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INTRODUÇÃO: 

O setor de energia possui dois tipos de mercados: o livre (ACL), que é um ambiente no qual os 

participantes podem negociar e comercializar livremente a energia, discutindo aspectos como 

quantidade, tarifas, fornecedores, pagamento e outros; o cativo (ACR), em que o consumidor é obrigado 

a comprar energia de uma distribuidora específica que atende a sua região. O campus de Barão Geraldo 

da Unicamp está inserido no ACL desde 2002 e é a única universidade pública com esse tipo de contrato 

[CAMPUS SUSTENTÁVEL 2020]. 

Para os consumidores do mercado livre a conta de energia é determinada a partir do contrato 

que ela faz com a comercializadora. Esse contrato possui um take máximo e um take mínimo. É 

importante entender que caso o consumidor exceda o primeiro, ele fica exposto ao Preço de Liquidação 

das Diferenças (PLD), sendo esse o preço da energia elétrica quando está sendo consumida e não o 

valor acordado com a comercializadora, o que, na maioria das vezes, implica um preço maior. Do outro 

lado, caso o consumidor não alcance o segundo, ele ainda deve pagar o take mínimo.  

Esse trabalho é focado em utilizar da ciência de dados para fazer a gestão do histórico e a 

previsão de consumo e gasto da Unicamp, a partir das faturas de energia elétrica. Visando assim, 

fornecer ferramentas que auxiliem a decisão de contratação de energia no ACL, com o intuito de dar 

continuidade aos trabalhos do grupo de data analytics do Escritório do Campus Sustentável, como o 

trabalho do [JÚNIOR 2021].  

METODOLOGIA: 

O fluxo de trabalho desse projeto pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Etapas do trabalho 
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Na etapa inicial, foi realizado um estudo para o entendimento do mercado de energia com 

enfoque no mercado livre de energia e suas tarifas, buscando compreender as legislações do sistema, 

por meio da leitura de artigos, conversando com profissionais do setor elétrico e vendo os materiais de 

uma matéria da pós-graduação sobre o tema [UNICAMP]. Além disso, foi necessário analisar as 

informações contidas nos arquivos fornecidos pela CPFL para a Unicamp, a fim de mapear as 

informações que deveriam ser extraídas. 

A segunda etapa se inicia exatamente com o mapeamento das informações que desejamos 

extrair: CNPJ; Unidade Consumidora (UC); data de emissão da fatura; quantidade de energia consumida 

(MWh); quantidade de energia contratada (MWh); take máximo; take mínimo; valor unitário (R$/MWh); 

valor da fatura (R$). É válido destacar a importância dessas informações para o projeto de análise de 

dados. O CNPJ é importante para garantir que os documentos são referentes à Unicamp e não foi 

baixado nenhum documento incorreto, enquanto o número da UC nos diz de qual campus da Unicamp 

a fatura é referente. A data de emissão da fatura é essencial pois ela funciona como uma chave para os 

dados, sendo a informação que serve como identificador para as outras. A quantidade e os valores são 

o coração dos dados, sendo as informações mais relevantes para sabermos quanto a Unicamp está 

consumindo ao longo dos meses e o quanto está sendo gasto. A Figura 2 nos mostra um dos 

documentos recebidos e, em destaque, as informações que queremos extrair dele. 

 

Figura 2: Exemplo de documento com as informações desejadas em destaque 

Com o mapeamento feito, foi utilizada a linguagem de programação python, por meio de algumas 

bibliotecas [PANDAS], [NUMPY], [MATOPLOTLIB] para realizar o processo de ETL - Extract Transform 

and Load (Extrair, Transformar e Carregar), que consiste em acessar as faturas de energia dentro de 

uma pasta, transformar esse arquivo do formato PDF para txt, para poder realizar a busca das 

informações desejadas, por meio do uso de expressões regulares (conceito essencial na extração dos 

dados). Ao final desse processo, os dados são organizados em um dataframe, que é exportado como 

uma tabela para uma planilha.  
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A última etapa consiste em tentar desenvolver uma ferramenta de previsão do consumo de 

energia da Unicamp, para isso a ideia é comparar diferentes formas de realizar essa projeção e trazer 

um grau de confiabilidade alto para a estimativa. A metodologia utilizada foi desenvolver um programa 

em python que faça a regressão dos dados e projete uma curva para meses futuros, utilizando de 

artifícios probabilísticos para tentar determinar uma margem de erro. Além disso, comparar os resultados 

desse código com as projeções de outras ferramentas (como o Power BI) e a estimativa futura que é 

dada pela própria concessionária de energia no relatório mensal. Lembrando que essa etapa está em 

finalização, então os resultados são preliminares e a metodologia dessa etapa a ser melhor descrita no 

relatório final. 

Por fim, é importante ressaltar que se tratando de uma ferramenta de gestão, foram tomados 

vários cuidados para o processo depender o mínimo possível de operações humanas e mecânicas, por 

meio da automatização da maior quantidade de etapas possíveis, além do cuidado de apontar no 

processo quando as extrações forem mal sucedidas (por conta de alterações no padrão dos documentos 

enviados), além de alguns cuidados de elaboração do código, buscando a escrita de expressões 

capazes de suportar pequenas variações no padrão do documento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados do projeto estão sendo disponibilizados em 

um dashboard no Power BI, que está em sua fase final de 

construção e será apresentado na conclusão do projeto, mas cuja 

disposição planejada está diagramada na Figura 3. 

A aplicação do processo ETL gera uma base de dados 

completa e bastante confiável, possibilitando o desenvolvimento de 

um dashboard no Power BI para a visualização dos dados, o qual 

é de extrema relevância pois possibilita a visualização do histórico 

de consumo e gasto da Unicamp com energia elétrica. A Figura 4 

mostra o gráfico de histórico de consumo/gasto feito a partir da planilha gerada pelo código de extração. 

 

Figura 4: Histórico do consumo [Wh] e o gasto [R$] da Unicamp, no período de janeiro a dezembro de 2021 

Figura 3: Diagrama do Dashboard [FLATICON] 
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Ademais, analisando na Figura 5, podemos ver a diferença entre o take mínimo e o consumo de 

energia da universidade, em que é notável que nos últimos 18 meses a Unicamp não alcançou o take 

mínimo contratado. Isso indica uma sobrecontratação de energia e, consequentemente, um potencial de 

economia para contratos futuros. 

 

Figura 5: Diferença entre take mínimo e consumo da Unicamp (sobra de energia) 

A Figura 6 mostra o gráfico de projeção de consumo para os meses futuros, em que é prevista 

uma margem de erro, a qual é muito importante para a contratação de energia, principalmente pois 

queremos garantir uma confiabilidade muito alta de que o take máximo não será ultrapassado, de forma 

que se os gestores quiserem adotar uma gestão conservadora, podem optar por contratar pelo valor 

máximo previsto pela margem de erro, por exemplo. 

 

Figura 6: Previsão (em cinza) do consumo [Wh] da Unicamp no período de fevereiro a dezembro de 2022 

CONCLUSÕES: 

O estudo foi capaz de extrair os documentos das faturas de energia elétrica da Unicamp, de 

forma a possibilitar um monitoramento do consumo/gasto da universidade de forma mensal, além de 

apontar uma economia potencial para contratações futuras, conforme visto na comparação entre a 

energia consumida e a energia contratada. Além disso, está em processo de finalização o dashboard e 

o modelo de previsão de consumo, que são as ferramentas pensadas para auxiliar na gestão dos 

contratos de energia da Unicamp, podendo se aproveitar dessa possível economia, assim como evitar 

potenciais perdas. 
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