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Resumo 

 

Este trabalho propõe a classificação do perfil dos consumidores da rede elétrica 

utilizando mapas auto-organizáveis. Para isso o trabalho foi realizado em duas etapas: uma 

primeira fase de identificação de comandos de voz e o posterior estudo comparativo para 

estabelecerem-se os parâmetros que devem ser utilizados para o agrupamento de usuários da 

rede elétrica 

Primeiramente, foi realizado um estudo de caso de identificação de comandos de voz 

com o objetivo de entender o funcionamento e os parâmetros relevantes para a aplicação de 

mapas auto-organizáveis. Para isso aplica-se a técnica de mapas auto-organizáveis de Kohonen 

classificando os sinais de voz por palavras de acordo com os espectros. A escolha das pessoas 

foi aleatória, procurando-se, as que se disponibilizassem a gravar vozes com as palavras que 

foram aplicadas ao modelo. Utilizando-se a Toolbox do Mapa Organizável de Kohonen (SOM) 

aplicado ao MatLab, desenvolveu-se um software de identificação dos comandos de voz,  

primeiramente com o processamento do sinal e posterior aplicação do sistema SOM para a 

identificação dos comandos: ande; pare, direita, esquerda, ré e gire.   

 Baseado nesse processo de classificação realizou-se um estudo comparativo para a 

identificação de perfis de usuários da rede elétrica, tentando classificá-los em função das suas 

semelhanças. Os parâmetros definidos basearam-se em variáveis comuns em processos de 

Smart Grid. Nesse estudo identificaram-se parâmetros que são necessários para a utilização 

dos mapas auto- organizáveis. Analisando assim quais as possibilidades de aplicação desses 

parâmetros e da metodologia utilizada nas concessionárias da região sul do Brasil, e que 

possíveis análises podem ser feitas para identificar os perfis dos consumidores. 

Palavras Chave: mapas auto-organizáveis; redes neurais; voz; energia. 
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Abstract 

 

This work aims to classify the power grid consumer profile using neural networks. Two 

steps were carried out: a first stage of identifying voice commands and the subsequent 

comparative study to establish the parameters that should be used for grouping power grid 

users. 

First, a case study to identify voice commands was conducted aiming to understand 

the main characteristics and relevant information about applying self organized maps. To 

recognize the voices , self-organizing Kohonen maps where used to classify words according to 

speech spectra. The choice of the people was random and voices were recorded with a cell 

phone app. Using the Toolbox Organizing Map of Kohonen (SOM) a software for identifying 

voice commands was developed on Matlab. First, the program processes the signal and 

subsequent apply SOM to identify the commands: run; stop; right; left; reverse; and turn 

around.  

Based on this classification process a comparison study was performed to identify 

power grid consumer based on their similarities. In this study we have identified the minimum 

parameters which are necessary for the use of self-organizing maps. Thus analyzing the 

possibilities of applying those parameters and methodology used in dealerships in southern 

Brazil, and possible analyzes can be undertaken to identify the profiles of consumers. 

Key-words: self-organizing maps; neural networks; voice; energy. 
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1   Introdução 

  

A energia elétrica é indispensável ao estilo de vida moderno. Devido a grandes avanços 

da ciência ela chega aos lugares menos prováveis e mais distantes, transformando regiões 

desocupadas em lugares produtivos e povoados. Apesar disso apenas 2/3 da população 

mundial tem acesso a energia elétrica. 

O consumo de energia é extensamente estudado por diversas áreas, seja nos ramos 

empresarial, doméstico, industrial, público, entre outros. Em geral os estudos visam reduzir o 

consumo, desenvolver formas de uso mais eficientes e meios de produção independentes de 

fontes não renováveis e que tenham baixo impacto ambiental. 

Segundo levantamento da ANEEL, o consumo de energia elétrica residencial no Brasil 

corresponde a 26% do total, e apresentou crescimento de 5,4% entre 2012 e 2013. Isso faz 

com que as concessionárias tenham que elevar investimentos na área de infraestrutura de 

rede, aumentando os custos que são consequentemente repassados ao consumidor.  

O grande desafio das concessionárias está na sazonalidade e periodicidade da 

demanda de energia. Tipicamente, durante os dias de semana, as pessoas têm hábitos de 

consumo de energia elétrica similares, causando o surgimento de picos de consumo em 

momentos específicos do dia. Esses padrões variam de região para região, entretanto não são 

facilmente mapeáveis porque atualmente os únicos dados de medição que as concessionárias 

dispõem são os aparelhos analógicos instalados nas casas, que registram exclusivamente o 

consumo total durante uma medição e outra.  

Com o objetivo de reduzir os picos de consumo, foi criada uma lei que estabelece a 

tarifa branca, definindo valores diferenciados de tarifas em função do horário do dia, sendo 

que as tarifas mais caras são praticadas nos horários que surgem os picos. Dessa forma a 

ANEEL espera reduzir os picos de energia, favorecendo as concessionárias, que terão que 

investir menos nas redes, já que o dimensionamento das mesmas é baseado nos picos de 

consumo. 

Em contrapartida a esse benefício, as concessionárias deverão instalar equipamentos 

de medição digitais nas casas dos seus clientes, que serão capazes de registrar com 

periodicidade por minutos de consumo. Além disso, os novos medidores irão enviar as 
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informações de forma remota à concessionária, sem a necessidade do agente de campo. Entre 

outras vantagens, a concessionária ampliará seu conhecimento sobre os seus clientes e, caso 

disponha das ferramentas de análise adequadas, poderá utilizar esses dados para entender 

padrões de consumo de grupos de clientes e otimizar suas redes de distribuição. 

Atualmentente, em função dos poucos dados disponíveis às concessionárias, a 

identificação de padrões de consumo é realizada através de pesquisas de campo, como a 

“Pesquisa de Posse de eletrodomésticos” ou “Pesquisa de Hábitos de Consumo”.  Essas 

pesquisas são baseadas em entrevistas e questionários e dependem da cooperação do cliente, 

que muitas vezes não está em casa no momento da consulta, limitando sua abrangência. 

Adicionalmente, como esse tipo de pesquisa é muito onerosa para as concessionárias, elas não 

são realizadas com a periodicidade necessária e muitas vezes decisões estratégicas são 

tomadas em base de dados pouco confiáveis.  

Considerando-se que nos próximos anos a maioria das casas serão equipadas com 

medidores de energia digitais, o projeto Sapiens, uma parceria entre a UFRGS a GlobaSense e a 

CEEE, visa desenvolver tecnologias e metodologias para avaliar o perfil dos consumidores e 

entender relações psicológicas de consumo. 

 O presente trabalho propõe uma metodologia de aplicação de redes neurais auto-

organizáveis para auxiliar no reconhecimento de padrões de consumo de consumidores 

residenciais da rede elétrica. O estudo proposto será utilizado posteriormente no projeto 

Sapiens. 

 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho é definir uma metodologia para classificação de 

consumidores residenciais da rede elétrica utilizando mapas auto-organizáveis. As aplicações a 

dados reais serão realizadas posteriormente, em etapas futuras do projeto Sapiens. Para 

entender o comportamento dos mapas, um estudo de caso de reconhecimento de comandos 

de voz será conduzido e os resultados servirão de base para elaboração da metodologia. 
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1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar quais são os parâmetros necessários para a aplicação do sistema SOM na 

identificação de perfis de usuários; 

 Fornecer às concessionárias diversas possibilidades de comparação para identificar os 

perfis dos usuários. Essas comparações poderão ser tanto de classe social, como 

gastos em horários fora de ponta, e reações dos usuários quando a diferenças 

climáticas. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

O trabalho é composto por quatro capítulos. No Capitulo 1 aborda-se a introdução e os 

objetivos específicos. 

No Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica sobre as redes neurais, os mapas 

auto-organizáveis, as normas legislativas do consumo de energia que se alteraram e um breve 

comentário sobre o processo de captação de voz. 

O Capítulo 3 está estruturado em duas partes. Na primeira, é apresentado o 

desenvolvimento do estudo de caso de identificação de palavras, abordando desde a obtenção 

de dados até a criação de mapas auto-organizáveis. Já na segunda parte ocorre o 

desenvolvimento da metodologia de classificação de usuários. 

   Finalmente, no Capítulo 4 são apresentadas as conclusões no trabalho e possibilidades 

de implementação. 

  

3 



  METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO 

MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS 

 

2 Fundamentos Teóricos 

 

Nesse capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos para o entendimento da 

metodologia a ser desenvolvida e está organizado da seguinte forma: Primeiramente será 

abordado o que são redes neurais e redes de Kohonen. Em seguida, serão apresentados os 

fundamentos do processo de captação de voz, redes SmartGrid e consumo de energia. 

 

2.1 Redes Neurais 

Segundo Haykin (2011), uma rede neural é uma máquina projetada para modelar a 

maneira como o cérebro realiza uma tarefa particular ou uma função de interesse. A maneira 

como a rede neural se comporta é similar ao cérebro. Absorve o conhecimento do ambiente 

através da aprendizagem ou treinamento e, os pesos sinápticos dados aos neurônios 

armazenam o conhecimento. O vetor de entrada e o vetor de pesos sinápticos são 

representados pelas equações (1) e (2), respectivamente. Nessas equações, x corresponde ao 

vetor de entrada, w o vetor sináptico, e N o tamanho da entrada e j o número total de 

neurônios. 

              
                                                                (1) 

                  
 

                                                          (2) 

 A Figura 2.1 representa o modelo de um neurônio artificial. A função de ativação é a 

responsável por gerar a saída y a partir de vários parâmetros de entrada. 
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Figura 2.1-Modelo de um neurônio artificial 

  

O formato de uma rede neural é influenciado pelos vários parâmetros do problema a 

ser resolvido como sua complexidade, a quantidade de dados de entrada, a representatividade 

desses dados, características dinâmicas e se varia ao longo do tempo ou não. 

A característica mais importante de uma rede neural é a capacidade de aprender pelos 

dados anteriores.  Esse aprendizado representa uma adaptação na rede, oferecendo melhores 

resultados, com maior proximidade aos dados reais.  Há dois tipos de aprendizado nas redes 

neurais: o supervisionado e o não-supervisionado. No aprendizado supervisionado, o 

treinamento é feito a partir de valores de amostra e saída do sistema, e, o erro realimentado 

no sistema. A partir daí, ocorrem ajustes nos pesos sinápticos. No segundo, não existe o 

processo de realimentação. A partir dos dados de entrada é possível treinar a rede 

diretamente do ambiente levando-se em conta a similaridade entre os dados. Esse modo de 

aprendizagem geralmente é utilizado em classificação e o agrupamento de padrões.  As figuras 

2.2 e 2.3 exemplificam esses dois tipos de aprendizagem. 

 

Figura 2.2-Modelo de aprendizagem supervisionada 
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Figura 2.3-Modelo de aprendizagem não-supervisionada 

 

A ideia de aprendizagem não supervisionada é utilizada nas redes auto-organizáveis. 

Essas redes definem parâmetros de agrupamentos por si próprias, sem a necessidade de 

informações externas.  

 

2.2 Mapas Auto-Organizáveis  

Uma das principais características das redes neurais é a capacidade de aprender sobre 

algum determinado comportamento ou ambiente de análise a partir de um dado número de 

amostras. A principal aplicação desse método consiste em criar agrupamentos sem 

conhecimento prévio das saídas. Isso só é possível se houver uma redundância na quantidade 

de dados de entrada.  Quanto maior esse número, mais informações temos sobre o sistema e 

habilidades para informar que dados são ou não dispensáveis.  

         Para um mapa auto-organizável (SOM), os neurônios podem ser alocados em uma, duas 

ou múltiplas dimensões. Eles são ajustados de acordo com as entradas recebidas. O principal 

objetivo é agrupar dados de acordo com as suas características em comum.  Tomando como 

base a grade bidimensional, a estrutura pode ser retangular ou hexagonal. A primeira possui 

uma vizinhança de 4 neurônios e a segunda de 6 neurônios a sua volta.  

Várias aplicações utilizam mapas auto-organizáveis, como, por exemplo, o 

mapeamento de voz para comandos; o reconhecimento de padrões, previsões e 

monitoramento da qualidade da água e de minérios (FILHO E LEITE 2010), etc.  

Em relação ao algoritmo de treinamento existem dois grupos específicos: o 

aprendizado competitivo e o hebiano. No primeiro, os neurônios competem entre si para 

atualizarem os pesos. Esse método é mais utilizado para aplicações de agrupamentos de 
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características. Já no hebiano, a atualização dos pesos nos neurônios ocorre ao longo do 

tempo, sem haver competição entre eles. Os mapas auto-organizáveis de Kohonen, conhecido 

com redes SOM, utilizam o aprendizado competitivo.  

  A rede SOM funciona pelo aprendizado competitivo, em que os neurônios competem 

para que se encontre o vencedor, ou seja, o com maior ativação. O treinamento da rede SOM 

é não supervisionado e dividido em três etapas: competição, cooperação e adaptação. 

 Competição: Para cada padrão de entrada teremos um neurônio vencedor. Para se 

encontrar o neurônio vencedor comparam-se os produtos internos     
 
  e 

seleciona-se o maior. Para se definir a menor distância entre o vetor x e    utiliza-se a 

distância euclidiana na equação (3), onde i é a localização do neurônio vencedor. 

                     , j=1,2,...  k                                      (3) 

 Em uma mesma entrada, pode-se ter mais de um neurônio vencedor, onde                            

cada um representa um agrupamento de características semelhantes. 

 Cooperação: Após a localização do neurônio vencedor, começa a análise da vizinhança. 

Toda rede terá seus pesos sinápticos alterados, em relação à que possui características 

mais próximas do neurônio vencedor. Essa distância é definida na equação (4) onde    

é a posição do neurônio vizinho e    a posição do neurônio vencedor. 

    
           

 
                                                          (4) 

Escolheu-se a função gaussiana, ilustrada na equação (5), para que a distância 

aumente a cada novo conjunto de vizinhança encontrada e que seja simétrica ao 

centro. 

           
    
 

   
                                                      (5) 

 

Onde σ é a largura da vizinhança topológica mostrada na Figura 2.4 
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Figura 2.4-Função gaussiana 

Para que a cooperação exista é necessário que o tamanho da vizinhança topológica 

diminua ao longo do processo de treinamento, ilustrado na equação (6) onde    é uma 

constante de tempo e n é o tempo discreto. 

            
 

  
                                               (6) 

 Adaptação: Em uma rede auto-organizável, o vetor peso sináptico    se altera ao 

longo do vetor de entrada x. De acordo com o procedimento adaptativo em tempo 

discreto, o vetor de peso atualizado já no tempo seguinte         é definido na 

equação (7), onde      é a taxa de aprendizagem, e         a função da vizinhança 

topológica. 

                                                             (7) 

A taxa de aprendizagem também decresce ao longo do tempo discreto n de acordo 

com a equação (8). 

            
 

  
                                         (8) 

Onde    é uma constante de tempo. 

Esse procedimento deve ser aplicado a todos os neurônios dentro da vizinhança do 

neurônio vencedor. Ocorre uma atualização na vizinhança topológica, onde os neurônios com 

maior proximidade ficam mais próximos uns dos outros, sendo ajustados em relação a sua 

proximidade com a entrada, criando grupos de semelhanças. 
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O processo adaptativo é divido em duas fases: a primeira é a fase de ordenação, e, a 

segunda, a de convergência. Na fase de ordenação realiza-se a escolha da taxa de 

aprendizagem, e das constantes de tempo    e   . De acordo com Haykin(2010) é importante 

ressaltar que a escolha da taxa de aprendizagem  deve ter um valor que decresça 

gradualmente ao longo do tempo mas sempre se mantenha acima de 0,01 e que a função de 

vizinhança inclua a maior parte dos neurônios da grade hexagonal.  É sugerido por Haykin 

(2010)  que a taxa de aprendizagem seja 0,1 e que     seja  igual a 1000. Na fase da 

convergência é onde é realizado o ajuste fina dos neurônios. O número mínimo de iterações 

para esse caso é de 500 vezes o numero de neurônios da grade. 

Para que o treinamento da rede ocorra de maneira adequada, os dados de entrada 

devem ser normalizados. Caso isso não ocorra, a rede não fará a inicialização com os neurônios 

distribuídos adequadamente no espaço, prejudicando os resultados obtidos. 

Após a fase do treinamento deve-se avaliar a qualidade do mapa de características 

gerado. O erro médio de quantização (     corresponde à média do erro entre o vetor no 

neurônio vencedor       e o vetor dos pesos sinápticos    [7] onde n são quantos neurônios 

de entrada existem e       o vetor do peso do neurônio vencedor. 

O cálculo do erro médio de quantização nos revela a proximidade dos dados de 

entrada em relação ao adquirido durante o treinamento da rede neural. Quando o erro possui 

um valor baixo, significa que nossa rede apresenta uma grande similaridade entre os dados 

treinados e os reais.  

 

2.3 Sinais de Voz 

Para poder se trabalhar com a identificação de palavras faladas, é necessário o 

conhecimento prévio acerca dos sons, suas classificações e características.  Em sistemas em 

que o vocabulário de identificação é consideravelmente pequeno, se utilizam várias amostras 

da mesma palavra para o reconhecimento.  Para isso, separarem-se as palavras em fonemas 

ou em unidades fundamentais, esta costuma ser a técnica ainda hoje mais utilizada.  

Um reconhecedor de fala tem como entrada um sinal acústico de fala, capturado por 

meio de um gravador de sons. Após isso um pré-processamento do sinal e um reconhecimento 

da palavra dita acontecem. 
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Existem vários fatores que dificultam a identificação correta das palavras. Os mais 

comuns são as variabilidades entre locutores, tais como diferenças geográficas, variabilidades 

intralocutor, estado emocional, alto baixo, velocidade ou qualidade da voz, e, as diferenças 

acústicas, como ruído e umidade. 

Existem vários modos de identificar as palavras, tais como identificação de locutor, de 

palavras isoladas (FAGUNDES, 1998) e de sentenças contínuas (FAGUNDES, 1993).  Neste 

trabalho irá ser utilizado a identificação de palavras descontínuas. 

 

2.4 Consumo de Energia 

Segundo o atlas de energia elétrica do Brasil, o  sistema elétrico de potência (SEP) é 

dividido em geração, transmissão e distribuição. Há sempre uma perda de energia entre a 

distribuição em relação aos sistemas que suprem essa energia.  

A distribuição é realizada pelas concessionárias que são empresas autorizadas a 

exercer a atividade pela a União por meio de um decreto e vinculado a um contrato com prazo 

de término. 

As concessionárias responsáveis pela distribuição de energia Rio Grande do Sul   são a 

CEEE, a Eletrosul, a RGE , sendo que a CEEE está com seu contrato a expirar em 2016. 

2.4.1 Tarifas 

Os consumidores pagam através da conta recebida um valor correspondente ao 

consumido no último mês em quilowatt-hora e multiplicado pelo valor da tarifa da 

concessionária, nos fornecendo a tarifa em (R$/kWh). 

Os consumidores são classificados nas seguintes classes de consumo: residencial, 

industrial, comercial e outras atividades, rural, poder público, iluminação pública, serviço 

público (água, esgoto e saneamento) e consumo próprio (empresa de distribuição), segundo a 

ANEEL.  

A tarifa de energia é composta pela demanda de potência e consumo de energia.  A 

demanda de potência corresponde a média de potência solicitada em 15 minutos e é cobrada 

pelo maior valor medido durante todo o período até a entrega da tarifa, aproximadamente um 

mês. Já o consumo de energia, é o valor acumulado do uso de potência ao longo desses 30 
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dias.  A demanda de potencia não é paga por todos os usuários, isso depende de como a tarifa 

é cobrada e da sua modalidade de fornecimento. 

Existem duas tarifas de consumo, a A e a B. A primeira é destinada a consumidores de 

alta potência enquanto a segunda, aos que consomem uma quantidade mensal menor. A tarifa 

B abrangem consumidores residenciais, rurais, iluminação pública e outras classes como 

comerciantes.  As análises realizadas ao longo deste trabalho são baseadas no consumidor 

residenciais.  

De acordo com a legislação vigente existe uma tarifa para consumidores de baixa 

renda, onde consumidores que tenham um consumo de no máximo de 80 KWh ou 220kWh e 

comprovem a inscrição em programas  sociais do governo tem sua  tarifa reduzida. 

Consumidores que tenham o limite máximo de 30 kWh, tem desconto de 65% da tarifa, 

valores entre 31 e 100kWh desconto de 40% e os acima de 100kWh até o limite estabelecido 

pela legislação tem um desconto de 10%. 

Outra mudança importante que ocorreu recentemente na legislação brasileira foi a 

inclusão da tarifa branca, aprovada em março de 2014, pela audiência pública n°43/2013, 

segundo a ANEEL. Essa opção tarifária poderá ser escolhida pelo consumidor do tipo B. A 

principal diferença em relação à tarifa tradicional está na aplicação de tarifas diferentes em 

função do horário de consumo durante os dias de semana. Essa medida visa incentivar os 

consumidores a utilizarem a energia fora do horário de pico, quando a tarifa é mais barata. 

 Para efeitos tarifários a ANEEL divide o dia em três faixas: horário de ponta, 

intermediário e fora de ponta. Em cada horário será cobrada uma tarifa diferente, sendo a 

mais cara no horário de ponta. A Figura 2.5 apresenta a relação entre a tarifa branca e a tarifa 

convencional em função dos horários. É importante destacar que a escolha do tipo da tarifa é 

opcional e caso o consumidor tenha optado por uma das modalidades poderá alterá-la 

posteriormente. 
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Figura 2.5-Comparação entre a tarifa branca e a convencional-Fonte: www.aneel.gov.br 

pesquisa tarifa branca 

 

 Analisando a Figura 2.5, é possível notar que uma pessoa que reduzir seu consumo 

nos horários entre 18:00 e 22:00 horas terá uma vantagem no valor da conta de energia. Isso 

também beneficia a concessionária de energia elétrica, pois a rede de distribuição deve ser 

projetada para os picos de consumo. Caso o consumo nos horários de ponta seja reduzido, a 

necessidade de investimentos por parte da concessionária em novas redes de energia será 

reduzida, aumentando sua lucratividade. 

 É possível observar que, pela Figura 2.5, para um consumidor que conseguir manter 

seus horários de uso longe do período de pico terá uma conta relativamente menor, já que os 

finais de semana, feriados e por 19 horas de cada um dos outros dias a tarifa é menor. 

 

2.4.2 Redes elétricas inteligentes 

O termo redes elétricas inteligentes, também chamadas de SmartGrid, é um conceito 

que define uma nova maneira das concessionárias de energia elétrica se comunicar com os 

clientes e receber informações sobre a rede. O dispositivo que permite essa interação é o 

medidor elétrico inteligente. Esse aparelho permite uma comunicação bidirecional de energia 
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e informações entre a concessionária e o cliente. Entre as principais vantagens da instalação 

desses dispositivos estão: 

 Informações em tempo real: Os medidores inteligentes enviam periodicamente os 

dados de consumo dos consumidores às concessionárias, que mantém um canal de 

comunicação com o cliente. Esse canal geralmente é uma página da internet, ou 

aplicativo de celular. Com essas informações o cliente pode consultar, por exemplo, o 

consumo mensal de energia, os horários em que o consumo é mais intenso e 

informações sobre a qualidade da energia. 

 Identificação automática de furtos de energia: Um dos grandes problemas das 

concessionárias é reduzir o índice de desvio de energia elétrica. Com as redes 

inteligentes será possível identificar os locais em que a energia está sendo furtada da 

rede.  

 Aplicações tarifárias em função do horário: Uma das iniciativas possíveis em uma rede 

SmartGrid é a aplicação de tarifas diferentes em função do horário. Essa ação pode ser 

utilizada para desestimular o consumo de energia nos horários de pico. Por exemplo, 

se a tarifa de energia custar mais caro nos horários de pico, as pessoas podem preferir 

utilizar a máquina de lavar roupa ou tomar banho em outro momento, diminuindo 

assim os picos e a necessidade de ampliação das redes. 

 Geração distribuída de energia: A utilização de medidores inteligentes possibilitará ao 

consumidor gerar sua própria energia elétrica. Caso a geração exceda o consumo, o 

excesso poderá ser vendido à concessionária. Nesse caso o consumidor passa a ser 

denominado de pressumidor. Isso também pode incentivar a micro e mini geração em 

pequenas usinas, facilitando a incorporação de fontes renováveis, como solar e eólica, 

a matriz energética. 

 Manutenção preventiva: Além dos medidores inteligentes, o SmartGrid conta com 

equipamentos digitais que, quando instalados ao longo de uma linha de transmissão, 

permitem avaliar riscos de blackout, redistribuindo a carga por outras linhas e 

identificando a necessidade de manutenção. 
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3 Metodologia 

 

O trabalho aborda um estudo de caso de reconhecimento de comando de voz a partir 

da aplicação de mapas de Kohonen. A aplicação de identificação de voz foi escolhida por se 

tratar de um exemplo clássico do uso desses tipos de rede neural. O entendido do 

funcionamento dessa técnica será utilizado para realizar a classificação de consumidores da 

rede elétrica aplicando uma metodologia similar. Para o estudo de caso, as seguintes etapas 

serão realizadas: 

 Obtenção de dados de voz; 

 Pré–processamento dos dados de voz; 

 Obtenção dos parâmetros (valores de entrada da rede); 

 Aplicação de mapas auto-organizáveis; 

 Validação da rede e análise de resultados;  

 Escolha de parâmetros para a classificação de consumidores baseado nos resultados 

de análise de voz. 

As figuras 3.1 e 3.2 representam os modelos esquemáticos tanto do estudo de caso de 

comandos direcionáveis quanto ao processo de classificação dos consumidores. 

 

 

Figura 3.1-Esquema do estudo de caso: Identificação de comandos de voz  
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Figura 3.2-Esquema da classificação dos consumidores 

 

3.1 Obtenção de dados de Voz 

Solicitou-se a 20 pessoas a gravação de palavras de comandos direcionais.  Cada uma 

dessas pessoas gravou esses comandos por três vezes. Escolheram-se as palavras ande, pare, 

direita, esquerda, ré e gire por serem comandos simples que poderiam ser usados para 

aplicações de diversas.   Para a gravação de voz utilizou-se o aplicativo “gravador de voz 

avançado” disponível no Google Play Store®. A Figura 3.3 representa o sinal de voz de uma 

pessoa gravada para as palavras de comando. Configurou-se o aplicativo para a resolução 

máxima de gravação, o que corresponde a uma frequência de amostragem, Fs, de 44 KHz, ou 

seja, o intervalo de cada amostra é de 22,7 µs. 

 

Figura 3.3- Gráfico de sinal de voz para 6 comandos 
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3.2 Pré-processamento dos dados de voz 

De acordo com Clara(1999), a voz humana tem espectro de frequência na faixa de 

15Hz a 15KHz. Entretanto, para efeitos de transmissão a banda utilizada é de 300 Hz a 3400Hz, 

pois tipicamente essa é a faixa de frequência que as pessoas costumam falar. Dessa forma, 

utilizou-se um filtro passa faixa digital com frequência de corte de 270 Hz e 3500Hz para 

eliminar sinais fora desse intervalo.  

Após a atenuação dos ruídos, utilizou-se um método para a separação de cada uma 

das palavras ao longo de uma gravação de voz.  Para essa separação aplicou-se uma janela 

retangular deslizante de tamanho 200 ms. O tempo de 200 ms foi escolhido por ser a pausa 

máxima entre a fala de uma sílaba e outra. Para cada intervalo da janela foi selecionado o valor 

absoluto máximo entre as amostras, percorrendo o arquivo de amostra em amostra.  O gráfico 

da Figura 3.4 ilustra o sinal de voz em módulo e a janela de seleção de palavras. 

 

Figura 3.4- Gráfico do método de separação de palavras 

 

O início e o final de cada palavra foram definidos como o ponto de intersecção entre a 

janela de seleção de palavras e valor de referência. O valor de referência depende do nível de 

ruído e varia de acordo com o local onde a voz foi captada. 
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3.3 Obtenção de parâmetros de entrada 

O que distingue uma palavra de outra é o agrupamento de fonemas, caracterizados 

por frequências diferentes.  Portanto, os parâmetros a serem passados para a rede neural 

devem conter separadamente cada uma das sílabas. Como as palavras tratadas têm uma, duas 

ou três sílabas, optou-se por dividi-las em seis partes iguais. Em cada uma das partes, aplicou-

se a transformada rápida de Fourier para identificar o espectro de frequência.  As figuras 3.5 e 

3.6 mostram o espectro da palavra “gire” dividido em seis partes, e a semelhança de três a três 

com suas sílabas, respectivamente. 

 

Figura 3.5-Gráfico do espectro da palavra dividido em 6 partes 

 

Figura 3.6-Gráficos de comparação entre as três primeiras partes e as três últimas  
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Como o espectro contém muitos pontos de frequência, passar todas essas informações 

para a rede neural como entrada acarretaria em problemas de processamento de dados em 

função da quantidade de entradas, aumentando o tempo necessário para o treinamento. A 

solução adotada para reduzir a quantidade de dados foi comprimir o espectro de frequência. 

Essa compressão foi feita utilizando a faixa de frequências entre 50 Hz e 2 KHz. Adotou-se essa 

faixa por serem as frequências em que as nossas amostras apresentam dados significativos. 

Após selecionar a faixa útil, dividiu-se a mesma em vinte partes iguais, considerando o valor de 

média de cada faixa para o sinal de entrada. 

Portanto, cada palavra pode ser representada por um conjunto de seis vetores de 

vinte posições. Para passar essas informações para a rede neural, optou-se por unir esses 

vetores em um só vetor de 120 posições. Para cada som processado, contendo seis palavras, a 

rede neural recebe uma matriz de 120 linhas por seis colunas. Cada nova gravação de uma 

palavra aumenta uma coluna na matriz. Como foram captados comandos de 20 pessoas 

repetidos três vezes, a matriz utilizada como dado de entrada da rede neural contém 120 

linhas por 360 colunas. A Figura 3.7 ilustra essa matriz onde as linhas representam 6  partes da 

palavra dividida em 20 pedaços e as colunas as 6 palavras repetidas 3 vezes para cada um dos 

20 locutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                

                

                

                

                

                
        
        

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.7-Matriz de dados de voz 

 

3.4 Mapas Auto-Organizáveis 

Após obter uma base contendo dados do espectro de frequência de cada comando 

pronunciado por pessoas diferentes, utilizou-se uma rede neural auto-organizável para 
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determinar um agrupamento de dados. Esse agrupamento ocorre por semelhanças entre as 

entradas e não levam em consideração as informações como nome da pessoa ou qual palavra 

foi pronunciada. 

Para implementação prática, foi utilizado o software MatLab e a toolbox de redes 

neurais auto-organizáveis disponível em www.cis.hut.fi/project/somtoolbox. A escolha foi 

motivada pela facilidade de implementação e grande quantidade de recursos gráficos, o que 

auxilia nas análises. 

Foram testadas quatro combinações de mapas auto-organizáveis, variando apenas a 

quantidade de neurônios, como descrito na Tabela 3.1. Para todos os casos utilizou-se o 

método de treinamento batch, que consiste em apresentar à rede todos os dados e os pesos 

serem atualizados após todo o treinamento ocorrer. Esse modo é mais lento, porém apresenta 

estabilidade independentemente do número de entradas. 

 

Tabela 3.1-Identificação de Voz 

Mapa SOM Tamanho do mapa Topologia Iterações 

Mapa 1 [5,5] Hexagonal 2000 

Mapa 2 [15,15] Hexagonal 2000 

Mapa 3 [5,5] Hexagonal 2000 

Mapa 4 [5,12] Hexagonal 2000 

 

 

Para cada um dos mapas descritos anteriormente, utilizou-se 70% da amostra para 

treinamento e as demais para validação. A Figura 4.10 apresenta o resultado da rede treinada 

para a amostra de validação. Note que cada cor representa uma palavra.  
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Figura 3.8 –Mapas auto-organizáveis das entradas de voz 

 

As situações em que um hexágono contém mais de uma cor indicam que, para duas 

palavras distintas o mesmo neurônio foi acionado, fazendo com que a resposta da rede seja 

incerta nesse ponto. Nesses casos, será considerado como resposta do neurônio, o resultado 

que ocorrer mais vezes, ou seja, maior área pintada no neurônio. 

Analisando cada um dos mapas, é possível visualizar que o mapa 1 é muito pequeno, 

não tendo uma definição da divisão das palavras. Já os mapas 2 e 3 estão super 

dimensionados, já que apresentam muito neurônios vazios. O mapa 4 é o que apresenta 

melhor resultado de treinamento e será utilizado na validação   

 

3.5 Validação das redes e análise de resultados do reconhecimento de 

palavras 

Para a etapa de validação, foram utilizados 30% dos dados, o que corresponde a 18 

registros de cada palavra. Para avaliar a capacidade da rede em reconhecer adequadamente as 

20 



  METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZANDO 

MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS 

 
palavras, utilizou-se o mapa de confusão. Essa forma de representação consiste apresentar um 

valor conhecido ao banco de dados e verificar se a classificação foi adequada. As linhas 

representam as entradas conhecidas, neste caso 18 para cada palavra e as colunas 

correspondem a classificação que a rede designou para cada entrada. 

 A Tabela 3.2 apresenta o mapa de confusão utilizando o mapa quatro da Figura 3.8. É 

possível perceber que as palavras Para, Gire e Ré apresentam grau de acerto acima de 95%. A 

palavra Ande foi classificada pela rede como Pare e Direita em 15% das situações, o que 

caracteriza um grau mais elevado de erro. O mesmo ocorreu para as palavras Direita e 

Esquerda. 

 

 

Tabela 1.2-Mapa de confusão das palavras direcionáveis 

 Saída da Rede 

 Palavras Ande Pare Direita Esquerda Ré Gire 

En
tr

ad
a 

Ande 15 2 1    

Pare 1 17     

Direita   15 2 1  

Esquerda   2 16   

Ré     17 1 

Gire      18 

 

Observando-se o mapa de confusão, verifica-se que as palavras Pare, Ré, e Gire 

apresentam um menor erro. Isso também pode ser observado através do mapa de 

característica, em que verificamos uma unanimidade nos neurônios dessas palavras.  
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3.6 Escolha de parâmetros para a classificação de consumidores baseado  

nos resultados e análise de voz. 

O estudo de caso de identificação de voz foi utilizado para entender como se 

comportam os mapas auto-organizáveis e qual é a relação entre entradas e saídas. Nessa 

seção serão avaliadas quais seriam as variáveis de entrada necessárias para identificar padrões 

entre grupos de consumidores de energia elétrica. 

Em função da nova legislação tarifária, que permite ao consumidor escolher entre as 

tarifa branca, em que o valor cobrado depende do horário do consumo, e tarifa tradicional, as 

concessionárias de energia serão obrigadas a instalar equipamentos de medição digital nas 

casas, também chamados de SmartGrid. Apesar de no primeiro momento representar um 

custo significativo, o uso desses aparelhos no longo prazo trará economia porque incentivará o 

consumo nos horários fora de pico, reduzindo a necessidade de investimentos em redes de 

distribuição e transmissão de energia, bem como na geração. 

Essa nova tecnologia apresenta diversas vantagens em relação ao medidor analógico, 

como a possibilidade de informar ao cliente seu consumo diário via internet, alertar 

automaticamente sobre queda no fornecimento e viabilizar a micro geração distribuída de 

energia, em que consumidores passam a ser presumidores. Todas essas novas funcionalidades 

são possíveis graças ao fluxo de informações entre o aparelho de medição e a concessionária. 

Essas informações também podem ser utilizadas pela concessionária para prever a 

demanda, modelar os fatores que influenciam o surgimento dos picos de consumo e entender 

melhor os padrões de consumo de cada grupo de consumidores. Isso é especialmente útil no 

momento de definir locais de novos investimentos em infraestrutura de rede, estratégias para 

redução do consumo nos horários de pico e medidas para evitar racionamento de energia.  

Como definido pela nova lei, a concessionária deverá ler as informações dos 

medidores com um tempo de amostragem de pelo menos quinze minutos. As informações 

coletadas são o consumo desde a última medição e o horário. Portanto, para cada consumidor 

a concessionária terá uma base de dados contendo o consumo no mês para cada momento do 

dia.  

Para identificar relações entre grupos de consumidores utilizando uma rede auto-

organizável, de forma análoga ao que foi feito para o estudo de caso da identificação de som, é 

necessário definir as variáveis de entrada da rede. Essa escolha deve levar em conta a 
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quantidade de entradas, que podem impactar no tempo de processamento, e a 

representatividade das mesmas frente ao objetivo de identificação. 

Os principais fatores que influenciam na formação de grupos de consumidores são: 

local da residência, classe social, consumo total, distribuição do consumo ao longo do dia, 

produção de energia, produção de energia ao longo do dia. Adicionalmente, outros fatores 

também impactam na análise e devem ser considerados, como a temperatura, a situação 

climática, a época do ano, o dia da semana e tipo de instalação (monofásica ou bifásica). 

Espera-se como saída da rede identificar relação entre padrões de consumo, por exemplo, 

consumidores com casas na periferia costumam consumir energia fora dos horários de ponta; 

ou consumidores de classes sociais elevadas costumam apresentar aumento na conta de 

energia durante o verão. 

 

3.6.1 Obtenção dos dados de entrada 

 Os dados de entrada para análise do perfil de consumidores serão obtidos utilizando 

equipamentos SmartGrid instalados nas casas dos consumidores. Existem no mercado 

equipamentos produzidos por diversos fabricantes, que enviam os dados para a concessionária 

de forma distinta. Para que os dados possam ser processados, é necessário organizá-los na 

forma de uma matriz, sendo as linhas correspondentes às medições ao longo do período de 

análise e as colunas os consumidores.  

3.6.2 Pré-Processamento de dados 

 De forma análoga ao que foi feito no estudo de caso de análise de voz, o pré-

processamento é utilizado para extrair características de interesse no sinal de entrada. Em 

função do grande número de entradas a serem processadas, é importante definir uma 

estrutura de dados que seja enxuta e ao mesmo tempo suficiente para a classificação. Como 

observado no estudo de caso, a escolha adequada das entradas reduz o tempo de treinamento 

e faz com que a resposta dos mapas seja mais próxima ao objetivo desejado. Para as análises 

realizadas nesse trabalho, serão considerados como características de consumo: o total de 

energia consumido, o percentual de consumo em períodos específicos do dia, a temperatura, a 

época do ano.  
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A tabela 3.3 ilustra as oito variáveis que serão aplicadas à rede neural. A escolha dessas 

variáveis foi baseada na representatividade que elas têm frente aos hábitos de consumo de 

energia dos consumidores residenciais. As primeiras quatro entradas representam o consumo 

total da residência o longo de um dia e os percentuais de consumo em relação a cada período 

do dia definido pela lei da tarifa branca. A partir dessas informações é possível identificar 

hábitos de consumo total elevado e consumos em horários específicos. 

Também foram consideradas as temperaturas máxima e mínima registradas ao longo do dia. 

Em países tropicais a temperatura tem  grande influencia sobre o consumo em função da 

utilização de aparelhos de ar condicionado e ventiladores. Espera-se que a inclusão dessas 

entradas permita identificar características de consumo em função da temperatura. 

 As outras duas variáveis dse entrada na rede têm relação temporal, que são os dias do ano e 

os dias da semana. Tipicamente, as curvas de consumo de uma família variam em relação aos 

dias de trabalho e finais de semana. Também foi incluída a informação do dia do ano para 

captar variações de consumo em relação à dias específicos, como feriados e estações. 

Tabela 3.3 -Variáveis de Entrada 

Variável de Entrada Descrição 

Consumo_Total Consumo total ao longo de um dia 

Consumo_Ponta% Percentual do consumo de ponta em relação ao 

consumo total (das 19:00 as 21:00) 

Consumo_Intermediário% Percentual do consumo de ponta em relação ao 

consumo total (das 18:00 as 19:00 e 21:00 as 22:00) 

Consumo_Não_Ponta% Percentual do consumo no restante do dia em relação 

ao consumo total 

Dia_Semana Dia da semana  

Dia_Ano Dia do ano. Ex: 07/02/14 corresponde a 38 

Temperatura_Max Temperatura máxima do dia 

Temperatura_Min Temperatura mínima do dia 
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Esses dados são organizados na forma de uma matriz em que as linhas correspondem 

a uma das oito variáveis de interesse e as colunas a uma combinação de dias e clientes. Por 

exemplo, para uma análise de 3 dias com 4 clientes, teremos 3 vezes 4 igual a 12 colunas. 

Nesse caso a coluna 7 seria equivalente ao dia 1 do cliente C. A Figura 3.9 ilustra essa matriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
               

               

               

               

               

               

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.9-Matriz clientes x variáveis 

 

Outra definição importante é a quantidade de clientes e de dias a serem avaliados. A 

escolha desses parâmetros depende do tipo da análise a ser realizado. Por exemplo, para 

entender hábitos de consumo de um bairro específico ao longo de um ano requer o uso de 

parâmetros diferentes do que entender hábitos de consumo de uma cidade ao longo de um 

mês.  

Via de regra, quanto maior o número de colunas na matriz, melhor será o desempenho 

da rede, pois comportamentos característicos de alguns consumidores não afetarão o 

resultado do grupo. Por outro lado, utilizar mais consumidores ou aumentar a quantidade de 

dias analisados faz com que o processamento da rede seja mais demorado. 

 

3.6.3 Aplicação dos Mapas Auto-Organizáveis  

Após obter a matriz dos dados de entrada, o próximo passo será definir o tamanho da 

RNA. Existem diversos métodos para determinar o tamanho da rede, que tipicamente 

dependem do número de colunas da matriz de entrada. O mais usual é a descrita na Equação 

10, em que n corresponde ao número de colunas e T ao tamanho da rede.  

                                                                         (10) 
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Por exemplo, para uma matriz de 1000 colunas seriam necessários 50 neurônios. Logo 

poderiam ser utilizados mapas de 5X10, 7X7 ou outra combinação que resulte em um valor 

próximo de 50. 

Após estipular a quantidade de neurônios necessários, a rede deve ser inicializada e 

treinada. O método mais utilizado é o batch, pois chega a uma resposta confiável em menos 

interações.  

Quando o treinamento estiver concluído o mapa deve ser interpretado para entender 

os resultados gerados. A primeira coisa a se fazer é identificar regiões de agrupamento. Essas 

regiões se caracterizam pela distância entre os neurônios. Por exemplo, para uma rede 2X2 em 

que os neurônios A e B estão próximos entre si e afastados de C e D, caracteriza um mapa com 

duas regiões. A primeira é formada por A e B e a segunda por C e D. Caso os neurônios C e D 

também estejam afastados entre si haverá três regiões. 

Após identificar por quantas regiões é o mapa, a próxima etapa é identificar quais 

variáveis influenciam na formação dessas regiões. Voltando ao exemplo anterior, se na região 

AB o valor da primeira variável de entrada, X1, assume valores entre [0 e 0,3] e nas regiões C  e 

D ela assume valores entre [0,7 e 1], claramente X1 influencia na formação de regiões. Por 

outro lado, se a segunda variável, X2, assume valores entre [0,1] para todos os neurônios, essa 

variável não influencia na formação de grupos. 

Para sistemas com muitas entradas a forma mais fácil de visualizar padrões é através 

da criação de labels coloridos. Para isso, grupos de entradas com características conhecidas 

são apresentados à rede, cada grupo correspondendo a uma cor.  O neurônio que ativado para 

cada entrada recebe a cor correspondente ao grupo. Caso o mesmo neurônio seja acionado 

mais de uma vez para grupos diferentes, ele ficará com ambas as cores, representadas 

graficamente por hexágonos de tamanhos diferentes, sendo o tamanho o do modelo que o 

ativou mais vezes. Esse foi o mesmo procedimento realizado no estudo de caso. 

 

3.6.4 Resultado Experimental  

 Assim que forem obtidos os dados experimentais, será possível testar com valores 

reais a análise. Para que se tenha um entendimento mais adequado da análise a ser feita, 

foram criados dados de consumos fictícios baseados em curvas de consumo padrão em duas 
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épocas do ano. As curvas padrão de consumo foram baseadas no estudo realizado por 

TAHERIAN, S. et al(2009), como ilustrado na figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Curva padrão de consumo. Fonte: Taherian, S. e Pias, M. (2009) 

 

 Os consumidores foram discretizados em quatro grupos de 50 casas cada. O grupo A 

caracteriza-se por ter consumo entre 25 e 35% a mais durante o verão, e 25 % a menos no 

inverno. Os grupos B e C apresentam ao longo de todo o ano a média de consumo variando em 

10%. O último grupo apresenta consumo entre 65 e 75% da média. Para aumentar a 

variabilidade dos testes, foram adicionados fatores randômicos nas curvas de consumo. A 

Figura 3.11 exibe a curva característica utilizada para essa simulação. 

 

Figura 3.11-Gráfico estimado do padrão de consumo diário de clientes 

Aplicando a metodologia proposta nesse trabalho, foi realizado o pré-processamento 

de dados, resultando em uma matriz com 8 linhas e 73000 colunas. Baseado na quantidade de 

colunas da matriz e utilizando a equação (10), determina-se que o mapa deve ter 1350 

neurônios, o que corresponderia a um mapa de 37x37. Após o treinamento da rede, obtém-se 

a Figura 3.12.  
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Figura 3.12- Mapa da rede sem labels: umat 

Analisando a Figura 3.12, é possível perceber que existem 3 grupos claramente 

definidos. Para identificar quais são as características predominantes de cada um desses 

grupos, utilizam-se labels coloridos. Foram definidos dois tipos de labels formados por quatro 

grupos cada. O primeiro corresponde ao grupo, e o segundo a estação do ano.  A Figura 3.13 

apresenta o mapa após a inserção dos labels.  No mapa dos grupos, as cores vermelho, verde, 

azul e amarelo representam os grupos A, B, C e D, respectivamente. No mapa de estações, as 

cores azul claro e azul escuro representam o outono e o inverno enquanto o vermelho e o 

laranja correspondem ao verão e a primavera. 

 

3.13-Figura mapa com inserção de labels 
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Analisando a mapa com os labels dos grupos, é possível perceber que os grupos B e C 

estão misturados, formando uma sub-região.  Já os grupos A e D, têm uma definição clara de 

suas características. Esse resultado está de acordo com o esperado, já que os grupos A e D têm 

características de consumo diferentes, enquanto B e C têm hábitos similares.   

 Analisando o label estação, nota-se que para os grupos B, C e D não existem separação 

entre as estações. Isso, entretanto, não ocorre para o grupo A, que apresenta uma 

característica própria no verão e primavera, e um comportamento similar ao grupo B e C no 

outono e inverno. Esse comportamento também era esperado, já que com a redução de 20% 

do consumo no inverno, o grupo A tem uma média de consumo similar aos grupos B e C ao 

longo de todo o ano. 

Essa análise qualitativa é comprovada pelo mapa de confusão apresentado na Tabela 

3.4. Observa-se que para as entradas do grupos A a rede não apresenta erros enquanto para o 

grupo D o erro de classificação é inferior a 85%. Entretanto para os grupos B e C a rede não é 

capaz de realizar distinções. 

Tabela 3.4-Mapa de confusão dos grupos de consumidores 

Saída da Rede 

 Grupos A B C D 

En
tr

ad
a 

A 6366 725 209 0 

B 656 4244 2336 0 

C 637 3343 3256 0 

D 0 0 0 7249 
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4 Conclusões   

Os mapas auto-organizáveis de Kohonen são uma ferramenta de agrupamento de 

dados muito versátil. Além de trabalharem com um grande volume de dados, a forma com que 

são implementados faz com que variáveis que não sejam pertinentes ao agrupamento sejam 

automaticamente desconsideradas da análise, através da atribuição de pesos. 

Entretanto, constatou-se que existem características que devem ser levadas em 

consideração no momento da configuração do mapa que podem influenciar no resultado 

como: quantidade de neurônios, tipo de treinamento, tipo da função de ativação e quantidade 

de iterações aplicadas. 

Para a aplicação de identificação de grupos com padrões de consumo similar na rede 

elétrica, através da comparação com o estudo de caso realizado, espera-se que utilizando a 

metodologia proposta nesse trabalho seja possível obter resultados satisfatórios. A escolha das 

variáveis de entrada da rede pode ser alterada dependendo do agrupamento em questão. 

Pelas  análises realizadas com a base simulada de consumo, verificou-se que a quantidade 

mínima de iterações necessárias para a convergência foi de 300, para 2700 amostras. 

É importante destacar que a análise realizada leva em conta apenas o consumo total e 

os percentuais de consumo nos horários de ponta, fora de ponta e intermediários. Essa 

escolha traz limitações, por exemplo, grupos que apresentam uma característica maior de 

consumo entre 7:00 até as 10:00 não seriam diferenciados de grupos de apresentem 

características em horário de ponta, visto que esses horários pertencem ao horário fora de 

ponta. Para uma análise mais completa, sugere-se utilizar períodos de tempo menores. 

Além disso, para aplicações em regiões em que as características de consumo são 

influenciadas por outros parâmetros, como quantidade de chuva, neve ou umidade, esses 

fatores também devem ser levados em consideração. Isso é especialmente importante se 

forem considerados dados de produção de energia residencial, em que o vento e o sol 

influenciam as taxas de produção. 

Na continuação do projeto Sapiens, na medida em que o protótipo Smart Trigger for 

instalado nas residências, será possível realizar testes aplicando a metodologia proposta nesse 

trabalho. Os resultados serão benéficos para consumidores e concessionárias, na medida em 

que o conhecimento dos padrões de consumo auxiliará na definição de investimentos em 

infraestrutura de rede, políticas tarifárias e identificação de locais com falta de energia. 
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6 ANEXOS 

Anexo encontra-se dividido em 3 partes. Geração de variáveis para teste, pré-

processamento e inicialização de geração da rede neural. 

 

6.1 Geração de Variáveis para teste   

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%      GERAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA TESTE        % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

close all  

horarios =      [1   2   3   4   5   6    7    8    9    10   11   12   

13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24]' 

curva_padrao =  [190 180 170 160,150,200, 250, 240, 175, 130, 135, 

150, 140, 110, 110, 150, 200, 350, 420, 400, 390, 390, 225 

200]'%Consumo Padrão 

  

M = ones(1,30)  

T_max = [M.*30, M.*28, M.*26, M.*23, M.*20, M.*18, M.*19, M.*20, 

M.*21, M.*23, M.*25, M.*28,28,28,28,28,28]  %Temperatura máxima 

baseada na média do RS 2013 

T_min = T_max - ones(1,365).*10   %Temperatura mínima igual a 10 graus 

a menos que a máxima 

  

T_max_rand = T_max + rand(1,365)*5 

T_min_rand = T_max - rand(1,365)*5 

  

figure(4) 

plot(T_max_rand,'red') 

hold on 

plot(T_min_rand,'blue') 

title('Variação da temperatura') 

  

clear A 
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clear B 

clear C 

clear D 

  

for(c = 1:50) %Cria os consumidores do grupo A 

    clear aux 

    for(d = 1:365)  %Cria curva de consumo p/ cada dia  

       if(d == 1) 

           aux = (curva_padrao);           

       else 

          if(d>79 && d<265)  %Outono ou inverno  (20% menos de 

consumo) 

              aux = [aux;curva_padrao.*0.8]; 

          else                %Verão e primavera (consumo normal) 

              aux = [aux;curva_padrao]; 

          end 

       end         

    end 

    ganho = 1.25 + rand()*0.1; %Varia entre 1.25 e 1.35   

    A(:,c) = (aux + rand(365*24,1).*35).*ganho; 

end     

  

  

for(c = 1:50) %Cria os consumidores do grupo B 

    clear aux 

    for(d = 1:365)  %Cria curva de consumo p/ cada dia  

       if(d == 1) 

           aux = (curva_padrao);           

       else 

          aux = [aux;curva_padrao]; 

       end         

    end 

    ganho = 0.95 + rand()*0.1;  %Varia entre 0.95 e 1.1  

    B(:,c) = (aux + rand(365*24,1).*35).*ganho; 

end     

  

for(c = 1:50) %Cria os consumidores do grupo B 

    clear aux 

    for(d = 1:365)  %Cria curva de consumo p/ cada dia  
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       if(d == 1) 

           aux = (curva_padrao);           

       else 

          aux = [aux;curva_padrao]; 

       end         

    end 

    ganho = 0.95 + rand()*0.1;  %Varia entre 0.95 e 1.1  

    C(:,c) = (aux + rand(365*24,1).*35).*ganho; 

end   

  

  

  

for(c = 1:50) %Cria os consumidores do grupo D 

    clear aux 

    for(d = 1:365)  %Cria curva de consumo p/ cada dia  

       if(d == 1) 

           aux = (curva_padrao);           

       else 

          aux = [aux;curva_padrao]; 

       end         

    end 

    ganho = 0.65 + rand()*0.1; 

    D(:,c) = (aux + rand(365*24,1).*35).*ganho; %Varia entre 0.65 e 

0.75  

end     

  

Consumo = [A,B,C,D];  

save('Dados_clientes', 'Consumo', 'T_max_rand', 'T_min_rand'); 

 

6.2 Pré-Processamento dos dados 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%         PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS         % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

 

load Dados_clientes 

count = 0; 

Quantidade_clientes = length(Consumo(1,:)) 
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for(c=1:Quantidade_clientes) 

    for(d = 1:365) 

        count = count +1; 

         

        if(d>113 && d<293) 

            epoca_ano(count) = 0;  %Inverno 

        else 

            epoca_ano(count) = 1;  %Verão 

        end 

        dia_semana(count) = mod(d+1,7)+1;   %Inicia o ano na terça 

feira 

        dia_ano (count) = d; 

        temp_max(count) = T_max_rand(d); 

        temp_min(count) = T_min_rand(d); 

         

        total_dia = sum(Consumo((d-1)*24+1:d*24,c));  

        Consumo_diario(count) = total_dia; 

        Consumo_nao_ponta(count)  = (sum(Consumo((d-1)*24+1:d*24-7,c))  

+ sum(Consumo([23+(d-1)*24,  24+(d-1)*24],c)))/total_dia;   %Das 23h 

até 17h do dia seguinte (inclusive). 

        Consumo_intermediario(count) = (sum(Consumo([17+(d-

1)*24,22+(d-1)*24],c)))  /total_dia;   %Durante as 18h e 22h 

        Consumo_Ponta(count) = (sum(Consumo([19+(d-1)*24,  20+(d-

1)*24,  21+(d-1)*24],c)))  /total_dia;   %Durante as 19 até 21h 

         

    end 

     

end 

  

  

Entrada_SOM = [Consumo_diario; Consumo_nao_ponta; 

Consumo_intermediario; Consumo_Ponta; dia_ano; dia_semana; temp_max; 

temp_min]; 

  

%Cria labels 1,2,3,4 para os grupos A,B,C,D respectivamente  

%Os labels não são utilizados no treinamento da rede, apenas para 

entender o resultado obtido 
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Label_grupos = 

int2str([ones(50*365,1);ones(50*365,1)*2;ones(50*365,1)*3;ones(50*365,

1)*4]);  

  

                                                                                

    cont_outono = 0; 

    cont_inverno = 0; 

    cont_primavera = 0; 

    cont_verao = 0; 

    clear Dados 

    for(i = 1:length(Entrada_SOM))    

    d = dia_ano(i); 

    if(d>=79 && d<171)      %Outono 

        cont_outono = cont_outono+1; 

        Dados{2}(:,cont_outono) = Entrada_SOM(:,i); 

        Label_Estacao(i) = 2;                                  

    elseif(d>=171 && d<265) %Inverno 

        cont_inverno = cont_inverno+1; 

        Dados{3}(:,cont_inverno) = Entrada_SOM(:,i); 

        Label_Estacao(i) = 3; 

    elseif(d>=265 && d<354) %Primavera 

        cont_primavera = cont_primavera+1; 

        Dados{4}(:,cont_primavera) = Entrada_SOM(:,i); 

        Label_Estacao(i) = 4; 

    else                    %Verão 

        cont_verao = cont_verao +1; 

        Dados{1}(:,cont_verao) = Entrada_SOM(:,i); 

        Label_Estacao(i) = 1;                                                                 

    end 

end 

  

%Exemplo de estrutura 

%D = som_read_data('iris.data'); 

  

  

%CRIAÇÃO DA ESTRUTURA DE DADOS PADRÃO DA REDE NEURAL 

clear Estrutura 

  

Estrutura.type = 'som_data'; 
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Estrutura.data = Entrada_SOM'; 

Estrutura.labels = num2cell(Label_grupos); 

%Estrutura.labels = num2cell(Label_Estacao'); 

Estrutura.name = 'Informações de consumo'; 

Estrutura.comp_names = cell(8,1);   %Define o que é cada uma das 80 

entradas (estou passando um vetor vazio) 

Estrutura.comp_norm = cell(8,1);    %Serve para definir valores max e 

min de cada variavel (usado para normalizar). Como as entradas ja 

estão normalizadas não é utilizado 

Estrutura.label_names = [];          %faz parte da estrutura 

  

  

%Mostra a estrutura: 

Save('Estrutura_out','Estrutura')  

 

6.3 Inicialização e treinamento dos mapas  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%    INICIALIZAÇÃO E TREINAMENTO DOS MAPAS    % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

load Estrutura_out 

TAMANHO_MAPA_X = 37; 

TAMANHO_MAPA_Y = 37; 

  

%   Cria a rede neural 

figure(30) 

clear sMap50 

colormap(1-gray) 

sMap = som_make(Estrutura,'training',[50 

500]','msize',[TAMANHO_MAPA_X,TAMANHO_MAPA_Y],'neigh','bubble'); 

sMap = som_autolabel(sMap,Estrutura,'vote') 

som_show(sMap,'umat','all') 

  

figure(31) 

som_show(sMap,'empty','Grupos','empty','Estações') 

  

  

%Cria os Labels de cores 
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hA = som_hits(sMap,Estrutura.data(1:50*365,:));  %Grupo A 

hB = som_hits(sMap,Estrutura.data(51*365:100*365,:));  %Grupo B 

hC = som_hits(sMap,Estrutura.data(51*365:150*365,:));  %Grupo C 

hD = som_hits(sMap,Estrutura.data(15*3651:200*365,:));  %Grupo C 

  

hVerao = som_hits(sMap,Dados{1}');  %Verão 

hOutono = som_hits(sMap,Dados{2}');  %Outono 

hInverno = som_hits(sMap,Dados{3}');  %Inverno 

hPrimavera = som_hits(sMap,Dados{4}');  %Primavera 

  

  

%Exibe os Labels de cores 

som_show_add('hit',[hA, hB, hC, hD],'MarkerColor',[1 0 0; 0 1 0; 0 0 

1;1 1 0],'Subplot',1) 

som_show_add('hit',[hVerao, hOutono, hInverno, 

hPrimavera],'MarkerColor',[1 0 0; 0 0.5 1; 0 0 1;1 0.5 0],'Subplot',2) 
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