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RESUMO 
É inquestionável a importância da energia elétrica para uma sociedade industrial. 

Especificamente, no Brasil atual, se forem mantidas as atuais taxas de crescimento econômico, o 
correspondente aumento da demanda por energia elétrica precisará ser satisfeito, o que eleva a 
importância do tema deste trabalho. São apresentadas as atividades de análise, desenho e 
desenvolvimento de um sistema baseado em redes neurais artificiais para prever a demanda por 
energia elétrica para a região norte-nordeste do estado do Rio Grande do Sul, que é bastante 
industrializada. Este sistema é resultado de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento executado 
em parceria entre a RGE - Rio Grande Energia e a UNISINOS. Os primeiros testes com a 
arquitetura proposta foram apresentados em outro trabalho, no SBPO de 2009. Neste novo 
trabalho, além de todo o esforço para o desenvolvimento de um sistema utilizável pela empresa 
de energia, o atributo temperatura, fundamental em sistemas de predição, é agregado ao sistema.  
A arquitetura do software é bastante modular, garantindo facilidade de manutenção e evolução, o 
mesmo tem uma interface gráfica bastante amigável e as redes neurais desenvolvidas realizam a 
previsão de demanda por energia com baixos níveis de erro. Uma rigorosa análise do efeito da 
inclusão do atributo temperatura na arquitetura do sistema proposto é apresentada, visando 
quantificar a importância desta inclusão no desempenho do sistema de previsão. Os muitos testes 
realizados demonstraram o desempenho satisfatório do sistema desenvolvido. 

PALAVRAS CHAVE. Previsão de Demanda por Energia Elétrica – Sistemas Elétricos de 
Potência – Redes Neurais Artificiais. 

ABSTRACT 

There is no doubt about the importance of electrical energy to an industrial society. In 
Brazil today, if the current rates of economic growth are maintained, the corresponding increase 
in demand for electricity will need to be satisfied, what raises the significance of this work’s 
subject. Here we present the analysis, design and development of a system based on artificial 
neural networks to predict the demand for electric power in the north-northeast of Rio Grande do 
Sul - Brazil, which is very industrialized. The system is a result of a research and development 
project implemented in partnership between the RGE - Rio Grande Energia and UNISINOS. The 
first tests with the proposed architecture are reported in another study, in SBPO 2009. In this new 
work, beyond the effort to develop a usable system for the power company, the attribute 
temperature, fundamental in systems of prediction, is added to the system. The software 
architecture is highly modular, ensuring ease of maintenance and evolution, it has a very friendly 
graphical interface and the developed neural network anticipates the demand for energy with low 
levels of error. A rigorous analysis of the effect of the inclusion of the temperature attribute in the 
system’s architecture is also presented, to evaluate the importance of this inclusion in the 
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performance of the forecasting system. The many tests conducted verified the satisfactory 
performance of the developed system. 
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