
  
Resumo – Este trabalho apresenta os resultados parciais de 

projeto em andamento que busca compreender a relação da 
energia, em Santa Catarina, com variáveis socioeconômicas e 
climáticas, incluindo eventos climáticos de grande escala como 
o ENOS. Foram identificadas relações significativas da energia 
com variáveis climáticas, em especial a temperatura ambiente, 
a temperatura de superfície do mar do Atlântico Sul e o índice 
SOI. Ao longo do trabalho, foram desenvolvidas técnicas que 
mitigam ruídos inerentes à forma de medição do consumo dos 
clientes como a variação no número de dias faturados e a falta 
de sincronia entre os limites do mês e o intervalo de 
integralização do consumo que forma a leitura mensal. Por 
fim, a aplicação das técnicas desenvolvidas aumentou a 
correlação entre a energia e variáveis exógenas, ao mesmo 
tempo em que reduziram os erros de previsão de energia. 
 

Palavras-chave – Calendário de leitura, El Niño, energia 
faturada, previsão de energia, temperatura ambiente. 

I.  INTRODUÇÃO 
A operação do sistema elétrico nacional é realizada de 

acordo com blocos de responsabilidade. Ao Operador 
Nacional do Sistema – ONS cabe a coordenação central e a 
operação da rede básica. Para as distribuidoras de energia 
elétrica, cabe a operações de subtransmissão e de 
distribuição de energia em suas respectivas áreas de 
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concessão [1]. Inseridas nesse contexto e considerando suas 
atribuições, as distribuidoras necessitam de conhecimento 
prévio acerca do comportamento futuro da demanda por 
energia (MWh) e por potência (MW), assim como previsões 
de consumo e de carga, minutos e horas (curtíssimo prazo), 
meses (curto e médio prazos) até anos (longo prazo) à 
frente, em seu sistema elétrico. Estas previsões de carga e 
energia, na área de concessão da distribuidora, fornecem 
subsídios para decisões rotineiras da empresa tais como a 
operação, o planejamento e a compra de energia 
(contratação) [2], [3]. Estas previsões são, inclusive, 
requeridas pelo ONS e pela Empresa de Pesquisa Energética 
– EPE às concessionárias que as utilizam como subsídios 
para a operação e o planejamento do sistema elétrico 
nacional. 

A otimização na contratação de energia pela distribuidora 
reflete nos lucros da empresa. A regulamentação vigente 
limita o repasse dos custos dos erros de aquisição de energia 
elétrica às tarifas do consumidor final [4]. Para otimizar a 
contratação, é relevante para as distribuidoras conhecer o 
comportamento do consumo em sua área de concessão, bem 
como dispor de previsões sobre este comportamento futuro. 

A elaboração de previsões, tanto de consumo, quanto de 
carga, é uma atividade complexa. O comportamento do 
consumo e da carga é dinâmico e está relacionado ao 
comportamento humano em relação à energia, por sua vez 
relacionado, dentre outros, a aspectos sociais, econômicos e 
culturais da(s) sociedade(s), bem como do nível tecnológico 
e das condições climáticas vigentes [5], [6]. As técnicas de 
previsão, bem como os modelos, estão ainda relacionadas 
com a grandeza (carga ou energia), o horizonte (curtíssimo, 
curto, médio e longo prazos) e com o contexto (sistema 
elétrico, região, mercado) sendo considerados [5], [6]. 

Este trabalho apresenta os resultados parciais do projeto 
de P&D 5697-0210/2011 – Parâmetros Preditivos para a 
Energia e a Carga no Mercado de Energia Elétrica da 
CELESC, em execução. O projeto tem como objetivo 
desenvolver metodologia e modelos que permitam 
compreender o comportamento do consumo (energia), no 
médio e longo prazo, por classe de consumo e nível de 
tensão, na área de concessão da CELESC. O projeto está 
sendo executado pelo IDESTI – Instituto de Capacitação, 
Pesquisa e Desenvolvimento Institucional em Gestão Social 
de Tecnologia de Informação e financiado pelo Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento da CELESC Distribuição S.A. 

Dentro do projeto, investiga-se, especialmente, a 
sensibilidade do consumo em relação às variáveis 
econômicas e fenômenos climáticos de larga escala, a 
exemplo dos ciclos de El Niño e La Nina [7]. A metodologia 
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empregada inclui a pesquisa exploratória da relação da 
energia por classe de cliente com diversas variáveis 
exógenas ao sistema elétrico. Com base nas relações 
identificadas estão sendo investigados modelos que 
expliquem o comportamento do consumo e permitam 
elaboração de previsões de médio e longo prazo. 

II.  HISTÓRICO DE CONSUMO 
As leituras de consumo mensal de cada cliente são 

utilizadas primariamente para o faturamento da energia 
consumida. São também utilizadas pelas áreas de 
planejamento e de mercado da distribuidora, para estudos e 
previsões de mercado por classe de cliente e nível de tensão. 
Estas previsões são ainda requeridas pela Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE e confrontadas posteriormente 
com o consumo realizado. 

A medição da energia consumida pelos clientes difere 
entre os diversos tipos de clientes. Na alta tensão (AT), são 
medidos o consumo e a demanda dos clientes, considerando 
patamares de carga distintos. Na baixa tensão (BT), 
normalmente é medido apenas a energia consumida pelos 
clientes em um determinado intervalo de tempo (kWh). 

A leitura de consumo dos clientes da BT é realizada 
dividindo os clientes em lotes (etapas), lidos mensalmente 
no decorrer do mês em curso. Assim, para cada etapa, o 
consumo mensal é a energia acumulada nos medidores, 
entre duas leituras: no mês e no mês anterior. A ANEEL 
estabelece o limite máximo de 33 dias e mínimo de 27 dias 
entre as leituras de um mesmo cliente [4]. 

O procedimento de leitura na CELESC Distribuição 
divide o universo de clientes da BT em até 18 etapas de 
leitura, segundo um calendário predefinido. A primeira 
etapa normalmente é atribuída ao primeiro dia útil do mês. 
As demais ocorrem sequencialmente, uma por dia útil, nos 
dias úteis que se seguem [4]. Este procedimento de leitura 
produz distorções na leitura do consumo considerado como 
mensal. 

O dia em que cada etapa é lida difere a cada mês, devido 
a variações no dia da semana que inicia cada mês e pela 
ocorrência de feriados. Com isso, o número de dias 
faturados em cada etapa oscila mensalmente. Isso provoca 
uma variação na média de dias faturados de cada mês, não 
sendo raro alcançar mais de 10% de diferença em relação ao 
mês anterior. Ao somar as leituras de cada etapa para a 
formação do consumo “mensal”, esta variação média no 
número de dias faturados resulta em uma mudança na leitura 
do consumo devido às variações naturais no número de dias 
úteis e no total de dias do mês. 

A leitura em etapas, que caracteriza a leitura “mensal”, 
agrega partes do consumo dos dias do mês de referência e 
do mês anterior. Ocorrem etapas de consumo 
majoritariamente do mês anterior (etapas iniciais) e outras 
majoritariamente do mês em curso (etapas finais). A figura 1 
apresenta a participação dos dias dos meses de janeiro e 
fevereiro de 2008, na formação da leitura mensal dos 
clientes residenciais de Fevereiro de 2008. 

 

 
A figura 1 mostra que o método de leitura em etapas 

centra os dados em torno do dia primeiro do mês em curso. 
Também, a segmentação em etapas produz uma participação 
diferenciada dos dias na formação do consumo mensal. Os 
dias próximos ao início do mês de referência estão presentes 
em todas as etapas e possuem maior influência no 
comportamento do consumo mensal. A medida que os dias 
se afastam do início do mês, os mesmos participam de 
menos etapas e reduzem sua influência no consumo mensal.  

Estas distorções no consumo considerado como mensal 
(efeito calendário), provocam alterações significativas nos 
estudos e, com isso, dificuldade na construção de previsões 
de mercado. As previsões são elaboradas a partir do 
histórico de consumo e de variáveis exógenas ao sistema 
elétrico (variáveis socioeconômicas e climáticas, a exemplo 
da temperatura ambiente), assim, estas variações no 
consumo mensal, provocadas pelo calendário de leitura, 
distorcem a sazonalidade dos dados, devido a não 
ocorrência, ao longo dos anos, de uma periodicidade fixa. 
Dada a magnitude da distorção, o efeito de variáveis 
explicativas exógenas, por vezes, fica oculto na 
aleatoriedade do histórico de consumo. 

O consumo “mensal” é a integral da carga no intervalo 
entre duas leituras. As variáveis exógenas utilizadas para 
explicar o consumo são médias mensais, pouco 
influenciadas pelo número de dias no mês, ou indicadores 
acumulados entre os dias primeiro e último do mês. Para 
estudar a relação entre duas variáveis com referências 
temporais distintas, é preciso ajustá-las, adequando-as ao 
mesmo intervalo de tempo. As variáveis integralizadas 
podem ser transformadas em médias ou as variáveis médias 
multiplicadas pelo número de dias do período considerado. 

III.  EXPLICAÇÃO DO CONSUMO MENSAL 
Com o intuito de analisar a relação do consumo mensal, 

por classe de cliente, com variáveis exógenas, como as 
socioeconômicas e climáticas, foram realizados estudos de 
correlação entre as variáveis e o consumo mensal de 
energia. As variáveis climáticas incluem a temperatura 
ambiente, as temperaturas da superfície do mar (TSM) e 
suas anomalias [8], [9], dos Oceanos Pacífico Tropical – PT 
(região El Niño 3.4) e Atlântico Sul – AS (20°S-30°S; 
20°W-40°W) [10], bem como índices relacionados ao 
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Figura 1. Quantidade de etapas presentes nos dias que compõem a energia 
de Fevereiro/2011. 



fenômeno ENOS: Ocean Niño Index – ONI [11], 
Multivariate ENSO Index – MEI [12] e South Oscillation 
Index – SOI [13]. 

Os dados de energia disponíveis foram o histórico do 
consumo mensal faturado, por classe de cliente, do sistema 
de faturamento da CELESC Distribuição, no período de 
Janeiro de 2000 a Junho de 2012. A área de concessão da 
CELESC abrange quase que a totalidade do Estado de Santa 
Catarina. Aproximadamente 70% da carga está distribuída 
na região litorânea do Estado. Os dados de temperatura 
ambiente são relativos à cidade de Florianópolis, SC. 
Florianópolis agrega tanto a disponibilidade de dados 
climáticos do período de estudo quanto a proximidade do 
centro de carga do litoral e é um importante centro 
consumidor de energia. Os dados de temperatura ambiente 
são as medições horárias de estações climáticas do Centro 
de Informações de Recursos Ambientais e de 
Hidrometeorologia de Santa Catarina – CIRAM [14] e do 
serviço meteorológico Wunderground [15] referentes ao 
Aeroporto Hercílio Luz. Os dados climáticos das TSM e 
anomalias do Oceanos Atlântico Sul e Pacífico Tropical, 
bem como os demais índices relacionados ao fenômeno 
ENOS, foram obtidos da base de dados do National Oceanic 
and Atmospheric Administration – NOAA. 

A.  Correlação entre Energia e Temperatura Média Mensal 
Existe consenso sobre a existência do relacionamento 

entre o consumo de energia e a temperatura ambiente, 
principalmente devido ao conforto térmico [16]. Para 
compreender esta relação no Estado de Santa Catarina, foi 
investigada a correlação entre a energia mensal faturada e a 
temperatura ambiente média mensal. 

Os dados de energia mostram uma tendência de 
crescimento ao longo dos anos e uma variabilidade mensal. 
Buscando melhor compreender esta variabilidade no tempo, 
os estudos de correlação foram realizados utilizando a série 
de dados de energia sem a tendência [16]. Nestes estudos, a 
tendência de crescimento anual foi extraída através de uma 
decomposição clássica multiplicativa [17], ou seja, 
dividindo o valor pela média móvel centrada de 12 meses. 

 A figura 2 apresenta os resultados dos correlogramas 
cruzados entre a energia mensal por classe de cliente, sem 
tendência, e a temperatura ambiente média mensal de 
Florianópolis. Os gráficos de correlograma cruzado 
apresentam duas linhas horizontais representando limites 
críticos, positivo e negativo, a partir dos quais se aceita a 
hipótese da correlação ser diferente de zero. Os dados são 
referentes ao período de Julho/2000 a Dezembro/2011. Para 
esta amostra, com 136 graus de liberdade, o valor crítico de 
correlação a 95% de confiança é de 0,16719. 

Os correlogramas cruzados da figura 2 mostram a 
existência de alta correlação entre o consumo mensal nas 
classes comercial, residencial e rural e a temperatura média 
mensal sem defasagens (t0). Porém, de forma inesperada e 
para as classes residencial e comercial, a maior correlação 
apresenta-se no período (t+1), referente ao consumo no mês 
atual e a temperatura no mês seguinte. Isto indica que o 
consumo em um dado mês influencia a temperatura do mês 
seguinte, o que é pouco provável, pois o consumo de energia 
elétrica em Santa Catarina pouco ou nada pode influenciar o 

comportamento do clima no Estado. 

 
O correlograma referente ao consumo industrial, também 

apresenta uma correlação alta, porém negativa. Isso aponta 
que o aumento de temperatura provoca uma diminuição do 
consumo de energia industrial. Contudo, trata-se de uma 
relação espúria. A correlação entre temperatura e energia 
industrial decorre da coincidência de ambas possuírem uma 
sazonalidade anual marcante. A correlação negativa resulta 
principalmente devido ao fato de o período de temperaturas 
máximas (verão) coincidir com o período de baixa atividade 
industrial no Estado. 

B.  Assincronia entre Energia Faturada e Temperaturas 
Mensais  

A causa da correlação entre energia mensal faturada e 
temperatura mensal média, apresentada na subseção 
anterior, apresentar-se no período (t+1), pode ser explicado 
pela assincronia entre as referências temporais do consumo 
e temperatura mensais. Conforme mostrado na figura 1, a 
energia mensal está centrada em torno do dia primeiro do 
mês em curso. Enquanto isto, a temperatura mensal média é 
calculada como a média das temperaturas no mês e, assim, 
centrada no dia 15 de cada mês. 

Para minimizar a assincronia relatada, procurou-se ajustar 
a referência temporal da temperatura mensal média, 
aproximando-a da referência temporal do consumo mensal. 
Novos estudos foram realizados cruzando-se o histórico de 
consumo mensal, sem tendência, com a média das 
temperaturas médias mensais do mês e do mês anterior. Tal 
estratégia desloca o centro da nova temperatura média para 
o dia primeiro do mês, aproximando-o da referência 
temporal do consumo mensal, além de incluir dados de 
temperatura do mês anterior, também partícipes na formação 
do consumo mensal. A figura 3 apresenta os novos 
correlogramas. Para esta amostra, com 136 graus de 
liberdade, o valor crítico de correlação a 95% de confiança é 
de 0,16719. 

 

Figura 2. Correlação cruzada entre energia sem tendência (classes) e 
temperatura média defasada. Julho/2000 a Dez/2011. 



 

 
Os novos correlogramas mostram que a metodologia 

adotada surte o efeito desejado. Para as classes residencial, 
comercial e rural, a maior correlação entre energia e 
temperatura passa agora a ocorrer no mesmo mês, sem 
defasagens. Ainda, a intensidade dos relacionamentos se 
mostram mais elevados que nos correlogramas anteriores. A 
tabela I compara as correlações obtidas. 

 
Tabela I. Correlação entre energia (por classe) e temperaturas médias, 

mensal e bimensal. 
 
Temperatura média Mensal Bimensal 

Defasagem t0 t+1 t0 

Classe 

Comercial  0,824 0,9127 0,9205 

Industrial -0,32 -0,18 -0,265 

Residencial 0,6662 0,7176 0,7352 

Rural 0,651 0,6439 0,6851 

 
A tabela I mostra que as correlações para as classes 

residencial, comercial e rural apresentaram crescimento. Em 
(t0), o ajuste provocou um aumento da correlação de, 
aproximadamente, 12% na classe comercial, 10% na classe 
residencial e 5% na classe rural. Além disso, para as três 
classes citadas, todas as correlações com a temperatura 
bimensal em (t0) foram superiores as correlações com a 
temperatura mensal em (t+1). Assim, a estratégia adotada se 
mostra mais eficiente para o estudo do relacionamento entre 
a energia mensal faturada e a temperatura ambiente.  

C.  Correlação entre Energia Faturada e Variáveis 
Climáticas, Mensais e Bimensais 

Com o objetivo de ampliar o escopo da investigação de 
correlações da energia mensal com variáveis exógenas 
associadas às condições climáticas, foram realizadas outras 
análises de correlação. 

A visualização da curva de tendência (média móvel 

centrada de 12 meses da energia) mostrou que a mesma 
apresentava oscilações que coincidiam com variações nos 
padrões de temperatura dos anos (anos mais quentes e anos 
mais frios). Essas oscilações de consumo devido às 
variações anuais de temperatura se mostraram importantes 
para os estudos do relacionamento entre energia e 
temperatura.  Visando evitar a perda dessas informações na 
série de energia sem tendência, é necessário minimizar sua 
presença nos dados de tendência. Assim, a tendência de 
crescimento anual foi retirada da série de dados, dividindo o 
valor pela média móvel centrada de 24 meses. 

As figuras 4 e 5 e a tabela II apresentam os resultados dos 
estudos de correlação entre a energia mensal sem tendência 
e (i) a temperatura bimensal média de Florianópolis, (ii) a 
TSM do Pacífico Tropical e (iii) a TSM do Atlântico Sul. Os 
dados utilizados são referentes a energia mensal faturada, da 
classe residencial, no período de Janeiro/2001 a Junho/2011. 
Para esta amostra, com 124 graus de liberdade, o valor 
crítico de correlação a 95% de confiança é de 0,175. 

 

 
 

 
 
Tabela II. Valor de correlação entre energia residencial sem tendência e 

variáveis climáticas. 
Variável climática Defasagem Valor 

Temperatura média bimensal t0 0,7755 

TSM do Atlântico Sul t-1 0,5715 
t0 0,7591 

TSM do Pacífico Tropical t-9 0,3523 
 
 

Conforme mostrado nas figuras 4 e 5 e na tabela II, existe 
correlação significativa entre a energia residencial mensal 

Figura 5. Correlação cruzada entre energia residencial sem tendência e 
temperaturas da superfície do mar, defasadas. 

 
Figura 4. Correlação cruzada entre energia residencial sem tendência e 
temperatura média bimensal defasada. 

 
Figura 3. Correlação cruzada entre energia sem tendência (classes) e 
temperatura média bimensal defasada. 



faturada, sem tendência, a temperatura ambiente média 
bimensal e as TSMs dos Oceanos Atlântico Sul e Pacífico 
Tropical. O maior valor de correlação com a energia mensal 
foi obtido com a temperatura ambiente em (t0). O valor de 
correlação obtido com a TSM do Atlântico Sul, também em 
(t0), é próximo do valor obtido com a correlação da energia 
com a temperatura. A maior correlação da energia com a 
TSM do Pacífico Tropical foi obtida em (t-9). Seu valor de 
correlação é de, aproximadamente, 45% dos valores obtidos 
nas correlações entre a energia e (i) a temperatura ambiente 
e (ii) a TSM do Atlântico Sul. 

Os resultados mostram também que a mudança do 
período de cálculo da tendência, de 12 meses para 24 meses 
produziu aumento no valor da correlação em (t0) entre a 
energia mensal faturada e a temperatura média bimensal. O 
valor da correlação em (t0), antes de 0,7352 (tabela I), subiu 
para 0,7755. Isso representa um incremento de 
aproximadamente 5% no valor de correlação. 

D.  Correlação entre Energia Faturada, sem Tendência e 
Dessazonalizada, e Variáveis Climáticas Dessazonalizadas 

Os valores de correlação encontrados entre a energia sem 
tendência e as variáveis temperatura e TSMs do Atlântico 
Sul e Pacífico Tropical, apresentados na subseção anterior, 
são significativos em todos os relacionamentos, 
especialmente entre energia e temperatura média. Porém, há 
a possibilidade de que as correlações obtidas sejam 
decorrentes apenas de coincidência entre o ciclo sazonal 
(das estações do ano) da energia e o destas variáveis. Assim, 
novos estudos de correlação foram realizados entre a energia 
residencial mensal faturada, sem tendência e também 
dessazonalizada, e estas mesmas variáveis exógenas da 
seção anterior, também dessazonalizadas (anomalias). 

Nestes novos estudos, foram incluídos estudos de 
correlação entre a energia sem tendência e dessazonalizada e 
os índices ONI, MEI e SOI. Estes índices são relativos a 
medidas de anomalias climáticas relacionadas ao fenômeno 
ENOS, e, portanto, sem sazonalidade. A tendência de 
crescimento anual da energia foi retirada dividindo o valor 
pela média móvel centrada de 24 meses. A sazonalidade 
anual (12 meses) das séries foi retirada pela subtração dos 
valores das séries pelas respectivas médias de cada mês, no 
período de dados. As anomalias das TSMs foram obtidas 
diretamente da base de dados do NOAA. As figuras 6 e 7 e a 
tabela III apresentam os resultados obtidos. Para esta 
amostra, com 124 graus de liberdade, o valor crítico de 
correlação a 95% de confiança é de 0,175. 

 
 

 
 

Tabela III. Valor de correlação entre energia residencial sem tendência e 
dessazonalizada e variáveis climáticas dessazonalizadas. 

 
Variável climática Defasagem Valor 
Anomalia da TSM 
do Atlântico Sul 

t0 0,2856 
t-1 0,235 

Anomalia da TSM 
do Pacífico Tropical 

t-11 -0,1911 
t-10 -0,1978 
t-9 -0,182 

ONI 
t-10 -0,2026 
t-9 -0,1994 
t-8 -0,1995 

MEI t-11 -0,1893 
t-9 -0,183 

SOI t-12 0,2076 
t-9 0,2887 

Anomalia da Temperatura 
Média Bimensal t0 0,3536 

 
 

A figura 7 e a tabela III mostram que a correlação entre a  
energia residencial sem tendência e dessazonalizada e a 
temperatura ambiente dessazonalizada permanece 
significativa, atingindo a maior correlação em (t0). Este é o 
relacionamento que apresenta o maior valor de correlação 
com a energia dessazonalizada. A correlação entre a energia 
residencial sem tendência e dessazonalizada e a anomalia da 
TSM do AS (figura 6 e tabela III) também permanece 
significativa. Porém, esta é menor que o valor alcançado 
pela correlação com a anomalia da temperatura ambiente, 
atingindo aproximadamente 70% em (t0) e 80% em (t-1) do 
valor da correlação com a temperatura dessazonalizada. 

A correlação da energia com a anomalia da TSM do PT 
(figura 6 e tabela III) se mostra significativa, porém próxima 
do valor limítrofe, nas defasagens (t-10), -0,1978, (t-9), -
0,1820 e (t-8), -0,1911. A correlação da energia com o ONI 
(figura 7 e tabela III) se mostra significativa, porém também 
próxima do valor limítrofe, nas defasagens (t-8), -0,1995, (t-

9), -0,1994 e (t-10), -0,2026. Os valores (e respectivas 

 
Figura 6. Correlação cruzada entre energia residencial sem tendência e 
dessazonalizada e anomalias das TSM, defasadas. 

 
Figura 7  Correlação cruzada entre energia residencial, sem tendência e 
dessazonalizada, e anomalias climáticas, defasadas. 



defasagens) obtidos com a anomalia da TSM do PT e o ONI 
são muito parecidos o que é esperado pois o ONI nada mais 
é que uma média trimestral da anomalia da TSM do PT. A 
correlação com o índice MEI (figura 7 e tabela III), formado 
pela combinação de várias variáveis, incluindo a TSM do 
PT, também apresenta comportamento similar ao da TSM 
do PT e do ONI.  

A correlação da energia sem tendência e dessazonalizada 
com o índice SOI (figura 7 e tabela III), assim como os 
demais índices do ENOS, apresentou valores significativos 
próximo a nona defasagem. Porém, diferente dos demais, a 
magnitude desta correlação foi maior que a das correlações 
obtidas com os outros índices, se aproximando da correlação 
entre a energia e temperatura dessazonalizadas. Também, 
maior do que o valor de correlação obtido entre a energia e a 
anomalia da TSM do AS, variável esta que mensura o 
comportamento climático de uma região geograficamente 
mais próxima do Estado de Santa Catarina. Esta maior 
correlação na nona defasagem indica a possibilidade do MEI 
poder auxiliar na previsão da energia até nove meses à 
frente sem a necessidade de se dispor de sua previsão. 

Os estudos de correlação apresentados nesta seção 
enfatizam a alta correlação entre energia e variáveis 
climáticas, em especial a temperatura ambiente. Porém, a 
técnica de correlação de Pearson utilizada consegue 
mensurar apenas uma relação linear. Isto não elimina a 
possibilidade da existência de uma relação não linear entre 
energia e as variáveis exógenas estudadas. 

IV.  CORREÇÃO DO EFEITO CALENDÁRIO 
O procedimento de leitura em etapas ocasiona uma a 

distorção no consumo “mensal” medido da BT (efeito 
calendário). Para cada etapa de leitura, o número de dias 
faturados varia mensalmente. Adicionalmente, para um 
mesmo mês, o número de dias faturados varia entre as 
etapas. A energia mensal medida é resultante da soma das 
energias medidas por cada etapa. Com isso, a variação no 
número de dias faturados provoca flutuações na energia 
mensal, dificultando o estudo de seu comportamento 
(passado e futuro). A classe residencial, por ser toda 
abastecida em BT, é a mais afetada pelo mesmo. 

Neste trabalho foi desenvolvida uma técnica para 
minimizar o ruído provocado pelo efeito calendário na 
energia mensal medida na BT. Para tanto, o consumo 
(energia) “mensal” faturado foi transformado em uma 
“energia diária média do mês”, retirando o efeito da 
flutuação no número de dias faturados. O número de dias 
faturados oscila entre as etapas. Assim, a correção deve 
considerar previamente a participação (peso) de cada etapa 
na formação da energia mensal. Neste estudo foram 
utilizados dados da energia mensal faturada, por etapa, da 
classe residencial, no ano de 2011. O peso de cada etapa nos 
meses de 2011 foi obtido segundo a (1). 

 

( ) ( )

( )im,riaEnergiaDia

em,riaEnergiaDia
=em,Peso

=i
etapa

etapa
etapa

2011,

2011,
2011, 18

1
∑

 (1) 

 

Onde ( )em,Pesoetapa 2011,  é o peso da etapa e , no mês 

m , para o ano de 2011 e ( )em,riaEnergiaDia etapa 2011,  é a 

energia diária média da etapa e , no mês m  para o ano de 
2011 e é obtida segundo (2). 

 

( ) ( )
( )em,NDF

em,Energia
=em,riaEnergiaDia

etapa

etapa
etapa 2011,

2011,
2011,  (2) 

 
Onde, ( )em,Energiaetapa 2011,  é a energia da etapa e , no 

mês m  para o ano de 2011 e ( )em,NDFetapa 2011,  é o 

número de dias faturados da etapa e , no mês m  para o ano 
de 2011. 

 
A figura 8 mostra o peso das etapas, segundo (1), nos 

meses do ano de 2011. 
 

 
A figura 8 mostra que existe estabilidade na participação 

da energia das etapas na formação da energia mensal ao 
longo do ano. Há um maior afastamento da média nas etapas 
11 e 14 para os meses de janeiro e fevereiro e para as etapas 
1 e 2 no mês de abril. Esta variação mensal, por apresentar 
baixa magnitude, foi desconsiderada neste estudo. Foi 
utilizado um peso médio para todos os meses, segundo a (3). 

 

( )
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12

2011,
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12
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 (3) 

 
Onde ( )ePesoetapa 2011,  é o peso médio da etapa e  no 

ano de 2011. 
 
Devido a indisponibilidade da energia por etapa para todo 

o período de dados da pesquisa, o peso médio das etapas em 
2011 foi utilizado para o tratamento dos demais anos. O 
peso médio das etapas foi, então, utilizado para obter o 
“número de dias faturados mensal”, ponderando o número 
de dias faturados de cada etapa pelo peso médio das 
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Figura 8. Peso das etapas de leitura na energia dos meses do ano de 2011.  



mesmas, segundo a (4). 
 

( ) ( ) ( )( )∑ ∗
18

1
2011,

=e
etapaetapamês ePesoem,a,NDF=ma,NDF  (4) 

 
Onde ( )ma,NDFmês  é o “número de dias faturados 

mensal” no mês m  para o ano a . 
 
A “energia diária média do mês” foi obtida dividindo a 

energia mensal faturada pelo “número de dias faturados 
mensal”, conforme a (5). 

 

( ) ( )
( )ma,NDF

ma,uradaEnergiaFat=ma,riaEnergiaDia
mês

mês
mês  (5) 

 
Onde ( )ma,riaEnergiaDia mês  é a “energia diária média 

do mês” m  no ano a  e ( )ma,uradaEnergiaFat mês  é a 
energia do mês m  no ano a  oriunda do sistema de 
faturamento dos clientes. 

 
A “energia diária média do mês”, esta isenta dos ruídos 

provocados pelo “efeito calendário”, é uma variável mais 
adequada para estudar a influência de variáveis exógenas 
médias de periodicidade mensal no comportamento da 
energia mensal. 

Para estudos onde seja necessário utilizar o valor da 
energia no mesmo patamar da energia mensal faturada, 
pode-se utilizar uma “energia mensal reconstruída”, obtida 
pela multiplicação da energia média diária no mês pela 
constante “número médio de dias de um mês no ano” 
(aproximadamente 30,4 dias), segundo a (6). Ainda, em 
outros estudos onde se necessite dos valores da energia 
mensal que considere a variação do número de dias dos 
meses, a constante pode ser substituída pelo número de dias 
de cada mês. 
 

( ) ( ) 30,4∗ma,riaEnergiaDia=ma,Energia' mêsmês  (6) 
 
Onde ( )ma,Energia'mês  é a energia mensal reconstruída 

do mês m  no ano a . 
 
A figura 9 apresenta (i) a energia mensal faturada, que 

inclui as perturbações do efeito calendário, (ii) a “energia 
mensal reconstruída”, (iii) as temperaturas médias mensal e 
bimensal de Florianópolis, do período de Julho/2008 a 
Junho/2010. Para facilitar a análise, os dados foram 
padronizados segundo a (7). 

 

( ) ( ) [ ]
( )variávelσ

variávelEtvariável=tvariável apadronizad
−

 (7) 

 
Onde ( )tvariável apadronizad  é a variável convertida em 

desvios padrão da sua média no tempo t , ( )tvariável  é o 
valor original da variável no tempo t , [ ]variávelE  é a 
média aritmética da variável e ( )variávelσ  é o desvio 

padrão da variável. 
 

 
A figura 9 mostra que a “energia mensal reconstruída”, 

quando comparada a “energia mensal faturada”, possui 
oscilações mensais mais fortemente relacionadas com as 
oscilações das curvas de temperaturas médias (mensal e 
bimensal). Também, conforme os resultados obtidos nos 
estudos de correlação anteriormente apresentados, a 
temperatura média bimensal é a mais indicada que a 
temperatura média mensal para explicar o comportamento 
da energia mensal. Ainda, a análise das curvas da “energia 
mensal reconstruída” e da temperatura média bimensal 
permite observar uma inversão do relacionamento entre 
temperatura e energia durante o inverno. Este 
relacionamento inverso não era visível anteriormente, oculto 
no ruído provocado pelo efeito calendário. 

A.  Correlação entre a Energia Reconstruída e a 
Temperatura Ambiente 

 A técnica de correção do efeito calendário foi aplicada 
aos dados disponíveis de energia mensal faturada, da classe 
residencial, obtendo-se a nova série de dados “energia 
mensal reconstruída”. Em seguida, a tendência (média 
móvel centrada de 24 meses) foi retirada da nova série de 
dados. Com base nos dados de energia mensal, faturada e 
reconstruída, sem tendência, foram realizados novos estudos 
de correlação com as temperaturas médias. A figura 10 e a 
tabela IV apresentam os resultados para a correlação com a 
temperatura média bimensal. Para esta amostra, com 124 
graus de liberdade, o valor crítico de correlação a 95% de 
confiança é de 0,175. 
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Figura 9. Energias e temperaturas mensais, Julho/2008 a Junho/2010.  



 
 

Tabela IV. Valor de correlação entre energia residencial sem tendência e 
temperatura média bimensal. 

 
Variável Defasagem Valor 

Energia Faturada (Sem ajuste) t0 0,7755 
Energia Reconstruída 

(Ajuste por peso) t0 0,8525 

 
 

Os estudos de correlação com a energia reconstruída 
mostram um incremento no valor da correlação entre 
energia e temperatura média bimensal. O valor de correlação 
em (t0) subiu de 0,7755 (energia faturada) para 0,8525 
(energia reconstruída). Isso representa um acréscimo de 
aproximadamente 10%. 

Embora a alta correlação obtida entre energia e 
temperatura ambiente, a mesma só mensura a relação linear 
entre as variáveis. A relação negativa entre a energia mensal 
reconstruída e a temperatura média bimensal, durante o 
inverno, apresentada na figura 9, mostra a existência de uma 
relação não linear entre energia e temperatura, em 
conformidade com o relatado em estudos internacionais 
[16]. A relação não linear identificada indica a necessidade 
de aprofundamento da investigação desta relação. 

B.  Previsão da Energia Mensal 
Os dados de energia mensal faturada e de energia mensal 

reconstruída foram então utilizados em estimativas de 
previsão da energia mensal. Para tanto, foram criados 
modelos através da técnica univariada de suavização 
exponencial. Cada modelo foi construído com dados de 
energia mensal relativos a três anos e aplicado para a 
previsão da energia mensal para o período de um ano à 
frente. Os modelos foram construídos através do software 
aplicativo “NNQ-Stat” [17]. 

Os modelos foram avaliados em sua capacidade de 
explicar os dados conhecidos (predição) e de prever um 
período de dados no futuro, desconhecidos ao modelo. O 
MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio) foi a métrica de 
avaliação utilizada. A tabela V apresenta os resultados 
obtidos com os modelos. 

A tabela V mostra que o uso dos dados de energia 
reconstruída produziu em todos os modelos, melhores 
resultados em relação ao uso da energia faturada. Esta 
melhoria na qualidade dos resultados ocorreu, tanto na 
capacidade de predição quanto na de previsão. 
Considerando os valores médios do MAPE, os erros de 
predição baixaram de 2,72 para 1,91 e os erros de previsão 
de 4,71 para 3,06. Isto representa reduções de 30% no erro 

de predição e de 35% no erro de previsão. 
 

Tabela V. Erro Percentual Absoluto Médio dentro e fora da amostra e a 
redução percentual do erro. 

Predição Previsão 
Período 
(início) 
(fim) 

Sem 
ajuste 

Com 
ajuste 

Red. 
(%) 

Período 
(início) 
(fim) 

Sem 
ajuste 

Com 
ajuste 

Red. 
(%) 

Jul/03 
Jun/06 2,38 1,41 40,8 Jul/06 

Jun/07 4,82 3,36 30,3 

Jul/04 
Jun/07 2,98 1,83 38,6 Jul/07 

Jun/08 4,3 2,74 36,3 

Jul/05 
Jun/08 2,93 2,13 27,3 Jul/08 

Jun/09 3,79 3,29 13,2 

Jul/06 
Jun/09 2,44 2,22 9,0 Jul/09 

Jun/10 3,78 2,91 23,0 

Jul/07 
Jun/10 2,75 1,9 30,9 Jul/10 

Jun/11 5,85 2,88 50,8 

Jul/08 
Jun/11 2,81 1,99 29,2 Jul/11 

Jun/12 5,74 3,15 45,1 

Média 2,72 1,91 29,8  4,71 3,06 35,0 
 

Devido às características da técnica de suavização 
exponencial, os modelos levam em consideração somente o 
comportamento passado dos dados. Portanto, estes não 
consideram as variações no comportamento do consumo de 
energia decorrentes da influência de variáveis exógenas. Um 
exemplo é a previsão da energia mensal para um ano de 
temperaturas atípicas, destoante do padrão existente nos 
dados utilizados para a construção do modelo. 

V.  CONCLUSÕES 
Este projeto de P&D em andamento apresenta resultados 

parciais que avançam o conhecimento do comportamento do 
consumo de energia no Estado de Santa Catarina e possuem 
aplicabilidade imediata pelos agentes do sistema elétrico. 
Ao longo do projeto, foram identificadas e tratadas questões 
fora do escopo inicial, porém relevantes para o êxito de seus 
objetivos. 

O consumo da energia nas classes residencial e comercial, 
no Estado de Santa Catarina, está fortemente correlacionado 
a temperatura ambiente. Isto concorda com os relatos de 
trabalhos internacionais que indicam a relação do 
comportamento do consumo de energia com a temperatura 
ambiente. 

Existe um descompasso entre os limites dos meses do 
calendário e o período de integralização mensal da energia 
consumida. Tal descompasso prejudica os estudos da 
relação entre a energia e variáveis explicativas formadas por 
médias mensais. Neste trabalho é mostrada a importância e 
sugerido um método de ajuste da referência temporal da 
energia mensal ao de variáveis explicativas. 

Em estudos de correlação é prudente se utilizar dados 
estacionários, visando evitar mensurar relações espúrias 
[18], [19], [20]. Neste trabalho, foram obtidos melhores 
resultados na correlação da energia mensal com a 
temperatura ambiente, com a tendência calculada por uma 
média móvel de 24 meses em vez de 12 meses. Acredita-se 
que isso se deva ao fato de que o uso de um maior período 
amostral para o cálculo da média móvel é capaz de melhor 
preservar o efeito de variações climáticas anuais na série 

 
Figura 10. Correlação entre energia residencial e temperatura média 
bimensal. 



sem tendência. 
Este trabalho identificou correlações significativas, da 

energia mensal sem tendência da classe residencial com, em 
ordem inversa de magnitude, a temperatura ambiente e as 
temperaturas da superfície do mar do Atlântico Sul e do 
Pacífico Tropical. Estas correlações se mantiveram 
significativas entre a energia mensal da classe residencial, 
sem tendência e dessazonalizada, com as anomalias das 
mesmas variáveis. Também identificou correlações 
significativas entre a energia mensal da classe residencial, 
sem tendência e dessazonalizada, com os índices climáticos 
ONI, MEI e SOI. O valor das correlações obtidas entre 
energia sem tendência e dessazonalizada e as variáveis 
permite a formação de dois grupos, com valores de 
correlação similares entre si. O primeiro grupo, formado 
pelas variáveis: anomalia da temperatura ambiente, 
anomalia da temperatura da superfície do mar do Atlântico 
Sul e do SOI, apresentou os maiores coeficientes de 
correlação. O segundo grupo, com as demais variáveis, 
apresentou os menores valores, próximos ao valor crítico de 
significância. 

A variação do número dias faturados nas etapas de leitura 
mostrou provocar uma oscilação na energia mensal faturada. 
Esta oscilação gerou um ruído que dificultou os estudos do 
comportamento do consumo. A técnica proposta neste 
trabalho ajustou a energia mensal faturada transformando-a 
em uma energia diária média, o que reduziu este ruído. Este 
ajuste na energia melhora os resultados dos estudos de seu 
relacionamento com variáveis exógenas e de sua previsão.  

A aplicação conjunta das técnicas desenvolvidas neste 
trabalho melhorou em aproximadamente 35% a precisão de 
da previsão de energia por modelos de suavização 
exponencial. Também, elevou os valores da correlação entre 
a energia e a temperatura ambiente.  

Dentre os trabalhos em andamento, estão a aplicação dos 
resultados obtidos nos estudos de correlação na construção 
de modelos de regressão. Também, estão sendo estudados a 
relação não linear entre a energia e a temperatura ambiente 
no Estado de Santa Catarina e a construção de modelos de 
previsão da energia por classe de cliente, que explorem a 
relação da energia com variáveis socioeconômicas e 
climáticas. 
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