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RESUMO 

Constituir a rede de distribuição de gás natural é fator crítico de sucesso para a distribuidora; 
é uma decisão, que entre outras, emprega a demanda, em dada localização x, em um 
tempo t futuro, de forma que a rede aporte as melhores condições para o retorno do capital. 
Neste segmento, típica indústria de rede, a visão espacial da infra-estrutura associada ao 
mercado amplia a capacidade de avaliação logística do negócio, pois permite mitigar custos 
e riscos. Ao se observar a relação entre a atividade de previsão de demanda e a dimensão 
espacial, verifica-se que os modelos econômicos pouco se desenvolveram no sentido de 
avaliar a questão da localização, devido ao seu pequeno emprego pelos economistas. O 
objetivo deste artigo é analisar a aplicação da perspectiva espacial na previsão de demanda 
de gás natural e, avaliar os possíveis modelos a ser empregados, à luz das questões de 
dependência e heterogeneidade espacial; bem como pela capacidade de mapeamento das 
variáveis associadas ao problema. 

PALAVRAS CHAVE: demanda, gás natural e econometria espacial. 

ABSTRACT 

Develop the natural gas network is critical success factor for the distribution company. It is a 
decision that employs the demand given location x and a future time t so that the net allows 
the best conditions for the return of the capital. In this segment, typical network industry, the 
spatial infra-structure vision associated to the market allows better evaluation of the business 
because to mitigate costs and risks. In fact, economic models little developed in order to 
assess the question of the location, due to its little employment by economists. The objective 
of this article is to analyze the application of spatial perspective in natural gas demand 
forecasting and to identify the models that can be employed observing issues of dependency 
                                                           
1 Doutorando Em Engenharia Elétrica – Coppe/UFRJ-RJ.MSC. Engenharia De Computação – 
FEN/UERJ-RJ Petrobras – Petróleo Brasileiro Sa – Área De Gás E ENERGIA 
2Professor Titular – Programa De Engenharia Elétrica- COPPE/UFRJ-RJ 



 2 

and spatial heterogeneity; as well as the capacity of mapping of variables associated with the 
problem. 

KEYWORDS: demand, natural gas and spatial econometric. 

1. INTRODUÇÃO 

Em geral, no segmento de energia, a previsão de demanda tem se desenvolvido 
prioritariamente pela orientação temporal, e mesmo assim de forma diametralmente oposta 
no tempo, ou seja, o desenvolvimento de modelos para o curto prazo, com foco operacional, 
e de longo prazo, para o desenvolvimento da infra-estrutura. Os modelos adotam 
preferencialmente a abordagem econômica, do tipo top down, ou a extrapolativa, com base 
em séries temporais.  

No campo da modelagem, como forma de representar a realidade, o Gás Natural (GN) tem 
sido tratado como Commodity, orientado ao planejamento de longo prazo e com base nas 
teorias econômicas do equilíbrio, da cadeia de suprimento e de preço. Pela ótica da 
economia, o assunto vem sendo comumente tratado pela via da econometria e da análise 
de séries temporais, com forte vertente à modelagem de substituição de energéticos e de 
elasticidade do preço e da renda. 

No desenvolvimento dos modelos basicamente são empregados os procedimentos de 
análise de série temporais e as soluções com base em aprendizado de máquina (AM). Na 
linha da análise de séries temporais existe forte predominância dos modelos baseados em 
regressões, sejam em sua forma simples, auto-regressiva ou, na forma vetorial. No caso do 
AM destaca-se o emprego de redes neurais (RN) e Máquinas de Vetor Suporte (SVM) 
aplicadas a previsão da demanda de energia, principalmente para o planejamento de curto 
prazo.  

Neste artigo busca-se, a partir da perspectiva espaço-temporal, em especial, a capacidade 
de mapeamento das variáveis e o impacto da dependência e da heterogeneidade espacial 
nos modelos, avaliar as estruturas regressivas para o possível desenvolvimento de um 
modelo para previsão de demanda de GN. 

2. A DISTRIBUIÇÃO DE GN 

Em linhas gerais o problema de engenharia relacionado com a provisão da rede de 
distribuição passa primeiro pela decisão entre investir ou resguardar, questão básica e 
central, quando se entende que o capital é um item escasso. Em um segundo momento a 
decisão é entre o valor do investimento e a melhor forma de remunerá-lo, que no caso da 
distribuição de GN passa por definir quais os melhores locais e segmentos para desenvolver 
o acesso ao produto, via rede. 

Constituir a infra-estrutura de rede para distribuir o GN é fator crítico de sucesso para a 
distribuidora. É um problema de engenharia complexo, pois não trata somente de questões 
técnicas de dimensionamento da tubulação e de seus equipamentos de ancoragem, 
proteção e operação; trata também de questões relativas à observação do mercado 
consumidor, tais como o segmento de atendimento, a localização do cliente, os volumes 
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ótimos de pressão e vazão, entre outros. Ou seja, a decisão baseia-se entre outros nos 
cenários de consumo de GN em um tempo t futuro, de forma que o direcionamento da rede 
aporte as melhores condições para o retorno do capital.  

Tecnicamente, isto representa uma premissa fundamental, pois um ramal da rede atende a 
particularidades de pressão e vazão específicos, desta forma estes projetos tem que levar 
em conta as limitações máximas de carga e pressão possíveis em cada ramal. 

Equacionar estes pilares está no cerne do problema de previsão, pois um projeto para 
atender um cliente específico, considera as particularidades técnicas deste cliente. 
Entretanto, quando a atividade envolve a espacialização da rede em um ambiente urbano, e 
que envolve clientes de especificações e requisitos diferenciados, a opção de se criar vários 
ramais específicos não se apresenta como uma condição ótima de engenharia e 
investimento. 

2.1. A Perspectiva Espacial na Distribuição de Gn 

Em particular, no segmento de Gás Natural, tipicamente uma indústria de rede, a visão 
espacial da infra-estrutura da rede associada a diversas variáveis, tais como consumo, 
população, renda, entre outros, amplia a capacidade de avaliação logística do negócio. Tal 
perspectiva, a espacial, amplia em conhecimento o ato de projetar, uma vez que introduz 
cenários que permitem mitigar custos associados aos riscos operacionais, regulatórios e 
ambientais. 

O estudo das concentrações e dos fenômenos de aglomeração, os quais favorecem 
economicamente a formação de um ambiente propício para acúmulo de renda e 
conseqüente consumo, é pouco explorado. Quando isto acontece, se dá sob abordagem 
estatística e estática no tempo, que, embora tenha efetiva aplicação, não trata de uma forma 
integrada a relação espaço e tempo, e vice-versa, suprimindo assim a percepção espaço 
temporal do problema. 

A coleta, manipulação e armazenamento de dados sobre a distribuição espacial dos 
recursos energéticos, das variáveis econômicas e do consumo de energia, ao longo do 
tempo, são primordiais à inferência, com certo grau de precisão, do comportamento do 
consumo futuro e sua respectiva necessidade de oferta do produto para garantia do acesso 
ao mesmo. 

No caso da indústria de rede, a caracterização do consumo e da demanda, no espaço, 
celebra o amplo entendimento do problema de engenharia relativo à distribuição da rede, 
pois além da visão econômica, capacita o processo com a possibilidade de avaliar / integrar: 
o acesso ao produto, a posição do cliente e o consumo esperado. 

3. A ECONOMETRIA ESPACIAL 

Ao se observar a atividade de previsão de demanda de energia, onde se inclui a demanda 
por GN e, a dimensão espacial, verifica-se que os modelos econômicos pouco se 
desenvolveram no sentido de avaliar a questão da localização, devido ao seu pouco 
emprego pelos economistas, com exceção do ramo da economia intitulado economia 
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geográfica, em especial a economia urbana, ramo específico onde se tornou necessário 
considerar tal informação (Krugman, 2002).  

Desta forma torna-se necessário incluir, para a correta determinação dos modelos e, 
posteriores métodos de projeção, a avaliação dos fenômenos espaciais e suas inter-
relações. O não emprego deste último, a partir de técnicas de modelagem computacional ou 
de análise espacial, ou ainda de ambas, na composição dos modelos de projeção de 
demanda reduz a capacidade de discretização do ambiente de decisão envolvido.  

Entre outras, questões como influência das distâncias nas concentrações demográficas e de 
consumo aos pontos de oferta, a área da unidade de referência, o crescimento de centros 
urbanos e industriais, não são consideradas. Em face disto a projeção da demanda ao longo 
da superfície do território é comprometida em sua resolução, o que reduz a capacidade de 
análise, apoio à decisão e determinação das premissas para a solução do problema de 
engenharia relativo ao projeto da rede. 

3.1. O Modelo Regressivo 

Os modelos de previsão são prioritariamente tratados pela via da econometria e da análise 
de séries temporais. Nesta linha as estruturas regressivas mais comuns baseiam-se no 
mapeamento linear do relacionamento entre as variáveis, dependente e explicativas e, 
podem ser especificados na forma de um modelo estatístico do tipo: 

yi=β1 + β2xi2 + ... + βkxik + εi ,                                                (3.1) 
ou, 

yi= x´β + εi ,                                                               (3.2) 
onde, 
yi - variável independente; 
xik - são as k – 1 variáveis explicativas (independentes); 
βk - são os parâmetros a serem estimados; 
εi - é o distúrbio aleatório, erro ou ruído; e, 
i - indexa as n observações amostrais. 

De certo, admitir um perfeito mapeamento das variáveis por um processo linear, é na 
verdade assumir que o valor esperado de εi dado xi, ou o valor esperado de εi dado X, é 
zero, ou seja, E(εi | X) = 0, ou E(εi | xi) = 0. Condições estas que muita das vezes precisam 
ser relaxadas, visto as questões relativas à homocedasticidade e a auto-correlação, que só 
podem ser avaliadas após a estimação dos parâmetros e dos testes de um modelo “Z” 
qualquer previamente especificado. 

Cabe ressaltar que também são largamente empregados os modelos de estruturas: auto-
regressivas, média móvel, auto-regressiva e média móvel, vetores auto-regressivos e auto-
regressivos e média móvel. Para aprofundamento sugere-se a leitura das obras de Verbeek 
(2004), Chattfield (2000) e Griffithis et. al (1992). 

3. 2. O Contexto Espacial 

Anselin (1999) propõe que no tocante a distinção entre a econometria espacial e a não-
espacial, é mais pertinente ver a questão espacial como uma subárea da econometria que 
lida com aspectos específicos de dados e modelos espaciais aplicados às ciências 
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regionais, o que impede uma aplicação direta dos métodos padrões de econometria e focam 
no tratamento de interação espacial (auto-correlação espacial) e da estrutura espacial 
(heterogeneidade espacial) em modelos de regressão para cruzamento de dados. 

De forma mais direta LeSage (1999) coloca que a distinção entre a econometria tradicional e 
a espacial é a dependência espacial entre as observações e heterogeneidade espacial que 
ocorre nas relações que são modeladas, não fazendo menção à distinção entre estas e a 
estatística espacial. 

Tanto LeSage (1999), quanto Anselin (1999) concordam que no contexto da regressão, 
base da econometria, os efeitos espaciais relacionam-se com a dependência espacial e a 
heterogeneidade espacial; cabe ressaltar que os economistas em geral têm ignorado em 
grande medida estas duas questões que violam os pressupostos de Gauss-Markov 
aplicados na modelagem de regressão. 

3.2.1. A Dependência e a Heterogeneidade Espacial 

Existe dependência espacial entre duas amostras de dados se as observações no local i 
dependem de outras observações em locais j ≠ i, ou formalmente definido como:  

ijn,1,i),f(yy ii ≠==                                                     (3.3) 

Este pressuposto determina que não basta correlacionar os atributos no tempo, mas 
também no espaço, e para tal torna-se necessário executar um processo exploratório de 
análise de dados para investigar os padrões comportamentais dos mesmos, de forma a 
guiar a escolha dos melhores modelos estatísticos e de estimação para a previsão em si.  

O termo heterogeneidade de espaço refere-se à variação nos relacionamentos sobre o 
espaço. No caso mais geral pode-se esperar que aconteçam diferentes relacionamentos 
para todos os pontos no espaço (LeSage, 1999). Formalmente é descrita como uma relação 
linear da seguinte forma: 

iiii εβXy +=                                                                (3.4) 

Onde: 

i – observações coletadas i = 1,...., n pontos no espaço; 

Xi – vetor (1 x k) de variáveis explicativas associadas ao conjunto de parâmetros βi; 

yi – variável dependente para observação, ou localização i; e, 

εi - erro estocástico dos relacionamentos lineares. 

A heterogeneidade espacial relaciona-se com a instabilidade estrutural sob a forma de 
variação inconstante dos erros (heterocedasticidade) ou nos coeficientes do modelo 
(coeficientes de variáveis, regimes espaciais) (Anselin, 1999).  
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3.2.2. A Influência Espacial Sobre os Resíduos dos Modelos Regressivos 

Um ponto importante para a discussão dos resíduos é que, em um modelo baseado 
exclusivamente em dados temporais, que emprega uma estrutura como a apresentada em 
(3.2), pode se encontrar embutidos nos mesmos, parcelas que são relacionadas com a 
influência espacial da distribuição das variáveis, explicativas e dependentes, empregadas no 
modelo. 

Tal característica encaminharia a solução para o emprego de modelos que tratem a questão 
espacial. Infelizmente, conforme abordado por Dubin (2004), de um ponto de vista teórico, 
um modelo econométrico espacial pode conter diferentes termos de erros dentro dos 
resíduos: um relativo com o atraso espacial da variável dependente (spatial lag) e o outro 
relativo ao erro espacialmente auto-correlacionado (spatial error).  

Dubin (2004) ressalta que na prática tais modelos são raramente usados, visto a dificuldade 
de estimá-los, uma vez que a matriz de proximidade espacial empregada em ambos os 
termos de erro, spatial lag e spatial error, geralmente é a mesma. 

De certa forma, seria possível conceber que um modelo econométrico espaço-temporal, 
como os modelos de estrutura regressiva, teriam uma composição de resíduos próxima de: 

εi = εT + εE,                                                              (3.5) 

onde, 

εT – parcela de resíduos relativos efeitos temporais; e, 

εE - parcela de resíduos relativos efeitos espaciais. 

Esta separação seria uma forma muito clara de perceber o problema caso realmente fosse 
possível tratar as estruturas dos modelos espaciais assim como são tratadas as estruturas 
dos modelos temporais, como por exemplo, na resolução de questões como a 
heterocedasticidade e a auto-correlação. Na prática, os testes para a especificação de 
modelos espaciais tomaram um caráter não-acoplado; ou seja, o pesquisador tenta 
determinar que modelo de erro, spatial lag e spatial error, melhor ajusta os dados. 

Na verdade percebe-se que, para um modelo conforme a estrutura (3.1), onde os resíduos 
apresentam dependência espacial, existem abordagens para testar se a correlação espacial 
está presente nos resíduos, ou, o quanto a inclusão do termo spatial lag elimina a 
dependência espacial dos resíduos do modelo (LeSage, 1999). 

4. A NATUREZA DOS DADOS ESPACIAIS 

Verifica-se na bibliografia sobre o assunto que não existe universalização sobre o tema: 

Crassie (1990) - considera a existência de dados Geoestatísticos, Lattice Data e Pontos; 

Bailey e Gatrell (1995) - propõem a divisão mais usual entre os geo-cientistas: dados 
pontuais, por áreas, superfícies contínuas e interações espaciais; 



 7 

Câmara (2002) - adota dois tipos de dados: ambientais, espacializados na forma de matrizes 
(regulares ou irregulares) e, sócio-econômicos, usualmente representados por polígonos; e, 

Lloyd (2006) - propõe uma configuração onde os dados são apresentados em forma de Grid, 
Áreas, Geoestatísticos e padrões pontuais.  

Os dados do tipo Lattice apresentam-se como uma matriz, que possui reticulado simétrico 
(regular) ou não (irregular). Desta forma atendem tanto a abordagens pontuais, quanto para 
áreas, uma vez que estes podem ser representados nos centróides de áreas reticuladas. 
Permitem ainda criar um modelo de dependência espacial entre amostras vizinhas.  

Os dados do tipo Grid também são dados matriciais. Embora existam diferenças técnicas 
entre Lattice data e Grid data, bem como o raster, todos podem ser entendidos como um 
formato de dados que armazena a localização da informação em uma estrutura de linhas e 
colunas (cartesiana), com armazenamento, acesso e manipulação de dados altamente 
eficiente. 

Câmara (2002) salienta que os dados sócio-econômicos podem ser abordados como um 
conjunto de polígonos homogêneos ou como um conjunto de amostras, onde cada uma 
encontra-se associado ao centróide da unidade de levantamento, formando uma “superfície” 
contínua. A figura 1 demonstra tal diferença de representação. 

 
Figura 1 – Exemplo de Transformação de Dados em Áreas para Superfícies (Dados Contínuos). 

As amostras na segunda imagem foram interpoladas a partir de procedimentos 
geoestatísticos, o que confere a distribuição espacial dos dados uma suavização sobre o 
seu significado, de forma diferente da primeira que fornece uma estratificação mais clara, 
porém menos realística. Este detalhe é importante no sentido que os dados geoestatísticos 
são dados para emprego em métodos correlatos, e não uma classe específica de dados.  

4.1. Os Dados Espaciais para Previsão de Gn 

O primeiro balizador importante, como pode ser visto na maioria dos desenvolvimentos 
investigados, é que a natureza do problema de previsão de demanda associado ao 
segmento de energia, prevê em sua resolução o emprego de variáveis de caráter sócio-
econômico. Tal característica tem a mesma peculiaridade no segmento de GN. 

Especificamente os dados sócio-econômicos, em função de suas características de 
confidencialidade e de tratamento estatístico, na grande maioria apresentam-se agregados 
em unidades de análise delimitadas por polígonos fechados (setores censitários, zonas de 
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endereçamento postal, municípios) salvo quando referem-se a dados de unidades 
produtoras e / ou consumidoras; quando são representados por pontos, ou seja, com 
registro individualizado. 

Sobre as representações por polígonos, ressalta-se que supõe-se que as regiões 
apresentadas são homogêneas e que as mudanças significativas no comportamento das 
variáveis ocorrem nos limites; porém, isto é uma premissa falsa visto que as unidades de 
levantamento são definidas por critérios operacionais ou políticos, e não há garantia de que 
o comportamento das variáveis seja homogêneo dentro das unidades. Isto representa 
significativa diferença quando comparadas as representações pontuais, pois estas 
identificam a posição real de ocorrência da variável. 

Outro balizador importante, no que se refere ao problema de engenharia de distribuição da 
rede de GN, é que isto ocorre prioritariamente no espaço urbano. Com isto, espera-se que 
os resultados estejam apresentados em uma unidade geográfica de referência (UGR) que 
permita visualizar o encaminhamento da rede dentro de um determinado espaço qualquer 
de interesse. Cabe ressaltar que as unidades devem ter resolução adequada ao fenômeno 
estudado, definida a partir da menor área para a qual estão disponíveis os dados.  

5. OS MODELOS REGRESSIVOS ESPACIAIS 

Podem ser citadas as seguintes famílias de modelos de estrutura regressiva para aplicação 
observando a perspectiva espacial: os auto-regressivos, os de regressão ponderada e os 
espaço-temporais. O primeiro procura explicar a variável independente de duas formas: 
individualmente por ela mesma ou em associação com um conjunto de variáveis 
explicativas, para uma dada região espacial. Permitem ainda o emprego em análises do tipo 
cross section ou com dados em painel. Os modelos de regressão ponderada explicam o 
comportamento da variável independente, em função de sua relação com as variáveis 
explicativas, ao longo do espaço. O último estabelece estruturas para previsão de processos 
dinâmicos que ocorrem contiguamente no espaço e no tempo. 

5.1. Os Modelos Autoregressivos Espaciais 

Com base na aplicação da modelagem das regressões não espaciais, na forma de (3.1); e 
de regressões ordinárias de mínimos quadrados, do inglês Ordinary Least Squares (OLS), 
modificadas para relaxar a suposição de independência, inerente ao modelo de regressão 
simples na forma de 

)(nx)(kx(nxk))(nx
UβXY

111
+= 3

estudo do problema espacial usualmente intitulado: Modelos Autoregressivos Espaciais. 

 , encontra-se um conjunto de métodos aplicados a  

Para dados em formato de áreas existem algumas dificuldades para seguir a abordagem de 
que os efeitos de segunda ordem são estacionários e podem ser modelados como uma 
função ajustada pela distância entre os pontos, assim como no caso dos dados contínuos. 

                                                           
3 Onde U é vetor de média zero de erros com matriz de covariância C ( E(U)=0 e E(UUT)  = C) , então os mínimos quadrados 

estimados para β e correspondendo aos erros padrões torna-se: yCXX)C(Xβ 1T11T
^

−−−=  e 

11T
^

X)C(X)βVAR( −−= .  
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Mesmo que existisse um processo com espaço contínuo estacionário, o uso de valores 
agregados e, observações indiretas sobre áreas irregulares, resultariam em variâncias e 
covariâncias que não seriam iguais para todas as áreas; sendo assim não se teria uma 
simples medida de distância entre as áreas (Bailey, 1995). 

Embora seja possível modelar a estrutura de covariância para áreas com base no 
correlograma residual, é preferível assumir que os valores dos dados acontecem nos 
centróides das áreas como uma forma indireta de especificar o modelo de covariância. Isto é 
razoável para explicar as variações de segunda ordem observadas pela demonstração de 
aceitáveis graus de independência espacial nos resíduos do modelo final. 

Em outras palavras, ao invés de tentar especificar C empregando diretamente um OLS, faz-
se indiretamente por um “esquema de interações”. Isto é feito incluindo no modelo os 
relacionamentos entre as variáveis e seus valores vizinhos os quais vão especificar 
indiretamente a forma de C.  

Como a interação das variáveis nos modelos não precisa assumir estacionariedade 

para os componentes de segunda ordem, não são necessariamente restritas a estrutura de 

covariância e sendo assim são ajustadas por funções de distância euclidiana (Bailey, 1995). 

Um modelo simples de interação de variáveis é escrito na forma: 

εpWuu
uXβy
+=

+=
                                                              (5.1) 

Onde W é a matriz de proximidade, que por conveniência assume-se que é padronizada 
para ter a soma das linhas por unidade e, ε é o vetor de erros randômicos independentes 
com variância σ2 constante 

 0)E( =ε e Iσ)E(ε( 2T = . 

Aplicando-se um pequeno ajuste com uma única interação do parâmetro p em (5.1) prove-
se uma forma mais complexa desta classe de modelo, que envolve parâmetros de interação 
e matrizes de proximidade com diferentes atrasos.  

∴+−+=
∴++=

ε)XβpW(yXβy
εpWuXβy

                                               (5.2) 

Este modelo é conhecido como modelo de erros autocorrelacionados e pode ser escrito na 
forma de (Bailey, 1995) e (LeSage, 1999): 

εpWXβpWyXβy +−+=                                                  (5.3) 

Onde Y é expresso como uma resposta as influências; Yi na área Ai depende dos valores 
que o envolvem Yj(j≠i), através do termo pWY, que depende da direção geral da relação de 
regressão Xβ, e da tendência dos vizinhos através de pWYβ. Este modelo é conhecido 
como Spatial Durbin Model (Anselin, 1988) em analogia a sugestão de Durbin para o caso 
de um modelo de series temporais com auto-correlação residual. 
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A simplificação deste modelo suprimindo o termo pWXβ faz com que as variações espaciais 
de segunda ordem sejam representadas puramente como um efeito auto-regressivo. Isto 
resulta em uma estimativa de máxima probabilidade as quais são computadas de forma 
mais simples quando comparadas com o modelo completo de erros auto-correlacionados. 
Desta forma tem-se o modelo intitulado misto autoregressivo-regressivo, ou Modelo 
Autoregressivo Espacial, do inglês, Spatial Autoregressive Model (SAR) (LeSage, 1999), na 
forma de: 

εpWyXβy ++=                                                         (5.4) 

A partir do modelo SAR é possível obter o modelo puramente auto-regressivo espacial, com 
a retirada da parcela básica da relação de regressão Xβ, onde a variável independente é 
explicada a partir dela mesma e da influência de sua ocorrência nas regiões vizinhas. Este 
modelo é conhecido como modelo auto-regressivo espacial de primeira ordem, do inglês, 
First Order Spatial AR (FAR). 

εpWyy += .                                                              (5.5) 

Os modelos apresentados anteriormente têm uma condição comum de emprego para dados 
do tipo cross section, ou seja, estas estruturas de modelagem mitigam tão somente os 
efeitos espaciais. Desta forma, para integrar os efeitos temporais torna-se necessária a 
aplicação de um sistema de equações espaciais como uma extensão do modelo espacial 
simples. Tal integração é proposta no modelo Spatial Seemingly Unrelated Regression 
(SUR) sob a forma de integração de um conjunto de modelos de estrutura SAR para análise 
de dados em painel. 

 

Figura 2 – Sistema de Equações Espaciais para Modelagem de dados em Painel – Estrutura SUR. 

Segundo Bailey (1995) existe uma variedade de especificações de modelos alternativos com 
base em auto-regressão condicional. Em LeSage (1999) encontra-se a apresentação de 
uma estrutura geral que considera as condições auto-regressivas espaciais incluindo os 
atrasos espaciais e a estrutura de erros correlacionados espacialmente, como segue: 
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                                                    (5.6) 

Um ponto especial sobre este modelo é que se hão evidências de que existe dependência 
espacial na estrutura de erros de um modelo auto-regressivo espacial, os modelos 
baseados em condições podem representar uma abordagem apropriada para modelar a 
dependência destes erros (LeSage, 1999). Estes modelos também podem ser empregados 
para simulação de processos de tomada de decisão baseados em localização, quando, por 
exemplo, a matriz W2, é empregada como o inverso da distância entre pontos. 

6. CONCLUSÕES 

Apesar do emprego da questão espacial poder ser combinada com outros métodos, como a 
taxonomia levantada por Fischer (2006) sobre a aplicação de sistemas especialistas 
contendo modelos RN e SIG incorporados, especificamente para as ferramentas espaciais 
não se encontrou, para qualquer período (curto, médio e longo prazo) uma aplicação voltada 
à demanda do setor de energia elétrica e GN, observando o emprego de análise dos efeitos 
da auto-correlação e da heterogeneidade espacial, ou até mesmo empregando modelos 
auto-regressivos espaciais, base da econometria espacial. 

Com relação ao emprego dos modelos auto-regressivos espaciais no desenvolvimento de 
um modelo de previsão de demanda de GN, pode-se concluir que estas estruturas oferecem 
capabilidade ao processo na medida em que apresentam as seguintes características 
aderentes ao problema: 

São multivariados, ou seja, permitem mapear na solução o conjunto de variáveis explicativas 
que melhor representam o problema; 

Admitem o mapeamento linear quando relaxadas as hipóteses de ausência de auto-
correlação e resíduos homocedásticos; 

Na possibilidade de estruturar matrizes de contigüidade espaciais de mesma granulometria 
espacial entre a variável de interesse e as explicativas permitem re-alimentação, ou seja, é 
possível avaliar a causalidade de Granger e implementar modelos com estrutura de re-
alimentação; 

Empregam matrizes de proximidade que permitem mapear no espaço o relacionamento 
entre as variáveis dependente e explicativas, seja por ordem de vizinhança, seja por 
influência da distância,  

Mitigam do vetor dos resíduos a parcela relativa à auto-correlação espacial da variável 
dependente quando maximiza parte dos atrasos espaciais na estimação do modelo; 

Permitem introduzir no modelo, na ótica temporal, a seleção de variáveis explicativas de 
melhor correlação com a variável dependente e, na ótica espacial, as variáveis explicativas 
de menor auto-correlação espacial global, mitigando o risco de inserir variáveis com alta 
dependência espacial. 
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Além dos benefícios que a perspectiva espacial proporciona quando da apresentação dos 
resultados ao longo da superfície e da mitigação dos riscos associados ao problema de 
engenharia apresentado, conclui-se também que o desenvolvimento dos modelos espaciais 
de demanda com base no emprego de estruturas autoregressiva, apresenta outra 
potencialidade relativa à capacidade de mapear e integrar as variáveis explicativas, 
comumente alicerçadas em dados sócio-econômicos representados em área, em um 
modelo de igual valor de ordem e representação espacial (variáveis explicativas e 
independente). 
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