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Resumo 
A necessidade de um bom mercado consumidor dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelos 
órgãos operadores e reguladores de um sistema elétrico, bem como a segurança operativa, são os 
pontos principais para um bom desempenho de um sistema elétrico. Interrupções no fornecimento de 
energia elétrica, podem trazer grandes conseqüências em termos sócio-econômicos. Com base nisso, 
este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de estimação e previsão de 
curvas de cargas ativa e reativa em intervalos horários, individualizados por classes de consumo 
(residencial, comercial, industrial e outros) de uma concessionária de energia elétrica. Devido a 
observação de um número elevado de missing cases, na série de carga reativa em estudo, foi realizado 
cálculo para este tipo de carga a partir dos dados de carga ativa existentes e dos fatores de potência 
estimados. Foi, ainda, efetuada a agregação de dados em subestações e em conseguinte a classificação 
dos mesmos através da técnica de redes neurais não supervisionada conhecida por Mapas Auto-
organináveis de Kohonen (SOM). 
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Abstract 
The need of quality services offered to clients by electrical power utility are becoming important 
targets for those involved in the supply market. Interruptions of energy supply can bring a lot of 
consequences in social economics terms. The aim to this paper is to develop a method for estimating 
and forecasting of the active and reactive hourly loads by consumption class (residential, commercial, 
industrial and others). The reactive series, in particular, presents a lot of irregularities that need to be 
treated, taking into account the corresponding active series both at substations levels. After these data 
filtering the Kohonen algorithm will be used to aggregate the substations with similar active and 
reactive profile. 
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