
42

Apoio

Por Manuel Luís Barreira Martinez*

Capítulo III

Modelos de carga

 Até o presente momento foram 
discutidos e abordados conceitos 
relativos a cargas individuais e seus 
agrupamentos, estes útimos na forma 
genérica de fatores de diversidade. 
Alguns estudos de carga consideram 
modelos estatísticos e, deste modo, 
“valores médios” ou, como é mais 
adequado, “valores mais prováveis”.
 Logo, observa-se muitas vezes a 
definição de conceitos como “Fator de Carga 
Médio” ou ainda “Características Médias de 
Consumo”, entre outros, podendo ou não 
o termo “médio” estar convenientemente 
substituído por “mais provável”. Isso 
acaba por criar um conceito de que os 
consumidores podem ser agrupados na 
forma de conjuntos. A pergunta que se 
tem de responder é: de que forma os 
consumidores se agrupam, por classe, 
ramo de negócios, ou não seria melhor por 
característica de consumo, que pode ser 
independentemente de sua classificação 
formal? Associado a este modelo fica a 
ideia de que “na média” os consumidores 
são iguais, algo perigosamente dúbio, como 
indicam os dados de consumo individual já 
mostrados e analisados.
 A Figura 1 mostra o perfil de um 
consumidor típico conectado à rede de 
distribuição de média tensão de uma 
concessionária de energia elétrica da Região 
Sul do Brasil. 
 O conjunto de dados analisados possui 

 Com o aumento do número de 
características utilizadas para compor o 
“valor mais provável de consumo”, é possível 
verificar menores variações na forma da 
curva de demanda. O principal reflexo deste 
comportamento se manifesta no valor médio 
dos fatores de carga dos consumidores.

Figura 1 – Curva de demanda em kVA a cada 
15 minutos para o período de 24 horas para 
um consumidor do Sul do Brasil.

Figura 3 – Curva de demanda média em kVA 
a cada 15 minutos para o período de 24 horas 
para cinco consumidores do Sul do Brasil.

Figura 4 – Curva de demanda média em kVA 
a cada 15 minutos para o período de 24 horas 
para dez consumidores do Sul do Brasil.

Figura 2 – Curva de demanda média em kVA 
a cada 15 minutos para o período de 24 horas 
para dois consumidores do Sul do Brasil.
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30 registros independentes de consumo, 
que, para razões de comparação e definição 
de conceitos, são agrupados em 2, 5, 10, 20 e 
30 consumidores, gerando as Figuras 1 a 4, 
que mostram os prováveis perfis médios de 
um consumidor típico.
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 Pela simples existência de diversidade 
no consumo, as diferenças entre os picos e 
vales destas características compostas e, por 
conseguinte, médias, são suavizadas. Logo, os 
fatores de carga tendem a aumentar, o que em 
tese é incorreto e resulta em erros de avaliação.

 Como se pode observar, o problema é 
reconstruir o comportamento individual 
de alguns consumidores, ou mesmo um 

Figura 5 – Curva de demanda média em kVA 
a cada 15 minutos para o período de 24 horas 
para 20 consumidores do Sul do Brasil.

Figura 6 – Curva de demanda média em kVA 
a cada 15 minutos para o período de 24 horas 
para 30 consumidores do Sul do Brasil.

Figura 7 – Curva de demanda média em kVA a cada 
15 minutos para o período de 24 horas para um 
consumidor do Sul do Brasil, real e reconstruída.
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pequeno agrupamento com base nos “dados 
mais prováveis” levantados com o auxílio 
de um grande número de dados. Isso é 
mostrado de forma direta pela Figura 7.
 A Tabela 1 mostra as principais 
características dos modelos mais prováveis 
de consumidor para os dados utilizados nesta 
análise, com base no número de registros de 
carga utilizado para a sua definição.

 Os valores dos critérios de decisão de 
“AD - Anderson Darling” e “P – Value” 
são, respectivamente, 0,201 e 0,869. Como 

 Como se observa na Tabela 1, as 
demandas médias crescem com o número 
de consumidores, ao passo que a demanda 
máxima aparentemente permanece 
constante. Logo, o “fator de carga médio” 
aumenta, atingindo, no caso deste exemplo, 
valores próximos ao tradicionalmente 
considerado ao redor de 0,50. O ponto 
em questão é que este valor não reflete o 
comportamento de um único consumidor 
do grupo de dados, como fica demonstrado 
pela Figura 7 para um dos consumidores 
escolhidos ao acaso.
 Como vimos claramente na Figura 
7, exceto para o valor da energia, que 
foi adequado, em termos de escala, para 
ser equivalente à energia originalmente 
consumida, não existe nenhuma 
semelhança entre as características real e 
reconstruída. Isso se deve ao fenômeno 
da diversidade de carga como definido e 
discutido anteriormente.
 O método até agora aplicado e 
usualmente considerado de modo dúbio, 
em muitas análises, assume todos os dados 
como passíveis de serem modelados por 
meio de uma “distribuição normal de 
probabilidade”, uma vez que se trabalha 
com a ideia e o conceito de “valor médio”. 
No entanto, esta possibilidade pode e 
usualmente se encontra errada, como 
observado na maioria dos conjuntos de 

Tabela 1 – CaraCTerísTiCa dos Consumidores 
médios Com base no número de regisTros 

usados nas análises

DMÉDIA [kVA]

DMÁXIMA [kVA]

FCARGA

2

 0,334

1,119

0,299

5

0,288

0,809

0,356

10

 0,567

1,791

0,316

20

 0,641

1,420

0,452

30

 0,574

1,185

0,485

Número de consumidores do conjunto

Tabela 2 – CaraCTerísTiCa dos Consumidores 
médios Com base no número de regisTros 

usados nas análises para modelo 
esTaTísTiCo lognormal

dados passíveis de serem coletados em 
campo, estatísticamente modelados e 
analisados.
 Em termos estatísticos, é razoável 
assumir que uma avaliação mais específica 
dos dados, que deveria ser uma prática 
saudável em engenharia, pode conduzir a 
uma melhor representação das cargas.
 Por meio da aplicação de modelos 
matemático e estatísticos, mais elaborados, 
por exemplo, aos dados de demanda 
máxima a cada 15 minutos, é possível obter 
como mostra a Figura 8, uma melhor adesão 
dos dados aos modelos matemáticos. Neste 
caso, foi considerada uma distribuição 
LogNormal de dados, que tem por 
característica ser assimétrica à direita. 
Isso evita, por exemplo, a “observância de 
demandas negativas no modelo”, assim não 
implica em nenhuma consideração extra 
para “não se utilizar desses dados”.

Figura 8 – Histograma e função densidade de 
probabilidade para a demanda máxima em 
kVA a cada 15 minutos para o período de 24 
horas para o conjunto de 30 consumidores do 
Sul do Brasil.

Figura 9 – Função distribuição de 
probabilidade para a demanda máxima em 
kVA a cada 15 minutos para o período de 24 
horas para o conjunto de 30 consumidores do 
Sul do Brasil.

técnica de decisão sobre a adequação 
do modelo estatístico à amostra, como 
usualmente recomendado, foi adotado: 
minimizar o valor de Anderson Darling e 
maximizar o valor de P-Value.
 A Tabela 2 mostra as principais 
características dos modelos estatísticos 
mais prováveis e elaborados (modelo 
LogNormal) de consumidor para os dados 
utilizados nesta análise com base no 
número de registros de carga.

 Como se observa pela comparação 
direta das Tabelas 1 e 2, existe uma imensa 
discrepância de dados, principalmente no 
que se refere aos valores de demanda média, 
o que por sua vez se reflete nos valores do 
fator de carga, que é um termo utilizado 
quase de forma irrestrita em vários modelos 
e avaliações das características das cargas e 
perdas nas redes de distribuição.
 Em geral, os modelos para avaliação de 
“valores mais prováveis” devem contemplar 
uma análise estatística mais elaborada do 
que se considera como “universo de dados”, 
que, a exemplo das atividades de pesquisa 
de opinião pública, necessitam, para serem 
confiáveis, envolver somente uma parcela 
da população. Em suma, uma amostra com 
tamanho de 2.345 unidades modela um 
sistema com 100 mil unidades e com um 
grau de fidelidade, ou seja, erro em relação 
à média de 1%, e confiança de 95%, o que 
é muito mais que suficiente para qualquer 
avaliação de carga e rede. 
 Em resumo, não é necessário avaliar a 
população toda, como acreditam alguns 
engenheiros e técnicos, com as suas 
tentativas de “smart meetering”, para se 
ter uma ideia de como ela se comporta. 
Inclusive é necessário relembrar que, para 
ser correta, a amostra tem de ser aleatória. 

Número de consumidores do conjunto

DMÉDIA [kVA]

DMÁXIMA [kVA]

FCARGA

2

-.-

-.-

-.-

5

0,231

1,427

0,163

10

 0,282

1,817

0,151

20

 0,156

0,992

0,157

30

 0,194

1,221

0,159
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O que fica pendente então é como escolher 
a classificação das amostras, por exemplo, 
potência, classe de tensão, atividade 
ou característica. Finalmente, caso seja 
conveniente trabalhar com um erro em 
relação à média de 5%, e confiança de 95%, 
isso significa trabalhar com uma amostra 
composta por 383 unidades.

 A aplicação desta técnica, como 
qualquer outra, exige cautela e 
racionalidade. Como é possível observar na 
Figura 10 o modelo estatístico associado à 
amostra utilizada tende a extrapolar valores 
técnicos, o que, por sua vez, é inconsistente 
e precisa ser corretamente observado, sob 
pena de se incorrer em erros de avaliação, 
que, via de regra, resultam em custos não 
desejados.
 Logo, o modelo precisa ser melhorado, 
no presente caso, por exemplo, pela adição 
de novas unidades à amostra da população 
que se pretende representar.  A Figura 11 
mostra o resultado obtido quando a amostra 
passa a ser composta por 105 unidades.
 A Figura 11 mostra os limites de 
confinamento da demanda em um período 
de 24 horas de, pelo menos, 90% dos 
consumidores utilizados para construir a 
amostra da população. Estas características 
não devem ser encaradas ou utilizadas 
como “curvas de carga típicas” e sim 
somente como características limites, 
que, se ocorrerem, refletem condições 
extremamente particulares, não comuns em 
cargas genéricas.

Figura 10 – Curva de demanda mínima, 
mais provável e máxima em p.u. a cada 15 
minutos para o período de 24 horas para 30 
consumidores do Sul do Brasil.

Figura 11 – Curva de demanda mínima – 5%, 
mais provável e máxima – 95% em p.u. a cada 
15 minutos para o período de 24 horas para 
105 consumidores do Sul do Brasil.

 A Figura 12 mostra a representação 
de um consumidor escolhido ao acaso, de 
modo similar ao mostrado na Figura 7. 
Como se observa, existem pontos para os 
quais a demanda real é superior ao limite 
superior do modelo escolhido, neste caso, 
como da ordem de 95%.

 A Tabela 3 mostra o impacto nos 
parâmetros do modelo antes e após a remoção 
das inconsistências, oito ao todo, reduzindo o 
tamanho da amostra de 105 para 97.

 Como discutido anteriormente, valores 
menores de “AD – Anderson Darling” e “P 
–Value” implicam uma melhor adesão ao 
modelo estatístico. Isso é demonstrado na 
Tabela 3 e, visualmente, nas Figuras 13 e 14. 
O erro percentual em termos de “valor mais 
provável – 50%” é de 45%. 
 No entanto, em termos absolutos, esse não 
é um erro muito discrepante. O importante 
neste caso é que o “modelo criticado” apresenta 
valores de demanda máxima – 95% e 99% 
extremamente adequados a uma realidade 
física de carga. Em termos “complementares, 
é possível aplicar uma avaliação de “outliers” 

 É possível melhorar esta representação 
escolhendo-se limites superiores mais 
adequados, por exemplo, 99%, o que, de 
forma simétrica, deixa fora da representação 
2% da amostra original.
 No entanto, alguns cuidados devem ser 
tomados quando se adotam limites “muito 
elevados” para representação nos modelos 
de cunho estatístico. Neste caso, em geral, 
a amostragem necessita de uma “crítica 
complementar”, de modo a excluir leituras, 
ou registros inconsistentes. Isso é mostrado 
nas Figuras 13 e 14.

Figura 12 – Curva de demanda média em kVA 
a cada 15 minutos para o período de 24 horas 
para um consumidor do Sul do Brasil, real & 
limites do modelo estatístico.

Figura 13 – Função distribuição de 
probabilidade realçando possíveis dados 
inconsistentes.

Possíveis dados
inconsistentes

Figura 14 – Função distribuição de 
probabilidade após a remoção de possíveis 
dados inconsistentes.

Tabela 3 – CaraCTerísTiCas dos modelos 
esTaTísTiCos lognormal para 18h30m

Características dos modelos estatísticos

Carga dos modelos estatísticos

Modelo

Completo

Criticado

Modelo

Completo
Criticado

AD - Anderson Darling

7,181

0,486

 P - Value

-.-

0,221

 1[%]
0,0033
0,0284

 5[%]
0,0089
0,0389

 50[%]
0,0953
0,1376

 95[%]
1,0210
0,4875

 99[%]
2,7275
0,8232

Demanda percentual [p.u.]
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ao conjunto de dados. O ponto em questão 
é que, neste caso, não devem ser descartadas 
medições confiáveis. Logo, experiência com 
medições de campo sempre é necessária e 
bem-vinda.
 A amostra deve sempre ser superior 
ao número mínimo de dados, este definido 
em função do desvio em relação ao valor 
mais provável e o universo a ser avaliado. 
A estratificação por tipo, tensão, potência, 
classe, ramo de negócio é uma decisão a 
ser tomada considerando alguns aspectos e 
peculiaridades das empresas. Assim sendo, 
no caso de transformadores, normalmente 
por uma questão de logística e suprimento, 
estratificam-se as amostras em termos de 
classe de tensão e potência nominal. O modo 
de agrupar as cargas em geral acaba por 
contemplar uma divisão entre as classes de 
consumo residencial, comercial, industrial, 
entre outros, em regiões urbanas e rurais. 
 Em resumo, não existe um “modelo 
universal” dotado de extrema confiabilidade 
e automático. Técnicas de inteligência 

artificial podem ser aplicadas nas análises 
de carga. No entanto, o crivo final deve ser 
objeto de uma avaliação em que pontue o 
bom senso e o conhecimento tecnológico.
 Uma vez conhecido para cada intervalo de 
tempo, o modelo estatístico da carga é possível 
por meio das “Técnicas de Monte Carlo”, 
que gera, dentro de limites e confiabilidade 
predefinidos, valores aleatórios de demanda, 
que, por sua vez, terminam por compor um 
possível perfil diário de carga, que mantém, 
de forma confiável, pelo menos a nível de 
perdas e quedas de tensão, as características 
relacionadas com o fator de carga e fator de 
diversidade.
 Assim, a escolha dos modelos e sua 
aplicação constitui-se em uma das principais 
características nas avaliações dos sistemas de 
distribuição e contam com o que se considera 
“bom senso” e “conhecimento adequado” das 
condições de operação dos sistemas, bem como 
de seus equipamentos. Valores inadequados 
ou incorretos implicam resultados e análises 
que não refletem as reais necessidades tanto 

das empresas distribuidoras quanto de seus 
consumidores, geralmente agregando custos 
desnecessários, que oneram sempre o elo 
fraco do sistema, ou seja, seus consumidores, 
que pouco podem fazer para se imporem em 
qualquer regime de concessão.


