâncias (ANOVA) e baseia-se na determinação da variância de 𝑌 em função das variáveis estimadas.
Na Tabela 3.1 encontram-se as fórmulas.

Tabela 3.1 – Análise das Variâncias (ANOVA) [20]

Forma Linear
Soma de
Quadrados da
Regressão

𝑛

Forma Matricial

𝑛
2

𝑆𝑄𝑅 = ∑ (𝑦̂𝑖 − 𝑦̅) 2 = ∑ 𝑦̂𝑖 − 𝑛 𝑦̅ 2
𝑖 =1

𝑖 =1
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̂ 𝑇 𝑿𝑇 𝒀 −
𝑆𝑄𝑅 = 𝜷

(∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 ) 2
𝑛

̂ 𝑇 𝑿𝑇 𝒀 − 𝑛𝑦̅ 2
=𝜷

𝑛

Soma de
Quadrados do
Erro

𝑆𝑄𝐸 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 ) 2

̂ 𝑇 𝑿𝑇 𝒀
𝑆𝑄𝐸 = 𝒀𝑇 𝒀 − 𝜷

𝑖=1
𝑛

Soma de
Quadrados
Total

𝑆𝑄𝑇 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 = 𝑦𝑖 2 − 𝑛𝑦̅ 2

𝑆𝑄𝑇 = 𝒀𝑇 𝒀 −

𝑖=1

(∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 ) 2
𝑛

= 𝒀𝑇 𝒀 − 𝑛𝑦̅ 2

Relativamente à Tabela 3.1 é importante esclarecer o seguinte:


A soma de quadrados 𝑆𝑄𝑅 mede a quantidade de variação da variável dependente explicada
pela equação de regressão;



A soma de quadrados do erro 𝑆𝑄𝐸 (residual) é a variação devida ao erro, por outras palavras ,
mede a variação não explicada pela regressão (pelo modelo);



A soma de quadrados total 𝑆𝑄𝑇 mede a variação total das observações em torno da sua média;



𝑆𝑄𝑇 = 𝑆𝑄𝑅 + 𝑆𝑄𝐸



𝑦̅ =

∑𝑛
𝑖 =1 𝑦 𝑖
𝑛

O estudo para analisar a variância da regressão linear múltipla tem a seguinte estrutura:


Hipótese nula 𝐻0 ∶ 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0;



Hipótese alternativa 𝐻1 : 𝛽𝑗 ≠ 0 para algum 𝑗, 𝑗 = 1, … , 𝑘;



Estatística de teste: 𝐹0 =



Critério de rejeição: 𝐹0 > 𝐹𝑡 = 𝐹𝛼 [ 𝑘, 𝑛 − 𝑝] .

𝑀𝑄𝑅
𝑀𝑄𝐸

, onde 𝑀𝑄𝑅 =

𝑆𝑄𝑅
𝑔𝑙𝑅

e 𝑀𝑄𝐸 =

𝑆𝑄𝐸
𝑔𝑙𝐸

;

A Tabela 3.2 sumariza o estudo da análise de variância (ANOVA).

Tabela 3.2 – Análise de Variância para Teste de Significância do Modelo de Regressão [20]

Fonte de
variação (FV)
Regressão
(modelo)

Graus de
liberdade (𝒈𝒍)

Soma dos
Quadrados

Média
Quadrática

𝑘

𝑆𝑄𝑅

𝑀𝑄𝑅

Erro (Residual)

𝑛−𝑝

𝑆𝑄𝐸

𝑀𝑄𝐸

Total

𝑛−1

𝑆𝑄𝑇

𝑭𝟎
𝑀𝑄𝑅
𝑀𝑄𝐸

Relativamente à Tabela 3.2 é importante esclarecer o seguinte:


𝑝 corresponde ao número de parâmetros do modelo e é calculado por 𝑝 = 𝑘 + 1, sendo 𝑘 o
número de variáveis independentes. O valor de 𝑛 corresponde ao número de observações.



𝑀𝑄𝑅 =

𝑆𝑄𝑅
𝑘
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𝑀𝑄𝐸 =

𝑆𝑄𝐸
𝑛−𝑝

Assim, com um grau de significância 𝛼, se o valor da estatística de teste 𝐹0 (valor de 𝐹 observado a
partir da regressão) for maior do que o valor de 𝐹𝑡 (valor tabelado para a distribuição 𝐹) com 𝑔𝑙 𝑅 = 𝑘 e
𝑔𝑙 𝐸 = 𝑛 − 𝑘 graus de liberdade, rejeita-se a hipótese nula 𝐻0 . Resumindo:

1) Se 𝐹0 ≤ 𝐹𝛼 [ 𝑘, 𝑛 − 𝑝] ⇒ 𝛼 < 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ⇒ 𝑁ã𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐻0
2) Se 𝐹0 > 𝐹𝛼 [ 𝑘, 𝑛 − 𝑝] ⇒ 𝛼 > 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ⇒ 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐻0 , 𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎 , 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐻1

Verificando-se 2) conclui-se, com (1 − 𝛼) × 100% de confiança, diz-se que o modelo é significativo,
isto é que pelo menos um 𝑥𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑘, contribui significativamente para explicar a variação de 𝑌.

Teste de Significância para os Coeficientes dos Modelos
Para completar a validação do modelo é também necessário testar hipóteses sobre os coeficientes de
regressão para determinar a sua importância no modelo. Sempre que se adiciona uma nova variável
ao modelo a soma de quadrados da regressão aumenta sempre e a soma de quadrados do erro diminui,
contudo é importante decidir se o aumento na soma de quadrados do erro justifica a inclusão da nova
variável. Para além disso a introdução de uma variável pouco importante pode fazer com que a média
quadrática do erro aumente e por consequência a utilidade do modelo diminui.
Um teste de significância para os coeficientes de regressão é feito usando a função de distribuição T
de Student da seguinte maneira [20]:



Hipótese nula 𝐻0 ∶ 𝛽𝑗 = 0;



Hipótese alternativa 𝐻1 ∶ 𝛽𝑗 ≠ 0;



Estatística de teste 𝑇0 =

̂𝑗
𝛽
̂ 𝑗)
𝑠𝑒 (𝛽

, onde 𝑠𝑒 (𝛽̂𝑗 ) = √𝜎̂ 2 𝐶𝑗𝑗 sendo 𝐶𝑗𝑗 o j-ésimo elemento da diagonal

principal da matriz 𝑪 correspondente a 𝛽̂𝑗;
𝐶00
𝐶
= [ 10
⋮
𝐶𝑘0

𝐶01
𝐶11
⋮
𝐶𝑘1

⋯ 𝐶0𝑘
… 𝐶1𝑘
]
⋱
⋮
… 𝐶𝑘𝑘



𝐶 = (𝑋 𝑋



𝜎̂ 2 =



Critério de rejeição: | 𝑇0 | > 𝑇𝑡 = 𝑇𝛼 [𝑛 − 𝑝]

𝑇

𝑆𝑄𝐸
𝑛−𝑝

) −1

= 𝑀𝑄𝐸
2
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A variável de regressão 𝑥𝑗 pode ser “excluída” do modelo se a hipótese nula 𝐻0 não for rejeitada. É
ainda importante referir que este teste é parcial, dado que o coeficiente de regressão 𝛽̂𝑗 depende de
todas as outras variáveis de regressão 𝑥 𝑖 com 𝑖 ≠ 𝑗.

Coeficiente de Determinação R2
O coeficiente de determinação 𝑅 2 é uma medida da proporção da variação da variável resposta 𝑌 que
é explicada pela equação do modelo da regressão linear múltipla.

𝑅2 =

𝑆𝑄𝑅
𝑆𝑄𝐸
= 1−
;
𝑆𝑄 𝑇
𝑆𝑄 𝑇

0 ≤ 𝑅2 ≤ 1

(3.19)

O valor de 𝑅 2 pode tomar valores entre 0 e 1. Um valor próximo de 1 significa uma boa correlação entre
os valores reais e os valores estimados. Contrariamente, um valor próximo de 0 significa não existe
correlação entre os valores reais e os valores estimados da respos ta. Contudo um valor aproximado
de 1 não implica necessariamente que o modelo de regressão seja bem ajustado, uma vez que a adição
de uma variável aumenta sempre o valor do coeficiente. Portanto, modelos com elevado valor de 𝑅 2
podem produzir predições pouco fiáveis de novas observações ou estimativas pouco fiáveis do valor
esperado de 𝑌. Devido a isto, é utilizado o coeficiente de determinação ajustado 𝑅 2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 .

𝑆𝑄𝐸
𝑛−1
𝑛
−𝑝
) (1 − 𝑅2 )
𝑅 2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 = 1 −
= 1 −(
𝑆𝑄 𝑇
𝑛−𝑝
𝑛− 1

0 ≤ 𝑅2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 ≤ 1

(3.20)

O coeficiente de determinação ajustado, 𝑅 2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 , permite ter uma melhor ideia da proporção de variaç ão
de 𝑌 uma vez que tem em conta o número de variáveis explicativas. Ao contrário de coeficiente de
determinação, o valor de 𝑅 2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 não aumenta sempre quando uma nova variável é introduzida no
modelo, apenas aumenta quando houver vantagem na introdução de uma nova variável independent e.
Na realidade, se forem adicionados temos desnecessários, o valor de 𝑅 2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 decresce, na maior parte
dos casos. Por último quando a diferença entre 𝑅 2 e 𝑅 2 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 é acentuada, há uma boa hipótese de que
tenham sido incluídos no modelo termos estatisticamente não significantes.

3.2.1.4 Ajuste do Modelo pelo Método Stepwise, Regressão Stepwise
O método stepwise é usado para escolher quais as variáveis independentes que mais influenciam a
variável dependente, pois pode haver variáveis que não tenham um elevado grau de influência na
variável dependente, ou seja, na saída do sistema [21]. Assim sendo, é expectável que nem sempre
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todas as variáveis influenciem a resposta do sistema, logo o número de variáveis independentes que
compõe o sistema será menor.
Encontrar o subconjunto de variáveis preditivas envolve dois objetivos opostos. Em pri meiro lugar, querse que o modelo seja o mais completo e realista, por isso cada variável que seja minimament e
relacionada com a variável resposta deve ser incluída. Por outro lado, quer-se que seja incluído o menor
numero de variáveis

possíveis uma vez que cada variável

irrelevante diminui a precisão dos

coeficientes estimados e consequentemente os valores ajustados. Também porque a presença de
variáveis insignificantes aumenta a complexidade da recolha dos dados. Assim o método stepwis e
baseia-se em duas premissas: alcançar o balanço entre a simplicidade, com menor número de variáveis
possíveis, e o ajuste do modelo, com o número de variáveis independentes que forem necessárias.
O método stepwise é um processo iterativo, no qual vai adicionando (forward) e removendo variáveis
(back ward) em cada iteração a partir de um critério de seleção. O critério mais usual baseia-se na soma
dos quadrados dos erros, mas outros tipos de seleção podem ser usados, como por exemplo o
coeficiente de determinação, coeficiente de determinação ajustado, critério de informação de Ak aike e
por último critério de informação de Bayesian.
Neste trabalho o método escolhido usa os p-values da estatística F para testar os modelos com e sem
uma variável em cada passo do algoritmo. Se a variável em causa ainda não se encontra no modelo,
a hipótese nula é que o termo teria um coeficiente zero se fosse adicionado ao modelo. Se houver
evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, então a variável é adicionada ao modelo. Por outro
lado, se a variável já faz parte do modelo e se houver uma clara evidência para se rejeitar a hipótese
nula, que diz que o coeficiente é nulo, então a variável é removida do modelo. Quando mais nenhuma
variável pode ser adicionada ou removida do modelo, o procedimento acaba.
Para decidir quando uma variável independente deve ser introduzida ou removida do modelo é
necessário escolher o nível de significância. O nível de significância, ou tolerância, para introduzir uma
variável no modelo denominou-se PEnter e tipicamente o seu valor é igual a 0,05. Por outro lado, a
tolerância para remover variáveis denomina-se o PRemove e o seu valor típico é igual a 0,1. Neste
trabalho utilizaram-se os valores típicos.
Em suma, o procedimento realizado pelo algoritmo do método stepwise escolhido realiza os seguintes
passos [22]:
1.

Analisar um conjunto de variáveis independentes que não fazem parte do modelo. Se
qualquer uma dessas variáveis tiver p-values menores do que uma tolerância de entrada
(PEnter) então adiciona-se a variável com menor p-value ao modelo, caso contrário passa-se
ao próximo passo.

2.

Se algum dos termos disponíveis no modelo tiver p-values maiores do que PRemove, removese as variáveis com o maior p-value e retorna-se ao ponto 1, senão o processo termina.
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3.2.2

Previsão do Consumo de Energia Elétrica

Depois de obtidos os modelos preditivos do consumo de energia elétrica é possível analisar se a
previsão é eficaz ou não, para isso apresentam-se alguns dos indicadores de avaliação da previsão.
A eficácia da previsão dos modelos baseados na RLM verifica-se através da avaliação do seu
desempenho. Para tal, define-se as equações da Raiz do Erro Médio Quadrático e o Erro Percentual
Absoluto Médio, na terminologia anglo-saxónica Root Mean Squared Error (RMSE) e Mean Absolute
Percentage Error (MAPE), respetivamente.
O RMSE é caracterizado por ser a raiz quadrada da média do quadrado da diferença entre a previs ão
feita e o seu valor observado e a sua expressão dada pela Equação 3.21. O MAPE representa a média
percentual da divisão entre o erro absoluto de previsão e o valor observado sendo a sua expressão
definida pela Equação 3.22.

𝑛

2

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖)
𝑛

(3.21)

𝑖=1
𝑛

̂𝑖
1
𝑌𝑖 − 𝑌
|
𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑ |
𝑛
𝑌𝑖

(3.22)

𝑖=1

̂𝑖 é o valor previsto e 𝑛 é o número de observações. As previsões com
Em que 𝑌𝑖 é o valor observado, 𝑌
menores valores de RMSE e MAPE, ou seja, com os menores erros, são os que fornecem as previsões
mais eficazes logo são considerados as melhores previsões.

3.3

Potência de Pico dos Municípios

No subcapítulo anterior explicou-se o método utilizado para encontrar os modelos preditivos do
consumo anual de energia elétrica municipais, porém para além prever o consumo de energia elétrica
é necessário prever espacialmente a potência de pico. Para prever espacialmente a potência de pico
dos municípios é imperativo encontrar os modelos preditivos da potência de pico logo, como os modelos
preditivos baseiam-se nas estimativas dos fatores de carga, torna-se necessário encontrar as potências
de pico anuais registadas no passado.
A grande dificuldade reside no facto de não existir informação sobre a potência de pico dos municípios ,
pois os valores da potência de pico apenas são medidos nas subestações e referem -se ao máximo de
potência que se verificou no consumo de energia elétrica na área de influência da subestação.
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Uma das formas para abordar este problema consiste em assumir que a carga é uniformement e
distribuída nas áreas de influência das subestações , ou seja, cada subestação é também caracterizada
pela sua densidade espacial de carga [23]. Deste modo é possível assumir que a potência de pico de
um município corresponde ao somatório das potências de pico das subestações, cujas áreas de
influência intersetam o território do município, multiplicadas pela percentagem da área de influência da
subestação que interseta o município em questão. A Equação 3.23 demonstra a permuta de resolução
espacial, na qual a matriz 𝐴 corresponde à matriz das percentagens de interseção das áreas de
influência das subestações com os municípios.

[ 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 ] = [𝐴 ][𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 ]

(3.23)

A determinação da área de influência de uma subestação é um problema há muito estudado porque os
consumidores alteram dinamicamente a topologia da rede elétrica com o intuito de responder às
necessidades energéticas [24]. Neste trabalho as áreas de influência das subestações são obtidas pelo
método do diagrama de Voronoi sem pesos, também chamado de polígonos de Thiessen, pois é fácil
de implementar e fornece resultados eficazes [25].
O diagrama de Voronoi consiste na decomposição de uma região em células, sendo que todos os
pontos dentro de uma determinada célula distam menos do ponto associado a es sa célula do que dos
restantes pontos. Seja Ρ = {𝑝1 , … , 𝑝𝑛 } um conjunto de pontos do ℝ𝑑 . Para cada ponto 𝑝𝑖 corresponde
uma determinada região 𝑉 ( 𝑝𝑖 ), caracterizada pela condição da Equação 3.24 [26].

𝑉( 𝑝𝑖 ) = {𝑥 ∈ ℝ𝑑 : ‖𝑥 − 𝑝𝑖 ‖ ≤ ‖𝑥 − 𝑝𝑗 ‖, ∀𝑗 ≤ 𝑛}

(3.24)

Na Figura 3.2 está ilustrado um diagrama de Voronoi sem pesos, sendo que neste caso os pontos
vermelhos referem-se às subestações AT/MT e as retas delimitam as áreas de influência das
subestações. Nesta abordagem assume-me que qualquer consumidor é sempre abastecido pela
subestação mais próxima, ou seja, qualquer consumidor situado dentro dos limites da área de influência
da subestação é alimentado por essa mesma subestação, situação que na realidade nem semp re
acontece.
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Figura 3.2 – Diagrama de Voronoi de um conjunto de 12 pontos [25]

O uso de pesos no diagrama de Voronoi, baseados nas potências de pico das subestações, pode
melhorar substancialmente a determinação das áreas de influências das subestações, porém não foi
utilizado devido à sua complexa implementação. Ao usar o diagrama de Voronoi com pesos, as
subestações com menor potência de pico terão associadas a si uma área de influência menor
dimensão, situação que é mais realista [27]. A Figura 3.3 ilustra a ideia descrita anteriormente, onde à
esquerda está representada o diagrama de Voronoi sem pesos e à direita o diagrama de Voronoi com
pesos.

Figura 3.3 – Diagrama de Voronoi sem pesos vs Diagrama de Voronoi com pesos [27]

3.3.1

Modelo Preditivo da Potência de Pico

Depois de obtidas os valores passados das potências de pico dos municípios, procede-se ao cálculo
das estimativas dos fatores de carga anuais dos municípios, com o intuito de encontrar os modelos
preditivos da potência de pico.
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Os fatores de carga anuais verificados nos municípios são calculados tendo em conta os dados
passados anuais do consumo de energia elétrica municipal e os valores passados anuais das potências
de pico dos municípios, tal como descreve a Equação 3.25.

𝑓𝑐𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 =

𝐸𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [𝐺𝑊ℎ] × 1000
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [𝑀𝑊] × 8760

(3.25)

Determinados os fatores de carga anuais dos municípios, calcula-se as estimativas dos fatores de carga
dos municípios. Neste trabalho, as estimativas dos fatores de carga anuais correspondem ao valor
médio dos fatores de carga anuais registados no passado e são calculada através da Equação 3.26,
onde o número de anos passados corresponde a 𝑛.

̂
𝑓𝑐 =

∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑐𝑖
𝑛

(3.26)

Após determinadas as estimativas dos fatores de carga, estão reunidas as condições para obter os
modelos preditivos da potência de pico. A estrutura dos modelos preditivos da potência de pico dos
municípios encontra-se representada na Equação 3.27, onde 𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 corresponde à previsão da
energia média anual consumida realizada com os modelos preditivos do consumo de energia elétrica,
̂ corresponde à estimativa do fator de carga anual do município em
desenvolvidos anteriormente, e 𝑓𝑐
questão.

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [𝑀𝑊] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

3.3.2

𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [𝐺𝑊ℎ] × 1000
̂
𝑓𝑐 × 8760

(3.27)

Previsão da Potência de Pico dos Municípios

Para avaliar as previsões da potência de pico dos municípios usam-se os mesmos indicadores de
avaliação das previsões do consumo de energia elétrica. Ou seja, A eficácia da previsão da potência
de pico verifica-se através do 𝑅𝑀𝑆𝐸 e 𝑀𝐴𝑃𝐸 , descritos novamente na Equação 3.28 e 3.29,
respetivamente.

𝑛

2

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖)
𝑛
𝑖=1

41

(3.28)

𝑛

̂𝑖
1
𝑌𝑖 − 𝑌
|
𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑ |
𝑛
𝑌𝑖

(3.29)

𝑖=1

̂𝑖 é o valor previsto e 𝑛 é o número de observações.
Em que 𝑌𝑖 é o valor observado, 𝑌

3.4

Fluxograma da Metodologia de Previsão Espacial de Carga

Importa agora apresentar uma breve síntese da metodologia desenvolvida para prever espacialment e
a carga a longo prazo, tendo em conta a informação sociodemográfica da região. Em primeiro lugar,
divide-se o território em municípios e depois recolhem-se os dados com a informação sociodemográfic a
para os vários municípios. Seguidamente obtem-se os modelos preditivos do consumo de energia
elétrica tendo em consideração a informação recolhida.
O próximo passo é encontrar os modelos preditivos da potência de pico dos municípios. Os modelos
baseiam-se nas estimativas dos fatores de carga anuais, sendo para isso necessário encontrar as
potências de pico municipais registadas no passado. Assume-se que as potência de picos dos
municípios são obtidas pelo diagrama de Voronoi, onde se assume que a potência de pico de um
município corresponde a soma das potências de pico das subestações cujas áreas intesectam esse
municipio multiplicada pela percentagens das áreas das subestações intersectadas. Na Figura 3.4
apresenta-se o fluxograma associado a este metolodogia.
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Figura 3.4 – Processo de Obtenção dos Modelos Preditivos do Consumo de Energia Elétrica e da Potência de
Pico

Depois de encontrados os modelos preditivos do consumo de energia elétrica e da potência de pico
para os municípios é possível prever a potência de pico desse município. O primeiro passo da previs ão
consiste em prever o consumo de energia elétrica do município e depois prevê-se a potência de pico.
A Figura 3.5 ilustra o processo de previsão.
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Figura 3.5 - Processo de Previsão Espacial de Carga
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4 IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS DA METODOLOGIA DE
PREVISÃO ESPACIAL DE CARGA
Neste capítulo implementa-se a metodologia de previsão espacial de carga a longo prazo explicada no
capitulo anterior e analisa-se os resultados obtidos.

4.1

Área Estudada e Divisão do Território

Antes de ser mostrado como é que o território é dividido, importa fazer uma breve análise energétic a
de Portugal Continental.
A Figura 4.1, construída com os dados divulgados pela REN [28], ilustra a evolução anual do consumo
de energia elétrica em Portugal Continental entre 2002 e 2017. No início deste período observa-se um
crescimento do consumo de energia elétrica, maioritariamente devido à expansão do SEE. Também é
percetível uma ligeira diminuição do consumo de energia elétrica nos anos em que Portugal Continent al
foi afetado pela crise económica e financeira. Por último, observa-se que no final deste período, nos
últimos quatros anos analisados, o consumo de energia elétrica aumentou ligeiramente, sendo a taxa
de crescimento anual do consumo de energia elétrica neste período igual a 0,42%.

Figura 4.1 - Evolução do Consumo Médio de Energia Elétrica em Portugal Continental entre 2002 e 2017

Para além de saber como é que o consumo de energia elétrica evoluiu, é importante saber onde o
consumo de energia elétrica é mais e menos expressivo, uma vez que neste trabalho pretende-se fazer
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uma análise espacial. Assim, recolheram-se os dados do consumo de energia elétrica dos municípios
de Portugal Continental. Depois de recolhidos, no site da DGEG, e tratados os dados, elaborou-se o
power map da Figura 4.2 com o suplemento 3D Maps da ferramenta de cálculo Microsoft Excel. Nesta
Figura 4.2 ilustra-se a distribuição dos consumos anuais de energia elétrica em Portugal Continent al
para o ano de 2016. Os municípios que estão preenchidos com um azul mais escuro são os municípios
onde o consumo médio de energia elétrica foi superior e a azul claro os municípios onde o consumo foi
inferior.

Figura 4.2 – Distribuição do Consumo Anual de Energia Elétrica em Portugal Continental em 2016

Os dados demonstram que é no município de Lisboa onde se verifica um maior consumo de energia
elétrica, como era expectável pois é capital do país. No ano 2016 foram consumidos mais de 3 TWh,
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mais concretamente 3012,5 GWh. O município do Porto não surge no segundo lugar dos municípios
onde se verifica um maior consumo, sendo esse lugar ocupado pelo município da Figueira da Foz onde
se registou um consumo médio anual equivalente a 1398,0 GWh, aproximadamente menos 1,7 TWh
do que no município de Lisboa. O município do Porto surge na quinta posição atrás de Lisboa, Figueira
da Foz, Maia e Setúbal, com um consumo equivalente a 1225,6 GWh. Os municípios da Figueira da
Foz, Maia e Setúbal são municípios onde existem grandes parques industriais, por isso é que o
consumo é elevado nestas regiões. Por fim o município com um menor registo de consumo de energia
elétrica foi Barrancos no distrito de Beja apenas com 5,0 GWh consumidos no mesmo período.
Ao analisar a figura é possível verificar que o consumo de energia elétrica é superior na faixa costeira,
pois é onde existe mais atividade humana. Observa-se também que nos grandes centros urbanos é
onde o consumo de energia elétrica é superior.
A Figura 4.3, que também foi construída com os dados divulgados pela REN [28], ilustra a evoluç ão
anual potência média e da ponta em Portugal Continental entre 2002 e 2017. É possível verificar uma
variação da potência de pico, ao invés da potência média que tende a ser mais estável.

Figura 4.3 –Ponta e Potência Média Anual em Portugal Continental entre 2002 e 2017

Para além da potência de pico e a potência média, foi calculado o fator de carga anual tendo em conta
os dados disponibilizados pela REN [28]. A evolução do fator de carga anual em Portugal Continent al
entre 2002 e 2017 encontra-se na Figura 4.4.
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Figura 4.4 – Variação do Fator de Carga em Portugal Continental entre 2002 e 2017

Ao analisar a Figura 4.4 pode-se concluir que o fator de carga anual em Portugal Continental tende a
variar pouco. O seu valor médio μ neste período é igual a 0,645 e o desvio padrão σ é igual a 0,0213.
Depois de caracterizar Portugal Continental energeticamente, segue-se a escolha de região a estudar.
A região que foi posta em estudo neste trabalho foi o Distrito de Faro. No total são 16 municípios que
compõem o território do Distrito de Faro e as suas localizações encontram-se na Figura 4.5.

Figura 4.5 - Municípios do Distrito de Faro

48

4.2

Consumo de Energia Elétrica dos Municípios

Neste subcapítulo apresentam-se as variáveis independentes escolhidas neste trabalho e os modelos
preditivos do consumo de energia elétrica para os municípios de Portugal Continental.

4.2.1

Modelos Preditivos do Consumo de Energia Elétrica dos Municípios

4.2.1.1 Variável Dependente
O consumo anual de energia elétrica é a variável dependente escolhida neste trabalho. Os dados foram
recolhidos para todos os municípios de Portugal Continental entre 2004 e 2016 no site da DGEG,
conforme consta na Tabela 4.1. Segundo a DGEG o consumo de energia elétrico pode ser dividido
consoante o seu tipo, sendo que os vários tipos de consumo de energia elétrica são: Domésticos
Normais, Domésticos Normais Pequenos Consumidores, Não Domésticos, Edifícios do Estado,
Indústria (Normal), Indústria (Sazonal), Agricultura (Normal), Agricultura (Sazonal), Iluminação das Vias
Publicas e Tração [29].

Tabela 4.1 – Variável Dependente e Fonte de Informação

Variável Dependente
Consumo de Energia Elétrica

Abreviatura

Unidade de Medida

Fonte

𝑦

GWh

DGEG

A Figura 4.6 ilustra a distribuição do consumo de energia elétrica no distrito de Faro em 2016.

Figura 4.6 - Distribuição do Consumo Anual de Energia Elétrica no Distrito de Faro em 2016
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Constata-se que o consumo de energia elétrica é superior no município de Loulé, onde o consumo de
energia elétrica corresponde a 474,90 GWh. Por outro lado, o município onde s e verificou um menor
consumo de energia elétrica foi Alcoutim, onde se registou 7,46 GWh consumidos.

4.2.1.2 Variáveis Independentes
As variáveis independentes 𝑥 𝑖 usadas neste trabalho são de natureza sociodemográficas e económic a
e foram escolhidas de acordo com a relevância têm para a caracterizar a região e com a disponibilidade
dos dados.
As variáveis utilizadas encontram-se listadas na Tabela 4.2, tendo sido recolhido os valores anuais
entre 2004 e 2016. Como se pretende fazer uma análise espacial, recolheram-se estatísticas territoriais
para todos os municípios de Portugal Continental, tal como foi feito para a variável dependente. Na
Tabela 4.2 encontram-se as variáveis independentes, as suas abreviaturas e as unidades de medidas,
sendo todos os dados foram recolhidos na base de dados do portal online do INE [30].
Ao todo foram recolhidas 23 variáveis que caracterizam não só população, o parque habitacional, a
qualidade de vida, mas também a economia dos municípios.
Tabela 4.2 – Variáveis Dependentes e Unidade de Medida

Variáveis Explicativas

Abreviatura

Unidade de
Medida

População Residente Total
População Residente dos 0 aos 14 anos
População Residente dos 15 aos 24 anos
População Residente dos 25 aos 64 anos
População Residente dos 65 aos 74 anos
População Residente com mais do que 75 anos
Densidade Populacional
Alojamentos Familiares Clássicos
Empresas Não Financiadas
Ganho Médio Mensal
PIB per capita
Edifícios de Habitação Familiar Clássica
Estabelecimento de Bancos e Caixas Económicas
Valor Médio das Pensões
Pensionistas da Segurança Social
Índice de Envelhecimento
Índice de Longevidade
Despesas Ambientais
Volume Negócios das Empresas
Valor Acrescentado Bruto
Óbitos
Nados-Vivos
Índice da Renovação da População Ativa

𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5
𝑥6
𝑥7
𝑥8
𝑥9
𝑥10
𝑥11
𝑥12
𝑥13
𝑥14
𝑥15
𝑥16
𝑥17
𝑥18
𝑥 19
𝑥 20
𝑥 21
𝑥 22
𝑥 23

Individuo
Individuo
Individuo
Individuo
Individuo
Individuo
Individuo/km2
Alojamento
Empresa
€
€
Edifício
Estabelecimento
€
Individuo
Unidade
Unidade
k€
€
€
Individuo
Individuo
Unidade
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Embora seja habitual utilizar-se outras varáveis independentes, como por exemplo o preço de energia
elétrica ou o preço do fuel ou do gás natural, estas não foram tidas em conta uma vez que não variam
de município para município de Portugal Continental. Dados climatéricos também não foram tidos em
conta pois, como foi dito anteriormente, é mais comum utilizar-se quando se pretende fazer uma
previsão a curto prazo. Importa ainda referir que o software utilizado neste trabalho na filtragem e
tratamento de dados foi o Microsoft Excel.

4.2.1.3 Modelos Preditivos para os Municípios
Depois de apresentados os dados recolhidos para o estudo, apresentam-se agora os modelos
preditivos do consumo de energia elétrica obtidos para os municípios de Portugal Continental.
A ferramenta de cálculo utilizada neste trabalho foi o software MATLAB, em que se utilizou a função
stepwiselm da Toolbox Statistics and Machine Learning [22]. A função stepwiselm ajusta o modelo pelo
método stepwise, descrito no capítulo anterior, determinando qual a combinação de variáveis que
devem fazer parte do modelo, levando assim a que o modelo obtido tenha o melhor desempenho
possível. Para obter o melhor modelo foi necessário definir os argumentos da função, sendo eles X, y,
PEnter, PRemove e Intercept.
O argumento X refere-se à matriz das variáveis independentes recolhidas e o argumento y ao vetor da
variável dependente, ou seja, o consumo de energia elétrica. Os parâmetros PEnter e PRemove
escolhidos neste trabalho são 0,05 e 0,1. O parâmetro Intercept permite escolher se o modelo ajustado
pelo método stepwise tem ou não um coeficiente de interseção. Por defeito, o critério de seleção de
variáveis corresponde à soma dos quadrados dos erros, portando foi esse o critério escolhido.
Foram ajustados os modelos com e sem interceção e foi considerado que o modelo que tem MAPE
inferior é o que se ajusta melhor. No Anexo A encontra-se um trecho do código desenvolvido para obter
os modelos preditivos do consumo de energia elétrica para os municípios do distrito de Faro.
No Anexo B encontram-se as equações matemática dos modelos preditivos do consumo de energia
elétrica, no entanto, na impossibilidade de analisar todos os modelos, apenas se analisará o modelo
preditivo do consumo de energia elétrica obtido pelo método stepwise para o município de Vila do
Bispo.

4.2.1.4 Modelo Preditivo para o Município de Vila do Bispo
Ao aplicar o método stepwise para os dados do município de Vila do Bispo, o método iterativo
acrescenta as variáveis pela seguinte ordem, na qual se observa que os p-values para a adicionar
variáveis são inferiores ao limite estabelecido (PEnter) que corresponde a 0,05.

1.

Variável 𝑥 16 (𝑡) adicionada, 𝐹𝑆𝑡𝑎𝑡 = 15,9768 , 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,00312408

2.

Variável 𝑥 3 (𝑡 − 1) adicionada, 𝐹𝑆𝑡𝑎𝑡 = 23,1924, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,00132838

3.

Variável 𝑥 9 (𝑡 − 1) adicionada, 𝐹𝑆𝑡𝑎𝑡 = 8,3901, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,02309 9
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4.

Variável 𝑥 5 (𝑡 − 2) adicionada, 𝐹𝑆𝑡𝑎𝑡 = 11,3392, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,0150913

5.

Variável 𝑥 3 (𝑡 − 2) adicionada, 𝐹𝑆𝑡𝑎𝑡 = 8,9643, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,030306

6.

Variável 𝑥 7 (𝑡 − 1) adicionada, 𝐹𝑆𝑡𝑎𝑡 = 18,8542, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,0122324

As variáveis independentes que são introduzidas pelo método stepwise são: Índice de Envelheciment o,
População Residente dos 15 aos 24 anos, Densidade Populacional, Empresas Não Financiadas e
População Residente dos 65 aos 74 anos.
Na Equação 4.1 encontram-se a equação matemática do modelo preditivo desenvolvido pelo método
stepwise para o município de Vila do Bispo, onde se observam que algumas variáveis independent es
têm associadas a si atrasos temporais.

𝑦(𝑡) = [3,11 × 10 7]𝑥16 (𝑡)0,718𝑥3 (𝑡 − 1 )−1,338𝑥7(𝑡 − 1 )−2,213𝑥9(𝑡 − 1 )0,169𝑥3(𝑡 − 2)−0,892𝑥5(𝑡 − 2)0,414

(4.1)

Teste de Significância do Modelo
Após identificado o melhor modelo passa-se agora ao teste de significância do modelo. O método
utilizado para testar a significância do modelo de regressão denomina-se análise das variâncias
(ANOVA) e baseia-se na determinação da variância de 𝑌 em função das variáveis estimadas. Na Tabela
4.3 encontram-se os resultados obtidos para a variância do modelo da regressão.

Tabela 4.3 – Análise de Variâncias do Modelo Preditivo para o Município de Vila do Bispo
Fonte de
variação (FV)

Graus de
liberdade (𝒈𝒍)

Soma dos
Quadrados

Média
Quadrática

𝑭𝟎

p-value

Regressão
(Modelo)

6

0,0298

0,0050

730,7027

4,9793 × 10−6

Erro (Residual)

4

2,7207 × 10 −5

6,8017 × 10 −6

-

-

Total

10

0,0298

-

-

-

O modelo foi submetido ao teste através da análise dos resultados da estatística F. A estatística F
sugere a existência de uma hipótese nula (𝐻0 ), ou seja, nenhuma das variáveis explicativas tem
influência sobre a variável dependente, ou uma hipótese alternativa que significa que pelo menos uma
das variáveis independente tem influência na variável dependente. Se 𝐹0 > 𝐹𝑡 rejeita-se a hipótese nula,
por outras palavras, rejeita-se a hipótese nula se o p-value da estatística F,

que é o nível de

significância marginal do teste F, for menor que o nível de significância escolhido, que neste caso é
0,05.
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Tabela 4.4 – Teste de Significância do Modelo Preditivo para o Município de Vila do Bispo

Modelo

𝑭𝟎

𝑭𝒕

p-value

𝜶

Significância estatística

730,7027

6,1631

4,9793 × 10−6

0,05

𝑆𝑖𝑚

Ao verificar os resultados da estatística F presentes na Tabela 4.4, conclui-se que a hipótese nula é
rejeitada porque p-value é inferior ao nível de significância escolhido, ou seja, pelo menos uma das
variáveis independentes tem influência sobre a variável dependente.

Teste de Significância para os Coeficientes dos Modelos
Depois de verificado que o modelo é estatisticamente válido o próximo passo é testar a significância
dos coeficientes do modelo. À semelhança do teste de significância global, neste teste também se
verifica a presença de uma hipótese nula ou alternativa. No entanto, no teste de significância individual
a hipótese nula significa que determinada variável explicativa não é estatisticamente significativa e a
hipótese alternativa significa que a mesma variável explicativa é estatisticamente significativa. Dado o
p-value da estatística T de Student, rejeita-se ou aceita-se a hipótese de que o coeficiente verdadeiro
é zero versus uma alternativa que difere de zero.

Tabela 4.5 – Teste de Significância Individual das Variáveis do Modelo Preditivo para o Município de Vila do
Bispo

Valor Estimado

𝑻𝟎

𝐴0

3,11 × 107

4,7898

0,0087

𝛽16

0,7181

17,3382

6,4947 × 10 −5

𝑆𝑖𝑚

−4

𝑆𝑖𝑚

𝑻𝒕

p-value

Significância
estatística

Coeficientes

3,8345 × 10

𝜶

𝑆𝑖𝑚

𝛽26

−1,3379

−11,0346

𝛽30

−2,2127

−4,3421

𝛽32

0,1691

4,2159

0,0135

𝑆𝑖𝑚

𝛽49

−0,8918

−6,7885

0,0025

𝑆𝑖𝑚

𝛽51

0,4144

5,3038

0,0061

𝑆𝑖𝑚

2,7764

0,0122

0,05

𝑆𝑖𝑚

Os resultados presentes na Tabela 4.5 demonstram que todos os coeficientes são estatisticamente
significativos para o modelo, pois todos os coeficientes apresentam um valor p-value menor do que o
nível de significância escolhido 𝛼, que foi 0,05.
Como foi referido Capítulo 3, no modelo utilizado neste trabalho os coeficientes de regressão são
interpretados como elasticidade, por isso pode-se dizer que se houver um aumento por unidade da
variável de regressão 𝑥 16, a variável dependente aumenta no valor de 𝛽16 e assim sucessivamente para
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as outras variáveis independentes que são usadas. Como a variável independente 𝑥 16 corresponde ao
Índice de Envelhecimento, pode-se afirmar que se o Índice de Envelhecimento aumentar em uma
unidade num certo ano no município de Vila do Bispo, nesse mesmo ano o consumo de energia elétrica
aumentará 0,718 GWh. Analogamente, se a População Residente dos 15 aos 24 anos aumentar em
um cidadão num certo ano, no ano seguinte registar-se-á uma diminuição do consumo médio de
energia elétrica equivalente a 1,338 GWh. Também é possível verificar que o consumo diminuirá 2,213
GWh se no ano anterior existir mais um habitante por quilometro quadrado.
É lógico que é expectável que quando há um crescimento de população, o normal seria o consumo
aumentar também, contudo neste trabalho faz-se uma análise estatística baseada no que foi observado
em anos anteriores e por isso este tipo de premissas não são consideradas.
Importa referir que todos os modelos que constam no Anexo B são estatisticamente significantes, assim
com as suas variáveis independentes.

4.2.2

Previsão do Consumo de Energia Elétrica

Depois de obtidos os modelos preditivos do consumo de energia elétrica é possível testar as eficácias
das previsões obtidas pelos modelos preditivos.
O distrito de Vila do Bispo corresponde ao município onde o modelo preditivo do consumo de energia
elétrica se ajusta melhor. Por outro lado, é no município de Faro que os valores previstos do consumo
de energia elétrica apresentam piores resultados, com erros superiores aos restantes modelos
preditivos que caracterizam os municípios do distrito de Faro. Assim, apenas se analisará a eficácia da
previsão para estes dois municípios do distrito de Faro.

4.2.2.1 Previsão do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Vila do Bispo
O modelo preditivo do consumo de energia elétrica para o município de Vila do Bispo apresenta-se na
Equação 4.2.

𝑦(𝑡) = [3,11 × 10 7]𝑥16 (𝑡)0,718𝑥3 (𝑡 − 1 )−1,338𝑥7(𝑡 − 1 )−2,213𝑥9(𝑡 − 1 )0,169𝑥3(𝑡 − 2)−0,892𝑥5(𝑡 − 2)0,414

(4.2)

Como o modelo apresenta variáveis com atrasos temporais associados , os valores previstos do
consumo de energia elétrica apenas podem ser previstos entre 2006 e 2016. Os valores verificados, os
previstos do consumo de energia elétrica, os respetivos resíduos e também os valores do RMSE e do
MAPE apresentam-se na Tabela 4.6.
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Tabela 4.6 – Valores Ajustados, Resíduos, RMSE e MAPE do Modelo Preditivo para o Município de Vila do Bispo

Modelo

Ano

𝒚𝒊

𝒍𝒐𝒈(𝒚𝒊 )

𝒍𝒐𝒈(𝒚
̂𝒊 )

2004

24,2000

-

2005

26,5829

2006

𝑹𝟐 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕

𝒚
̂𝒊

𝒆𝒊 = 𝒚𝒊 − 𝒚
̂𝒊

-

-

-

-

-

-

-

28,0941

3,3356

3,3342

28,0554

0,0386

2007

29,4448

3,3825

3,3833

29,4669

−0,0221

2008

30,4861

3,4173

3,4179

30,5053

−0,0192

2009

32,6776

3,4867

3,4866

32,6758

0,0019

2010

32,3787

3,4775

3,4776

32,3816

−0,0030

2011

33,3672

3,5076

3,5066

33,3352

0,0320

2012

32,0876

3,4685

3,4695

32,1222

−0,0346

2013

31,3352

3,4447

3,4453

31,3536

−0,0185

2014

31,3323

3,4446

3,4418

31,2421

0,0901

2015

31,5463

3,4515

3,4549

31,6553

−0,1090

2016

33,8836

3,5229

3,5216

33,8391

0,0445

0,9977

RMSE

MAPE (%)

0,0495

0,1197

Ao analisar a Tabela 4.6 pode-se constatar que os resíduos são baixos, ou seja, os valores previstos
são aproximadamente iguais aos valores verificados do consumo de energia elétrica. Os valores
obtidos do RMSE e MAPE reforçam esta ideia.
Na Figura 4.7 ilustra-se graficamente a evolução dos valores verificados e previstos com o modelo
preditivo obtido, para verificar se o que foi constatado anteriormente é valido.

Figura 4.7 – Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Vila do Bispo
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É possível observar que os valores previstos seguem a evolução do consumo de energia elétrica
verificado para este município. Como o atraso temporal máximo do modelo equivale a dois anos, a
resposta inicia-se no ano 2006, como se constata na Figura 4.7.

4.2.2.2 Previsão do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Faro
O modelo preditivo para o consumo de energia elétrica para o município de Faro encontra-se na
Equação 4.3.

𝑦(𝑡) = 𝑥 3 (𝑡 − 1)0,6415

(4.3)

Como o modelo apresenta variáveis com atrasos temporais associados, os valores do consumo de
energia elétrica apenas podem ser previstos entre 2005 e 2016. Os valores verificados, os previstos do
consumo de energia elétrica, os respetivos resíduos e também os valores do RMSE e do MAPE
apresentam-se na Tabela 4.7.

Tabela 4.7 – Valores Ajustados, Resíduos, RMSE e MAPE do Modelo Preditivo para o Município de Faro

Modelo

𝑹𝟐 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕

Ano

𝒚𝒊

𝒍𝒐𝒈 (𝒚𝒊)

𝒍𝒐𝒈 (𝒚
̂𝒊)

̂𝒊
𝒚

𝒆 𝒊 = 𝒚𝒊 − 𝒚
̂𝒊

2004

261,517

-

-

-

-

2005

274,013

5,6132

5,7349

309,485

-35,4721

2006

272,814

5,6088

5,7119

302,440

-29,6262

2007

284,493

5,6507

5,6942

297,142

-12,6483

2008

280,880

5,6379

5,6747

291,413

-10,5339

2009

291,886

5,6764

5,6599

287,116

4,7698

2010

295,246

5,6878

5,6482

283,767

11,4789

2011

284,234

5,6498

5,6361

280,369

3,8712

2012

267,874

5,5905

5,5882

267,243

0,6309

2013

253,202

5,5342

5,5618

260,299

-7,0976

2014

250,419

5,5231

5,5358

253,600

-3,1817

2015

255,136

5,5418

5,5401

254,704

0,4321

2016

258,114

5,5534

5,5506

257,395

0,7193

0,850

RMSE

MAPE (%)

14,8268

3,6369

Analisando a Tabela 4.7 é possível verificar que a previsão não é tão eficaz como no município de Vila
do Bispo pois os valores do RMSE e MAPE são superiores. Na Figura 4.8 ilustra-se graficamente a
evolução dos valores verificados e previstos com o modelo preditivo obtido pelo método stepwise.
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Figura 4.8 – Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Faro

4.3

Potência de Pico dos Municípios

Como foi referido anteriormente, a previsão de carga não se encontra completa sem a análise da
potência de pico dos municípios.
A potência de pico de um município corresponde ao somatório das potências de pico das subestações,
cujas áreas de influência intersetam o território do município, multiplicadas pela percentagem da área
de influência da subestação que interseta o município em questão.
As localizações de todas subestações AT/MT do Distrito de Faro foram recolhidas e, através do
software ArcMap, implementou-se o diagrama de Voronoi. A localização das 27 subestações AT/MT
do distrito de Faro e a sua área de influência encontram-se na Figura 4.9 a vermelho.

Figura 4.9 – Localização e Áreas de Influência das Subestações AT/MT obtidas do Distrito de Faro
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Constata-se que há claramente um maior número de subestações junto à zona costeira onde os
consumos de energia elétrica são superiores.
Faz-se agora uma comparação entre as áreas de influência obtidas pelo método do diagrama de
Voronoi com as áreas de influência das subestações que foi retirada do relatório anual que caracteriza
as redes de distribuição de 2016 [31]. As linhas a cores correspondem às linhas da rede de distribuição
AT/MT que derivam das subestações, sendo que linhas a cores diferentes significam linhas que têm
como origem subestações diferentes.

Figura 4.10 - Localização e Áreas de Influência das Subestações AT/MT do Distrito de Faro [31]

Comparando a Figura 4.9 com a Figura 4.10 percebe-se que as áreas de influência obtidas não
correspondem à realidade, no entanto esta abordagem é a mais simples que se consegue realizar para
obter resultados satisfatórios.
As potências de pico das subestações, apresentadas no Anexo E, foram recolhidas entre 2014 e 2016
nos relatório anuais que caracterizam as redes de distribuição [32], [33], [31]. Ao examinar a informaç ão
do Anexo E e da Figura 4.9, verifica-se que a ponta é superior nas subestações AT/MT que se
encontram perto da zona costeira do Algarve, onde o consumo de energia elétrica é superior. Por outro
lado, a ponta das subestações é inferior no interior do distrito de Faro, onde o consumo de energia
elétrica é inferior. Analisando apenas o Anexo E é também possivel constatar que a ponta anual das
subestação não varia muito de ano para ano, ou seja, não é expectável que, de um ano para o outro,
a ponta em qualquer uma das subestações aumente bruscamente.
O software usado para calcular as percentagens das áreas de influência das subestações que
intersectam os municípios foi o ArcMap. A matriz 𝐴 obtida com as percentagens encontra-se no Anexo
F. Analisando a matriz 𝐴 pode-se verificar que através deste método todo o território da subestação de
Albufeira se encontra dentro do território do município de Albufeira, ou seja, 100% da ponta da
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subestação de Albufeira contribui para a ponta do município de Albufeira. Por outro lado, apenas 7,9%
do território da subestação de Armação de Pêra intersecta o município de Albufeira, portanto apenas
7,9% da potência de pico da subestação de Armação de Pêra irá contribuir para o município de
Albufeira. As restantes subestações que contribuem para a ponta do município de Albufeira são as
subestações de Montechoro, Quarteira, Tunes, Vilamoura e Vilamoura B sendo a sua contribuição igual
a 95,7%, 0,3%, 39,7%, 13,7% e 1,4%, respetivamente.
Os resultados da potência de pico dos municípios do distrito de Faro, que se encontram na Tabela 4.8,
são obtidos pela equação do Anexo F. Foi utilizado o software MATLAB para resolver a equação.

Tabela 4.8 – Consumo e Ponta Anual dos Municípios do Distrito de Faro entre 2014 e 2016

Município
Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
S. Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
V. R. S. António

2014
𝑬 [𝑮𝑾𝒉]
324,04
7,22
19,43
37,35
250,40
123,74
137,12
447,70
20,43
112,35
217,31
29,72
142,82
102,00
31,33
71,67

𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂 [𝑴𝑾]
56,6
1,5
4,7
10,0
50,8
27,0
24,4
86,8
7,1
21,8
36,7
4,0
38,7
23,9
7,3
10,0

2015
𝑬 [𝑮𝑾𝒉]
332,26
7,38
19,88
39,27
255,11
130,98
142,23
471,74
19,92
115,39
224,17
31,14
148,18
105,94
31,55
73,87

𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂 [𝑴𝑾]
55,3
1,5
4,5
10,2
52,8
29,3
24,6
89,2
6,8
23,4
40,8
4,5
38,7
25,7
7,2
10,2

2016
𝑬 [𝑮𝑾𝒉]
353,95
7,46
20,85
41,15
258,11
137,91
149,27
474,62
22,01
118,17
231,18
33,81
154,09
110,00
33,88
76,85

𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂 [𝑴𝑾]
61,2
1,4
4,9
12,0
57,0
29,9
26,6
95,1
7,1
22,1
42,2
4,7
39,6
25,7
8,1
12,1

Examinando a tabela verifica-se a ponta é superior nos municípios onde o consumo de energia elétrica
também é superior, situação que seria expectável.

4.3.1

Modelos Preditivos da Potência de Pico dos Municípios

Obtidas as potências de pico dos municípios e, conjuntamente com os dados do consumo de energia
elétrica, procede-se ao cálculo dos fatores de carga anuais dos municípios.
Na Tabela 4.9 apresentam-se os fatores de carga anuais dos municípios, bem como as estimativas dos
̂ ), que corresponde à média dos fatores de carga dos três anos.
fatores de carga (𝑓𝑐
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Tabela 4.9 – Estimativa do Fator de Carga Anual dos Municípios do Distrito de Faro

Fator de Carga
Município
Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
S. Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
V. R. S. António

2014

2015

2016

0,654
0,548
0,472
0,425
0,563
0,523
0,641
0,589
0,329
0,589
0,677
0,842
0,421
0,487
0,489
0,818

0,686
0,558
0,501
0,439
0,552
0,511
0,659
0,604
0,334
0,563
0,627
0,796
0,438
0,470
0,498
0,831

0,660
0,592
0,489
0,393
0,517
0,526
0,641
0,570
0,352
0,611
0,626
0,816
0,444
0,489
0,480
0,723

Valor Médio

Desvio Padrão

0,667
0,566
0,488
0,419
0,544
0,520
0,647
0,588
0,338
0,587
0,643
0,818
0,434
0,482
0,489
0,791

0,0173
0,0229
0,0149
0,0238
0,0241
0,0081
0,0104
0,0171
0,0119
0,0241
0,0289
0,0234
0,0119
0,0104
0,0089
0,0590

É possivel constatar que em todos os municípios as estimativas dos fatores de carga situam -se entre
0 e 1, não havendo por isso valores fatores de carga fora dos limites. Os desvios padrão dos fatores
de carga municipais revelam que, a par do fator de carga de Portugal Continental, também não variam
muito de ano para ano.

Figura 4.11 - Fatores de Carga dos Municípios do Distrito de Faro
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Apresenta-se agora o gráfico da Figura 4.12 que corresponde às estimativas dos fatores de carga e ao
fator de carga médio de Portugal Continental, com o intuito de se analisar melhor as estimativas dos
fatores de carga municiapais.

Figura 4.12 – Estimativa dos Fatores de Carga dos Municípios do Distrito de Faro

No gráfico da Figura 4.12, que corresponde às estimativas dos fatores de carga, pode-se constatar que
os municípios de São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António apresentam os fatores de carga
mais elevados e por isso pode-se concluir que nestes municipios a energia elétrica é consumida à
potência máxima durante um número de horas do ano superior aos restantes municípios. Por outro
lado, nos municípios de Castro Marim, Monchique e Silves o fator de carga é inferior e por isso pode se afirmar que a energia é consumida à potência máxima durante um número de horas inferior do que
nos restantes municípios. Em alguns municípios o fator de carga é superior e noutros é inferior ao valor
médio do fator de carga de Portugal Continental.
Os modelos preditivos da potência de pico dos municípios do distrito de Faro encontram-se no Anexo
G.

4.3.2

Previsão da Potência de Pico

Os valores previstos do consumo de energia elétrica, obtidos através dos modelos desenvolvidos no
subcapítulo anterior, para os municípios de do distrito de Faro encontram na Tabela 4.10.
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Tabela 4.10 – Consumo Previsto para os Municípios do Distrito de Faro

Município
Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
S. Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
V. R. S. António

2014

2015

2016

̂ [𝑮𝑾𝒉]
𝑬
326,089
7,240
19,390
37,187
253,600
123,486
137,114
457,021
20,521
113,880
217,025
29,172
141,344
102,369
31,242
73,276

̂ [𝑮𝑾𝒉]
𝑬
333,021
7,319
19,862
39,103
254,704
131,281
143,068
466,151
20,133
113,145
226,137
31,625
147,306
105,090
31,655
73,334

̂ [𝑮𝑾𝒉]
𝑬
352,798
7,457
20,872
40,987
257,395
137,645
153,358
477,423
21,404
118,944
231,225
33,694
152,449
110,603
33,839
75,796

Os valores verificados e previstos, que são calculados com os modelos do Anexo G, da potência de
pico dos municípios entre 2014 e 2016 são apresentados na Tabela 4.11. O município onde a previs ão
da potência de pico apresenta uma pior eficácia corresponde ao município de Vila Real de Santo
António e o município que apresenta uma melhor eficácia na previsão c orresponde ao município de
São Brás de Alportel. No entanto,os valores obtidos para o MAPE são, no geral, bastante reduzidos.
Tabela 4.11 – Ponta Verificada e Prevista dos Municípios do Distrito de Faro entre 2014 e 2016

Município
Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
S. Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
V. R. S. António

2014
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂
56,6
1,5
4,7
10,0
50,8
27,0
24,4
86,8
7,1
21,8
36,7
4,0
38,7
23,9
7,3
10,0

̂
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂
55,8
1,5
4,5
10,1
53,2
27,1
24,2
88,8
6,9
22,1
38,5
4,1
37,2
24,2
7,3
10,6

𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂 [𝑴𝑾]
2015
̂
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂
55,0
1,5
4,5
10,2
52,8
29,3
24,6
89,2
6,8
23,4
40,8
4,5
38,7
25,7
7,2
10,2

57,0
1,5
4,7
10,7
53,5
28,8
25,2
90,6
6,8
22,0
40,1
4,4
38,7
24,9
7,4
10,6
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2016
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂
61,2
1,4
4,9
12,0
57,0
29,9
26,6
95,1
7,1
22,1
42,2
4,7
39,6
25,7
8,1
12,1

̂
𝑷𝒐𝒏𝒕𝒂
60,4
1,5
4,9
11,2
54,0
30,2
27,1
92,8
7,2
23,1
41,0
4,7
40,1
26,2
7,9
10,9

RMSE

MAPE(%)

1,19
0,05
0,12
0,53
2,27
0,32
0,46
1,95
0,10
1,03
1,31
0,04
0,95
0,60
0,13
0,81

1,94
3,20
2,23
4,02
3,80
0,96
1,71
2,11
1,20
4,12
3,12
0,96
1,81
2,22
1,43
6,65

Apresenta-se agora, na Figura 4.13, a evolução da ponta verificada e prevista para o município de São
Brás de Alportel, onde a previsão da ponta dos municípios apresenta um valor de 𝑀𝐴𝑃𝐸 inferior, ou
seja, onde a previsão apresenta melhores resultados.

Figura 4.13 – Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de São Brás de Alportel

No município de São Brás de Alportel a previsão da potência de pico apresenta resultados satisfatórios
em todo o intervalo temporal estudado, pois é onde os valores da ponta prevista são muito semelhantes
aos valores da ponta verificada.
Ilustra-se agora, na Figura 4.14,a evolução da ponta verificada e prevista para o município de Vila Real
de Santo António, onde a previsão apresenta piores resultados, ou seja o MAPE é superior.

Figura 4.14 – Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Vila Real de Santo António
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De seguida apresenta-se a distribuição espacial do erro na previsão da potência de pico dos municípios
do distrito de Faro para o ano de 2016 na Figura 4.15.

Figura 4.15 - Distribuição Espacial do Erro na Previsão da Potência de Pico dos Municípios de Faro para o ano
de 2016

Analisando a figura é possivel observar que a previsão da potência de pico mais critíca verifica-se no
município de Castro Marim, onde se verifica um erro por defeito equivalente a 2,98 MW.
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5 CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO
As conclusões finais deste trabalho são apresentadas neste capítulo, bem como algumas linhas de
orientação gerais que poderão ser desenvolvidas no âmbito de trabalhos futuros.

5.1

Conclusão

A previsão espacial de carga é uma ferramenta fundamental para tomar decisões sobre eventuais
investimentos a realizar na rede de distribuição e transporte, investimentos esses que podem ser na
melhoria ou, também, na expansão.
O presente trabalho teve como principal objetivo desenvolver uma metodologia simples, prática e
objetiva de previsão espacial de carga a longo prazo com base em informação sociodemográfica.
O primeiro passo desta metodologia consiste na divisão do território, onde se quer fazer uma previs ão
espacial da carga, em áreas poligonais de menor dimensão. Idealmente, a divisão do território deveria
ser feita nas áreas de influência das subestações, mas c omo a informação sociodemográfica e os
dados sobre o consumo de energia elétrica encontram-se divididos por municípios, optou-se por dividir
Portugal Continental em municípios.
O segundo passo desta metodologia consiste em prever o consumo de energia elétrica para os
municípios com a ajuda dos modelos preditivos do consumo de energia elétrica desenvolvidos pelo
método stepwise da regressão linear múltipla. Os modelos preditivos do consumo de energia elétrica
baseiam-se nas informações sociodemográficas dos municípios, e são validados com recurso a
ferramentas estatísticas. Por último, avalia-se a previsão obtida com os modelos preditivos através de
indicadores de avaliação, como por exemplo o RMSE e MAPE.
A previsão espacial de carga não se encontra completa sem a análise da potência de pico, logo, o
terceiro e último passo corresponde à previsão da ponta dos municípios. A previsão da ponta dos
municípios é elaborada através dos modelos preditivos que se baseiam em estimativas do fator de
carga municipais e nas previsões do consumo de energia elétrica obtidas no segundo passo da
metodologia.
Neste trabalho implementou-se a metodologia no Distrito de Faro, por isso foi necessário dividir
Portugal Continental em municípios. Recolheram-se os dados históricos do consumo de energia
elétrica municipal, bem como a informação sociodemográfica dos municípios. Os dados do consumo
de energia elétrica foram recolhidos no portal online da DGEG e a informação sociodemográfica da
região foi recolhida no portal online do INE. Os dados foram recolhidos entre 2004 e 2016.
Depois disso, obtém-se os modelos preditivos do consumo de energia elétrica para os municípios do
Distrito de Faro, através do método stepwise da regressão linear múltipla. Todos os modelos preditivos
obtidos foram submetidos a testes de significâncias, teste de significância do modelo e teste de
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significância para os coeficientes do modelo, e os resultados obtidos revelam que todos os modelos
obtidos são estatisticamente significantes, assim como os coeficientes que o compõem.
As previsões do consumo de energia elétrica nos municípios revelam que de um modo geral os erros
associados os modelos obtidos são baixos, porém é no município de Faro que o modelo ajustado pelo
método stepwise apresenta piores resultados com um RMSE igual a 14,8268 e com um MAPE igual a
3,6369%. O município que apresenta melhores resultados é o município de Vila do Bispo, onde os
valores reais do consumo de energia elétrica são aproximadamente iguais aos valores previstos ,
levando a que não haja erros significativos associados ao modelo. O RMSE e o MAPE deste modelo
são 0,0495 e 0,1197%, respetivamente.
A previsão de potência de pico dos municípios é o passo que se segue. Neste trabalho foi considerado
que a potência de pico de um município corresponde ao somatório das potências de pico das
subestações cujas áreas de influência intersectam o território do município, multiplicadas pela s
percentagens das áreas de influências das subestações que intersectam o município em questão.
As áreas de influência das subestações são obtidas pelo método do diagrama de Voronoi, no qual se
assume que um consumidor é sempre abastecido pela subestação mais próxima, situação que nem
sempre acontece. Esta é uma abordagem foi utilizado pois é fácil de implementar e fornece resultados
eficazes.
Com os dados dos consumos de energia elétrica e das potências de pico obtidas foram calculados os
respetivos fatores de carga para os municípios. Neste trabalho, considerou-se que a estimativa do fator
de carga anual de um município corresponde à média dos fatores de carga verificados nos anos em
análise.
As estimativas dos fatores de carga nos municípios do distrito de Faro demonstram que em alguns
municípios o fator de carga é superior e noutros é inferior ao fator de carga médio de Portugal
Continental. Os municípios de São Brás de Alportel e de Vila Real de Santo António apresentam um
fator de carga mais elevado e por isso pode concluir-se que é neste município que a energia elétrica é
consumida à potência máxima durante mais horas do ano.
As estimativas do fator de carga dos municípios, conjuntamente com os valores previstos do consumo
de energia elétrica, permitem estimar a potência de pico dos municípios. O município onde a previs ão
da potência de pico apresenta melhores resultados é São Brás de Alportel, com um RMSE e MAPE
igual a 0,042887 e 0,95532% respetivamente. O município onde a previsão apresenta piores resultados
corresponde ao município de Vila Real de Santo António., onde o RMSE e MAPE corresponde a 0, 8066
e 6,6507%, respetivamente.
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5.2

Trabalho Futuro

Algumas questões que foram surgindo no decorrer da realização deste trabalho e que poderão ser alvo
de maior investigação no futuro são apresentadas nos parágrafos seguintes.
Os estudos desenvolvidos neste trabalho incidiram sobre um conjunto de dados. É pertinente testar a
mesma metodologia noutras séries de dados de modo a confirmar se as conclusões obtidas são
generalizáveis ou se, pelo contrário, dependem dos dados usados.
As variáveis

sociodemográficas

incluídas neste trabalho foram escolhidas tendo em conta a

disponibilidade dos dados, porém faria sentido incluir outras variáveis. Propõem -se por isso num
trabalho futuro incluir outras variáveis.
Propõe-se também a adoção do método de diagrama de Voronoi com pesos para obtenção das áreas
de influência das subestações, pois apresentam melhores resultados do que o diagrama de Voronoi
sem pesos.
Sugere-se ainda a passagem da potência de pico dos municípios para subestações. Esta passagem,
associada a estudos e análise de redes, permitirá saber se algumas linhas se encontram em
sobrecarga, sobrecarga essa que podem levar ao corte de abastecimento do consumo de energia
elétrica. Assim, caso se verifiquem as sobrecargas é necessário investir nas redes, quer na sua
expansão quer no reforço.
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ANEXO A
for i=1:1:N_Municipios
fprintf(Modelo1(i).Concelho);
Modelo1(i).Modelo='Modelo 1';
Modelo2(i).Modelo='Modelo 2';
Modelo1(i).Consumo(1).Media_Consumo_de_Enegia_Electrica_GWh=mean([Modelo1(i).Consumo.Consumo_d
e_Energia_Electrica_GWh]);
Modelo1(i).Consumo(1).Maximo_Consumo_de_Enegia_Electrica_GWh=max([Modelo1(i).Consumo.Consumo_d
e_Energia_Electrica_GWh]);
Modelo2(i).Consumo(1).Media_Consumo_de_Enegia_Electrica_GWh=mean([Modelo2(i).Consumo.Consumo_d
e_Energia_Electrica_GWh]);
Modelo2(i).Consumo(1).Maximo_Consumo_de_Enegia_Electrica_GWh=max([Modelo2(i).Consumo.Consumo_d
e_Energia_Electrica_GWh]);
Consumo2=[Modelo1(i).Consumo.Consumo_de_Energia_Electrica_GWh]';
Dados2=[Modelo1(i).Dados_Passados.Populacao_Residente_Total;
Modelo1(i).Dados_Passados.Populacao_Residente_0_14;
Modelo1(i).Dados_Passados.Populacao_Residente_15_24;
Modelo1(i).Dados_Passados.Populacao_Residente_25_64;
Modelo1(i).Dados_Passados.Populacao_Residente_65_74;
Modelo1(i).Dados_Passados.Populacao_Residente_75_Mais;
Modelo1(i).Dados_Passados.Densidade_Populacional;
Modelo1(i).Dados_Passados.Alojamentos_familiares_classicos;
Modelo1(i).Dados_Passados.Empresas_nao_financiadas;
Modelo1(i).Dados_Passados.Ganho_Medio_Mensal;
Modelo1(i).Dados_Passados.PIBpercapita_base2011;
Modelo1(i).Dados_Passados.Edificios_de_Habitacao_Familar_Classica;
Modelo1(i).Dados_Passados.Estabelecimentos_de_Bancos_e_Caixas_Economicas;
Modelo1(i).Dados_Passados.Valor_Medio_Pensoes;
Modelo1(i).Dados_Passados.Pensionistas_Seguranca_Social;
Modelo1(i).Dados_Passados.Indice_Enevelhicimento;
Modelo1(i).Dados_Passados.Indice_Longevidade;
Modelo1(i).Dados_Passados.Despesas_Ambiente;
Modelo1(i).Dados_Passados.Volume_Negocios_Empresas;
Modelo1(i).Dados_Passados.Valor_Acrescentado_Bruto_Empresas
Modelo1(i).Dados_Passados.Obitos
Modelo1(i).Dados_Passados.NadosVivos
Modelo1(i).Dados_Passados.Indice_Ren_Pop_Act]';
Dados2_Lagged=lagmatrix(Dados2,Lags);
fprintf('\nModelo 1\n');
Modelo1(i).StepWiseRegression = stepwiselm(log(Dados2_Lagged),log(Consumo2), 'Upper',
'linear','PEnter',0.05,'PRemove',0.1,'verbose',1,'Intercept',true);
fprintf('\nModelo 2\n');
Modelo2(i).StepWiseRegression = stepwiselm(log(Dados2_Lagged),log(Consumo2), 'Upper',
'linear','PEnter',0.05,'PRemove',0.1,'verbose',1,'Intercept',false);
Modelo1(i).R2Ajust = Modelo1(i).StepWiseRegression.Rsquared.Adjusted;
Modelo2(i).R2Ajust = Modelo2(i).StepWiseRegression.Rsquared.Adjusted;
%%%
%%%

Y=A0 * x1^b1 * x2^b2 * x3^b3 * ...
log(Y)=log(A0)+b1*log(x1)+b2*log(x2)+b3*log(x3)+...

%Test Significance of Regression
Modelo1(i).Anova=anova(Modelo1(i).StepWiseRegression, 'summary');
Modelo1(i).F_Tabelado=finv(1-alpha,Modelo1(i).Anova.DF(2), Modelo1(i).Anova.DF(3));
Modelo1(i).Significant_Regression=Modelo1(i).Anova.F(2) > Modelo1(i).F_Tabelado;
Modelo2(i).Anova=anova(Modelo2(i).StepWiseRegression, 'summary');
Modelo2(i).F_Tabelado=finv(1-alpha,Modelo2(i).Anova.DF(2), Modelo2(i).Anova.DF(3));
Modelo2(i).Significant_Regression=Modelo2(i).Anova.F(2) > Modelo2(i).F_Tabelado;
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%Test Significance of Coefficients
Modelo1(i).ttabelado=tinv(1-alpha/2,Modelo1(i).Anova.DF(3));
Modelo1(i).Significant_Coefficients=abs(Modelo1(i).StepWiseRegression.Coe fficients.tStat)
> Modelo1(i).ttabelado;
Modelo2(i).ttabelado=tinv(1-alpha/2,Modelo2(i).Anova.DF(3));
Modelo2(i).Significant_Coefficients=abs(Modelo2(i).StepWiseRegression.Coefficients.tStat) >
Modelo2(i).ttabelado;
%%%%Avaliação Erros
Lag_Modelo1=sum(isnan(exp(Modelo1(i).StepWiseRegression.Fitted)));
if Lag_Modelo1==0
Modelo1(i).MSE = immse(Consumo2,exp(Modelo1(i).StepWiseRegression.Fitted));
Modelo1(i).RMSE = sqrt(Modelo1(i).MSE);
Modelo1(i).MAPE=mean(abs((Consumo2exp(Modelo1(i).StepWiseRegression.Fitted))./Consumo2))*100;
elseif Lag_Modelo1==1
Modelo1(i).MSE = immse(Consumo2(2:13),exp(Modelo1(i).StepWiseRegression.Fitted(2:13)));
Modelo1(i).RMSE = sqrt(Modelo1(i).MSE);
Modelo1(i).MAPE=mean(abs((Consumo2(2:13)exp(Modelo1(i).StepWiseRegression.Fitted(2:13)))./Consumo2(2:13)))*100;
elseif Lag_Modelo1==2
Modelo1(i).MSE = immse(Consumo2(3:13),exp(Modelo1(i).StepWiseRegression.Fitted(3:13)));
Modelo1(i).RMSE = sqrt(Modelo1(i).MSE);
Modelo1(i).MAPE=mean(abs((Consumo2(3:13)exp(Modelo1(i).StepWiseRegression.Fitted(3:13)))./Consumo2(3:13)))*100;
end
Lag_Modelo2=sum(isnan(exp(Modelo2(i).StepWiseRegression.Fitted)));
if Lag_Modelo2==0
Modelo2(i).MSE = immse(Consumo2,exp(Modelo2(i).StepWiseRegression.Fitted));
Modelo2(i).RMSE = sqrt(Modelo2(i).MSE);
Modelo2(i).MAPE=mean(abs((Consumo2exp(Modelo2(i).StepWiseRegression.Fitted))./Consumo2))*100;
elseif Lag_Modelo2==1
Modelo2(i).MSE = immse(Consumo2(2:13),exp(Modelo2(i).StepWiseRegression.Fitted(2:13)));
Modelo2(i).RMSE = sqrt(Modelo2(i).MSE);
Modelo2(i).MAPE=mean(abs((Consumo2(2:13)exp(Modelo2(i).StepWiseRegression.Fitted(2:13)))./Con sumo2(2:13)))*100;
elseif Lag_Modelo2==2
Modelo2(i).MSE = immse(Consumo2(3:13),exp(Modelo2(i).StepWiseRegression.Fitted(3:13)));
Modelo2(i).RMSE = sqrt(Modelo2(i).MSE);
Modelo2(i).MAPE=mean(abs((Consumo2(3:13)exp(Modelo2(i).StepWiseRegression.Fitted(3:13)))./Consumo2(3:13)))*100;
end
end

beta=zeros(N_Municipios,N_Lags*N_Variaveis+1);
for i=1:1:N_Municipios
MAPE=[Modelo1(i).MAPE
Modelo2(i).MAPE];
I=find(MAPE == min(MAPE(MAPE > 0)),1,'first');
clear MAPE
if I==1
for fn = fieldnames(Modelo1)'
MelhorModelo(i).(fn{1}) = Modelo1(i).(fn{1});
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end
a=Modelo1(i).StepWiseRegression.VariableInfo.InModel;
a(end)=[];
b=[1;a];
c=Modelo1(i).StepWiseRegression.Coefficients.Estimate;
b(b==1)=c;
beta(i,:)=b;
elseif I==2
for fn = fieldnames(Modelo2)'
MelhorModelo(i).(fn{1}) = Modelo2(i).(fn{1});
end
a=Modelo2(i).StepWiseRegression.VariableInfo.InModel;
a(end)=[];
b=[0;a];
c=Modelo2(i).StepWiseRegression.Coefficients.Estimate;
b(b==1)=c;
beta(i,:)=b;
end
en
beta=zeros(N_Municipios,N_Lags*N_Variaveis+1);
for i=1:1:N_Municipios
MAPE=[Modelo1(i).MAPE
Modelo2(i).MAPE];
I=find(MAPE == min(MAPE(MAPE > 0)),1,'first');
clear MAPE
if I==1
for fn = fieldnames(Modelo1)'
MelhorModelo(i).(fn{1}) = Modelo1(i).(fn{1});
end
a=Modelo1(i).StepWiseRegression.VariableInfo.InModel;
a(end)=[];
b=[1;a];
c=Modelo1(i).StepWiseRegression.Coefficients.Estimate;
b(b==1)=c;
beta(i,:)=b;
elseif I==2
for fn = fieldnames(Modelo2)'
MelhorModelo(i).(fn{1}) = Modelo2(i).(fn{1});
end
a=Modelo2(i).StepWiseRegression.VariableInfo.InModel;
a(end)=[];
b=[0;a];
c=Modelo2(i).StepWiseRegression.Coefficients.Estimate;
b(b==1)=c;
beta(i,:)=b;
end
end
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ANEXO B
Modelos Preditivos do Consumo de Energia Elétrica para os Municípios do Distrito de Faro
Município
ALBUFEIRA

Modelo
𝑦 (𝑡) = 𝑥 9(𝑡)

0,389

𝑥 2 (𝑡 − 1) 0,232 𝑥 21 (𝑡 − 2) 0,175

ALCOUTIM

𝑦 (𝑡) = 1,48 × 101 𝑥 16 (𝑡) −0,397 𝑥 9 (𝑡 − 2) 0,33

ALJEZUR

𝑦 (𝑡) = 3,03 × 10 −5 𝑥 6 (𝑡)0,559 𝑥 4 (𝑡 − 1) −0,46 𝑥11 (𝑡 − 1) 0,665 𝑥 21 (𝑡 − 1) −0,178 𝑥 4 (𝑡 − 2) 0,925

ALJEZUR

𝑦 (𝑡) = 1,47 × 104 𝑥 4 (𝑡)−1,553 𝑥 9 (𝑡 − 1) 1,021

FARO

𝑦(𝑡) = 𝑥 3 (𝑡 − 1) 0,642

LAGOA

𝑦(𝑡 ) = 4,04 × 10 −4 𝑥19 (𝑡) 0,392 𝑥 20 (𝑡) −0,066 𝑥 13 (𝑡 − 1) 0,133 𝑥 19 (𝑡 − 1) 0,122 𝑥 11 (𝑡 − 2) 0,372 𝑥 18 (𝑡 − 2) −0,037

LAGOS

𝑦(𝑡 ) = 𝑥9 (𝑡 − 1) 0,595

LOULÉ

𝑦(𝑡) = 𝑥 19 (𝑡) 0,13 𝑥 19 (𝑡 − 1) 0,161

MONCHIQUE

𝑦 (𝑡) = 𝑥 5(𝑡 − 1) −1,206 𝑥 2 (𝑡 − 2) 1,775

OLHÃO

𝑦 (𝑡) = 2,95 × 10 −2 𝑥9 (𝑡 − 2) 0,731 𝑥 21 (𝑡) 0,34

PORTIMÃO

𝑦 (𝑡) = 𝑥 9 (𝑡 − 1) 0,333 𝑥 17 (𝑡 − 1) 1,275 𝑥18 (𝑡 − 1) 0,042 𝑥 22 (𝑡 − 1) 0,134 𝑥 17 (𝑡 − 2) −0,919

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

𝑦(𝑡 ) = 𝑥 11 (𝑡) −0,267 𝑥 9 (𝑡 − 1) 0,711 𝑥 20 (𝑡 − 2) 0,058

SILVES

𝑦 (𝑡) = 5,99 × 10 −3 𝑥 9 (𝑡 − 1) 0,594 𝑥 5 (𝑡 − 2) 0,624

TAVIRA

𝑦(𝑡) = 1,00 × 1012 𝑥 11 (𝑡 − 1) −0,22 𝑥 15 (𝑡 − 1) −3,788 𝑥 21 (𝑡 − 1) 0,299 𝑥 2 (𝑡 − 2) 0,938 𝑥 11 (𝑡 − 2) 0,381

VILA DO BISPO

𝑦 (𝑡) = 3,11 × 107 𝑥16 (𝑡) 0,718 𝑥 3(𝑡 − 1) −1,338 𝑥 7 (𝑡 − 1) −2,213 𝑥 9 (𝑡 − 1) 0,169 𝑥 3 (𝑡 − 2) −0,892 𝑥 5 (𝑡 − 2) 0,414

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

𝑦 (𝑡) = 𝑥 9 (𝑡 − 2)0,703 𝑥 22 (𝑡 − 2) −0,214
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ANEXO C

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Albufeira

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Alcoutim

75

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Aljezur

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Castro Marim
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Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Lago a

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Lagos
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Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Loulé

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Monchique
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Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Olhão

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétri ca para o Município de Portimão
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Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de São Brás de
Alportel

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de S ilves
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Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Tavira

Evolução dos Valores Verificados e Previstos do Consumo de Energia Elétrica para o Município de Vila Real de
Santo António

81

ANEXO E

Ponta das Subestações do Distrito de Faro entre 2014 e 2016

Nome

Município

Albufeira
Aldeia Nova
Aljezur
Almancil
Armação de Pêra
Braciais
Cachopo
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Montechoro
Olhão
Portimão
Porto de Lagos
Quarteira
S. Bartolomeu de Messines
S. Brás de Alportel
Silves
Tavira
Torre Natal
Tunes
Vila do Bispo
Vilamoura
Vilamoura B

Albufeira
Castro Marim
Aljezur
Loulé
Silves
Faro
Tavira
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Albufeira
Olhão
Portimão
Portimão
Loulé
Silves
S. Brás de Alportel
Silves
Tavira
Faro
Silves
Vila do Bispo
Loulé
Loulé
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Ponta [MW]
2014
2015
2016
34,7
20,0
4,0
13,0
23,8
16,0
2,2
2,0
16,6
18,0
26,9
19,3
6,8
12,4
21,8
26,0
16,0
19,7
6,5
7,1
7,0
19,4
15,7
12,0
7,4
23,0
14,0

25,6
20,3
3,8
13,7
23,3
17,1
2,1
2,1
17,5
20,0
27,0
20,0
6,5
20,2
23,9
30,9
15,7
20,6
5,5
7,9
7,8
21,0
15,1
12,5
7,3
24,3
12,9

32,0
24,3
4,0
15,0
25,6
19,0
2,0
2,0
19,0
20,0
29,2
18,6
6,8
20,1
22,0
31,0
17,3
22,5
6,2
8,4
7,2
20,8
16,3
11,
8,2
24,2
17,0

ANEXO F

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑙𝑏𝑢𝑓 𝑒𝑖𝑟𝑎
1,000
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑙𝑐𝑜𝑢𝑡𝑖𝑚
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑙𝑗𝑒𝑧𝑢𝑟
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐶𝑎𝑠𝑡 𝑟𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑚
0
0,451
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐹𝑎𝑟𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐿𝑎𝑔𝑜𝑎
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐿𝑎𝑔 𝑜𝑠
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐿𝑜𝑢𝑙é
0
0
=
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑀𝑜𝑛𝑐 ℎ𝑖𝑞 𝑢𝑒
0
0
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑂𝑙ℎã 𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑚ã 𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑆ã𝑜 𝐵𝑟á𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑠
0
0,052
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑇𝑎𝑣𝑖𝑟𝑎
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑉𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑜 𝐵𝑖𝑠𝑝 𝑜
[ 0
0,497
[ 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑉 . 𝑅 . 𝑆. 𝐴𝑛𝑡ó𝑛𝑖𝑜 ]

0
0
0,792
0
0
0
0,018
0
0,189
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,215
0
0
0,785
0
0
0
0
0
0
0
0

0,079
0
0
0
0
0,258
0
0
0
0
0
0
0,663
0
0
0

0
0
0
0
0,931
0
0
0,069
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0,320
0
0
0
0
0
0,185
0
0
0
0,019
0
0,475
0
0

0
0,398
0
0,504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,071
0
0,026

0
0
0
0
0,993
0
0
0,007
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0,995
0
0
0
0
0
0
0,005
0
0
0

0
0
0,007
0
0
0
0,861
0
0,018
0
0,052
0
0
0
0,062
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,047
0
0
0
0
0
0,948 0,823
0
0
0
0,104
0,005
0
0
0,073
0
0
0
0
0
0

0,957
0
0
0
0
0
0
0,043
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0,116
0
0
0
0
0,835
0
0
0
0,049
0
0

0
0
0
0
0
0,078
0,030
0
0
0
0,891
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0,042
0
0
0,010
0
0,711
0
0,237
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0,003
0
0
0
0
0
0
0,260
0
0
0
0
0,737
0
0
0

0
0
0
0
0,125
0
0
0,138
0
0,004
0
0,546
0
0,187
0
0

0
0
0
0
0
0,034
0
0
0,011
0
0
0
0,956
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,006
0
0
0
0,993
0
0

0
0
0
0
0,782
0
0
0
0
0,218
0
0
0
0
0
0

0,397
0
0
0
0
0
0
0,010
0
0
0
0
0,594
0
0
0

0
0
0,183
0
0
0
0,055
0
0
0
0
0
0
0
0,763
0

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑙𝑏𝑢𝑓𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑙𝑑𝑒𝑖𝑎 𝑁𝑜𝑣𝑎
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑙𝑗𝑒𝑧𝑢𝑟
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑙𝑚𝑎𝑛𝑐𝑖𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐴𝑟𝑚𝑎çã 𝑜 𝑑𝑒 𝑃ê𝑟𝑎
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐵𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠
0,137 0,014
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐶𝑎𝑐ℎ𝑜𝑝𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐶𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑚
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐹𝑎𝑟𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐿𝑎𝑔𝑜𝑎
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝐿𝑎𝑔𝑜𝑠
0
0
𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝐿𝑜𝑢𝑙é
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑀𝑜 𝑛𝑐 ℎ𝑖𝑞𝑢 𝑒
0,863 0,986
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑀𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑐 ℎ𝑜𝑟𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑂 𝑙ℎã𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑚ã𝑜
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎
𝑃𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑔𝑜𝑠
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑆ã𝑜 𝐵𝑎𝑟𝑡𝑜𝑙𝑜𝑚𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑠
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑄 𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎
0
0
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑆ã𝑜 𝐵𝑟á𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑙
0
0
0
0 ]
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑇𝑎𝑣𝑖𝑟𝑎
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑇𝑢𝑛 𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑉𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑜 𝐵𝑖𝑠𝑝𝑜
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑉𝑖𝑙𝑎𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎𝑉𝑖𝑙𝑎𝑚𝑜𝑢 𝑟𝑎 𝐵
[
]

ANEXO G
Modelos Preditivos da Potência de Pico para os Municípios do Distrito de Faro

Município

Modelo

ALBUFEIRA

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

ALCOUTIM

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

ALJEZUR

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

ALJEZUR

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

FARO

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

LAGOA

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

LAGOS

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

LOULÉ

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

Município

𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000

MONCHIQUE

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

OLHÃO

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

PORTIMÃO

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

SILVES

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

TAVIRA

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

VILA DO BISPO

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

VILA REAL DE SANTO
ANTÓNIO

̂ 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝑀𝑊 ] =
𝑃𝑜𝑛𝑡𝑎

0,667 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,566 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,488 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,419 × 8760

Modelo

𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,544 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,520 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,647 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,588 × 8760
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𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,338 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,587 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,643 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,818 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,434 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,482 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,489 × 8760
𝐸̂𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 [ 𝐺𝑊ℎ ] × 1000
0,791 × 8760

ANEXO H

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Albufeira

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Alcoutim
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Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Aljezur

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Castro Marim
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Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Faro

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Lagoa
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Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Lagos

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Loulé
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Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Monchique

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Olhão
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Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Portimão

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Silves
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Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Tavira

Evolução da Ponta Verificada e Prevista no Município de Vila do Bispo
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