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Atualmente, com o aumento da demanda de carga elétrica, possível escassez 

de combustíveis fósseis e rígidas restrições para implantação de novas hidrelétricas, 

tem-se observado uma crescente conscientização para uso de uma fonte de energia 

ambientalmente limpa. Com isso, a geração de energia através do vento tem sido uma 

alternativa amplamente difundida no Brasil e no mundo. No entanto, a expansão 

acelerada da geração de energia eólica é um desafio, devido à necessidade de conhecer 

os possíveis impactos na operação, manutenção e interligação com o sistema energético 

existente. A previsão da geração de energia vem sendo empregada com o intuito de 

minimizar esse desafio, tendo em vista que a velocidade do vento não depende da 

intervenção humana. Sendo assim, no presente trabalho têm sido estudadas as 

potencialidades de utilização dos modelos de previsão baseados em redes neurais 

artificiais na previsão de geração eólica em horizontes de muito curto prazo (alguns 

minutos até horas à frente) e curto prazo (algumas horas até alguns dias à frente), com o 

objetivo de analisar o desempenho para os diferentes horizontes. 
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Nowadays, with the increase of electrical load demand, possible shortages 

of fossil fuels and strict restrictions to deployment of new hydroelectric, has seen a 

growing awareness for the use of environmentally clean energy source. Thus, the 

generation of energy through wind has been a widespread alternative in Brazil and the 

world. However, the accelerated expansion of wind power generation is a challenge 

because of the need to know the possible impacts in the operation, maintenance and 

interconnection with the existing energy system. The power generation forecast has 

been used in order to minimize this challenge, considering that the wind speed does not 

depend on human intervention. Therefore, in this work have been studied the 

potentiality of forecasting models based on artificial neural networks to forecast the 

wind generation in very short term horizon (a few minutes up to hours ahead) and short 

term horizon (a few hours up to a few days ahead). 
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Capítulo 1 
 

1 Apresentação 
 

1.1 Introdução 
 

No cenário mundial observa-se uma crescente conscientização na 
necessidade de estimular o desenvolvimento sustentável, conceito que, no âmbito da 
atividade de produção de energia elétrica, alia a expansão da oferta, consumo 
consciente, preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida.  

Esta conscientização deu-se em virtude dos efeitos da deterioração 
ambiental provocada pela ação humana, principalmente o aquecimento global, que 
ocorre pela emissão dos gases causadores do efeito estufa liberados em larga escala nos 
processos de combustão dos recursos fósseis para produção de calor, vapor ou energia 
elétrica, assim como o possível esgotamento, em médio prazo, das reservas de recursos 
naturais mais utilizados atualmente, tais como, o carvão mineral e o petróleo (ANEEL, 
2008). 

O desenvolvimento sustentável é um grande desafio para o mundo, já que 
tem o objetivo de reduzir o impacto ambiental e ao mesmo tempo, ter capacidade de 
acompanhar o crescimento econômico. Ou seja, produzir energia suficiente para as 
necessidades atuais sem esgotar os recursos para o futuro (ANEEL, 2008). Como 
consequência deste novo paradigma, o mundo vive um momento de adoção de fontes de 
energias renováveis, e o Brasil não está fora deste contexto. 

No Brasil, praticamente 70% da eletricidade gerada provem do 
fornecimento das hidroelétricas, no entanto, apesar de ser considerada fonte de energia 
limpa, do ponto de vista ambiental e até social, torna-se cada vez mais difícil justificar o 
alagamento de grandes áreas territoriais para criação de novas barragens. Este motivo 
revela a necessidade de fomentar a procura de novas fontes de energia (ANEEL, 2008). 

Uma dessas novas fontes é a energia eólica que é obtida da energia cinética 
gerada pela migração das massas de ar, provocada pelas diferenças de temperatura 
existente na superfície da terra. A geração eólica ocorre quando o vento entra em 
contato com as pás do aerogerador fazendo o rotor girar, produzindo energia mecânica. 
O rotor é acoplado a um gerador através de um sistema de transmissão com 
engrenagens que, consequentemente, produz energia elétrica.  

A geração da energia numa turbina eólica depende principalmente da área 
do rotor, da densidade do ar e da velocidade do vento. Entretanto, a área do rotor e a 
densidade do ar não variam expressamente com a localização geográfica do aerogerador 
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e, dentre estes três fatores, o que caracteriza a volatilidade da geração eólica é a 
velocidade dos ventos, a qual depende da temperatura, da diferença de pressão e do 
terreno (MUYEEN, 2012, ANEEL, 2008). 

Os ventos do Brasil estão entre os melhores do mundo, compostos pelos 
chamados ventos elegantes e bem comportados. De acordo com o Atlas de Energia 
Elétrica do Brasil (2008), a presença dos ventos no território brasileiro é duas vezes 
superior à média mundial e possui apenas 5% de oscilação de velocidade, o que fornece 
maior previsibilidade à produção. Além disso, estudos realizados consideraram que a 
velocidade dos ventos é maior no período de estiagem, sendo possível nesse período 
portanto, operar a geração de energia eólica em um sistema complementar com as 
usinas hidroelétricas (ANEEL, 2008). 

Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2008), o país possui um 
potencial de geração eólica estimado em 143 mil MW considerando apenas os locais 
com velocidade média dos ventos anual acima de 7 m/s. No entanto, de acordo com a 
World Wind Energy Association (2011), o país ultrapassou 1 GW de geração eólica no 
final do primeiro bimestre de 2011, sendo que em 2003 produzia apenas 22 MW e em 
2007 passou para 273 MW, o que representa um aumento expressivo na produção, 
demonstrando crescimento contínuo a cada ano, como mostra a Figura 1. Em 2012 o 
Brasil teve um aumento de capacidade de 1076,5% e de 892% em 2013 (WWEA, 
2014). 

 

Figura 1: As dez cidades que tiveram maiores aumentos na capacidade instalada de geração eólica. 
Fonte: WWEA, 2014. 
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Com isso, o Brasil em 2013, de acordo com a World Wind Energy 

Association (2014), esteve entre os quinze primeiros países com maior geração de 
energia eólica. 

Com o crescimento acelerado de geração eólica no Brasil e no mundo, é 
fundamental a previsão a curto, médio e longo prazo para conhecer os possíveis 
impactos na operação, manutenção e interligação com o sistema energético existente. 
Além disso, a geração eólica é definida quase inteiramente pelos comportamentos 
meteorológicos, principalmente pela velocidade dos ventos. Por isto, é de grande 
importância prever a geração em curto prazo para definir quanto de energia será preciso 
ainda ser gerada através das outras fontes existentes (LANGE, 2005, MUYEEN, 2012). 

Uma vez que a geração eólica depende da velocidade dos ventos, fenômeno 
independente da intervenção humana torna-se um desafio a produção, distribuição e o 
fornecimento de eletricidade em um nível estável. Por este motivo, a previsão confiável 
desta informação é importante para garantir o fornecimento de energia num futuro 
próximo e assim, esta forma de geração ser eficientemente integrada ao sistema elétrico 
existente (LANGE, 2005, QUASCHNING, 2005, JURSA, 2008, MUYEEN, 2012).  

O presente trabalho tem como principal objetivo explorar a aplicação do 
algoritmo de redes neurais para a previsão da velocidade do vento e da potência num 
contexto de ventos comportados, usando para tanto dados de um parque eólico alocado 
no nordeste do Brasil. Neste estudo de caso é realizada a previsão da energia eólica 
usando redes neurais do tipo backpropagation em horizontes de muito curto prazo 
(alguns minutos até horas à frente) e curto prazo (algumas horas até alguns dias à 
frente). 

 

 

1.2 Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho é realizar a previsão de geração de energia eólica 
em horizonte de curto prazo utilizando redes neurais artificiais, sendo os objetivos 
específicos os seguintes: 

• Apresentar a previsão em horizonte de muito curto prazo (alguns minutos até 
horas à frente) e curto prazo (algumas horas até alguns dias à frente) da 
velocidade dos ventos e da potência elétrica utilizando o algoritmo de redes 
neurais artificiais; 

• Apresentar a previsão em horizontes de acordo com o cronograma de elaboração 
eletroenergética da ONS de energia eólica utilizando o algoritmo de redes neurais 
artificiais; 

• Comparar os resultados do estudo da previsão de energia eólica de redes neurais 
artificiais com os de series temporais. 
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1.3 Justificativa 
 

A energia eólica é uma fonte de energia de grande variabilidade, 
imprevisibilidade e incerteza devido à natureza irregular do vento que depende da 
temperatura, diferença de pressão e do terreno, ou seja, depende quase integralmente de 
fatores meteorológicos, o que não ocorre com outros tipos de geração convencionais. 
Por isto, é fundamental a previsão desta energia em horizontes de muito curto prazo 
(alguns minutos até horas à frente), curto prazo (algumas horas até alguns dias à frente), 
médio e longo prazo (alguns dias a meses à frente) para integração na estrutura de 
fornecimento de energia elétrica. 

Esta integração possui impacto significativo sobre a estabilidade do sistema, 
fluxo de potência, despacho de carga, problemas relativos à qualidade de energia, envio 
de carga e análise econômica, apresentando um grande desafio para os operadores do 
sistema de potência. 

Além disso, com a previsão da energia eólica, as usinas de energia 
convencionais poderão agendar a produção das centrais elétricas para atender à 
demanda, ou seja, é preciso prever quanto de energia eólica será gerada a um 
determinado instante à frente para saber quanto de energia será necessária gerar com as 
usinas convencionais a fim de não somente atender à demanda solicitada, mas também, 
fornecer energia com uma parcela renovável. 

Para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) exercer suas 
atribuições legais e cumprir sua missão institucional, ele desenvolve uma série de 
estudos e ações que têm como base os procedimentos de rede e informações externas 
que o ONS necessita receber das autoridades setoriais para execução de suas atividades 
(ONS, 2013).  

O ONS, com participação dos agentes e aprovação pela ANEEL, elabora os 
procedimentos de rede que são um conjunto de documentos de caráter normativo que 
estabelece regras, metodologias e procedimentos técnicos indispensáveis para o pleno 
exercício das atribuições do ONS. Eles definem os procedimentos e os requisitos 
necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, 
administração da transmissão, programação e operação em tempo real no âmbito do 
Sistema Interligado Nacional (SIN) (ONS, 2013). 

Os estudos de segurança operacional, de planejamento operativo de curto 
prazo e de suporte fazem parte da avaliação de curto prazo da operação do ONS. Estes 
estudos são voltados à manutenção da segurança operacional elétrica que visa aumentar 
a capacidade do SIN de suportar contingências extremas, definir as metas e diretrizes 
que são seguidas na programação diária e na operação em tempo real e consolidar as 
previsões de carga e estudos climáticos e meteorológicos (ONS, 2013). 

No Brasil, estes aspectos estão colocados nos Procedimento de Rede do 
ONS: submódulo 6.4 (Diretrizes para a operação elétrica com horizonte mensal); 
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submódulo 8.1 (Programação diária da operação eletroenergética); submódulo 9.6 
(Acompanhamento e previsão meteorológica e climática); submódulo 10.4 (Elaboração 
do Programa Diário de Operação); submódulo 10.6 (Controle da geração em operação 
normal); submódulo 10.10 (Gerenciamento da carga) e; submódulo 10.13 (Confirmação 
da capacidade de geração de unidades geradoras). 

Uma vez que nos trabalhos mais recentes existe uma forte tendência à 
utilização de algoritmos de inteligência artificial, como por exemplo, Redes Neurais 
Artificiais (RNA), o presente trabalho visa fazer um estudo do desempenho desta 
vertente através da previsão de geração eólica em diferentes horizontes à frente e 
comparar este modelo com o de séries temporais. 
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Capítulo 2 
 

2 Estado da arte 
 

Como já observado no Capítulo 1, a energia eólica gerada está em função da 
velocidade do vento, que depende, além do clima, de inúmeros fatores como, por 
exemplo, a rugosidade, relevo e a altitude do terreno. Contudo, pelo fato da geração 
eólica poder ser interligada ao sistema elétrico, é impossível garantir uma geração 
constante de energia. Porém ao implementar algoritmos adequados de previsão, torna-se 
possível saber qual parcela de energia será gerada para suprir a demanda.  

Muitos estudos têm sido voltados para o aperfeiçoamento de técnicas de 
previsão de ventos por um grande número de institutos e organizações com uma ampla 
experiência no campo. Diversos modelos têm sido desenvolvidos e utilizados nos 
parques eólicos ao redor do mundo, tais como WPMS, WPPT, Prediktor, ARMINES, 
Previento etc (WANG, 2011). Estes modelos abordam métodos físicos, métodos 
estatísticos e métodos híbridos e são instalados pelos usuários finais para operação on-

line e avaliação em escala local, regional e nacional. 

O levantamento bibliográfico permitiu observar que não existe um consenso 
na literatura sobre a classificação dos métodos de previsão em termos de escala de 
tempo. Assim, apenas serão referenciados os principais estudos neste campo, segundo 
os quais, existem três categorias de horizontes de previsão (WANG, 2011): 

• Muito curto prazo (até oito horas à frente);  

• Curto prazo (um dia à frente); 

• Longo prazo (alguns dias à frente). 

A aplicação que é dada para o correspondente horizonte de previsão é 
apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação de horizonte de previsão de acordo com a aplicação. 
Fonte: WANG, 2011. 

Escala de tempo Horizonte Aplicação 

Muito Curto prazo Oito horas à frente 
- Operação da rede em tempo real; 

- Ações de regulação. 

Curto prazo Um dia à frente 

- Planejamento de econômico despache de carga; 

- Decisões de despache razoável; 

- Segurança operacional. 
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Escala de tempo Horizonte Aplicação 

Longo prazo Alguns dias à frente 

- Planejamento de manutenção; 

- Gestão de operação; 

- Otimização de custo operacional. 

 

 

Os modelos de previsão podem ser classificados com base na sua 
metodologia em três categorias: 

• Modelos físicos (determinísticos); 

• Modelos estatísticos; 

• Modelos híbridos. 

O modelo físico ou determinístico se baseiam na modelagem dos processos 
físicos atmosféricos ou na previsão numérica do clima NWP (Numerical Weather 

Predicition) usando dados da previsão do clima como, por exemplo, a temperatura, 
pressão, rugosidade da superfície e obstáculos. Em geral, a velocidade do vento obtida a 
partir dos serviços meteorológicos locais é convertida em potência eólica com ajuda dos 
aerogeradores dos parques eólicos através de suas curvas de potência. A velocidade do 
vento é então ligada à curva de potência correspondente para determinar a potência de 
saída (LANGE, 2005). 

Por outro lado, os sistemas estatísticos tentam aproximar a relação entre a 
previsão da velocidade do vento e potência medida, e geralmente não usam uma curva 
de potência pré-definida. Assim, em contraste com os sistemas físicos, os sistemas 
estatísticos precisam de dados de entradas de treinamento a partir de dados medidos. Os 
modelos estatísticos se baseiam numa vasta quantidade de dados históricos sem 
considerar as condições meteorológicas. Usualmente envolvem inteligência artificial 
(redes neurais, redes neuro-fuzzy) e análises de séries temporais (LANGE, 2005). 

Já os modelos híbridos, combinam modelos físicos com modelos 
estatísticos. Particularmente usam previsão do tempo e análise de séries temporais. 

Como o desempenho dos métodos estatísticos vem evoluindo ao longo do 
tempo, aliado a sua fácil utilização, principalmente os previsores que utilizam 
inteligência artificial, grande número de pesquisadores vem demonstrando maior 
interesse nesta área. Entre as publicações a este respeito pode-se mencionar 
primeiramente o artigo publicado em 2006 por Ismael Sánchez com título de “Short-

term prediction of wind energy production”, o qual descreve a previsão de vento a um 
horizonte de curto prazo por um sistema combinado que possibilita prever a produção 
de energia eólica em um determinado parque eólico. O sistema proposto pelo autor teve 
por objetivo a adaptabilidade para as diferentes relações não lineares das variáveis 
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envolvidas com intuito de ser utilizado em parques eólicos em diferentes regiões 
geográficas ou, com diferente comportamento dos ventos. Neste estudo, é apresentada a 
combinação de várias técnicas de previsão com o propósito de obter o melhor resultado. 

Já em 2008, foi publicado o artigo intitulado “An Artificial Neural Network 

Approach for Short-Term Wind Power Forecasting in Portugal”, que apresentou a 
previsão de energia eólica em Portugal através de uma rede neural artificial. Neste 
estudo foi realizada a previsão de quatro dias do ano, cada dia em uma estação do ano, a 
fim de possibilitar uma análise do comportamento anual dos ventos no país. Utilizaram-
se, ainda no mesmo trabalho, para avaliar os resultados das previsões, os índices de 
desempenho MAPE (do inglês Mean Absolute Percentage Error), SSE (do inglês Sum 

Squared Error) e SDE (do inglês Standard Deviation of Error). 

 Cadenas e Rivera (2009) publicaram o artigo “Short term wind speed 

forecasting in La Venta, Oaxaca, México, using artificial neural network”,  no qual 
realizaram a previsão da série de ventos do mês de janeiro de 2000. 

A previsão no artigo supracitado foi realizada através de uma rede neural 
artificial com quatro configurações diferentes, com o propósito de encontrar o melhor 
ajuste dos dados, tendo sido utilizado para isto, 744 amostras para treinamento. A rede 
foi configurada com quatro características, descritas da seguinte maneira: 1) com três 
camadas, sendo a de entrada composta de três neurônios, uma camada escondida com 
três neurônios e a de saída com um neurônio; 2) com quatro camadas, sendo a de 
entrada composta de três neurônios, duas camadas escondidas com um neurônio e a de 
saída com um neurônio; 3) com duas camadas, sendo a camada de entrada com três 
neurônios e a camada de saída com um neurônio e; 4) também com duas camadas, 
sendo a de entrada com dois neurônios e a de saída com um neurônio. 

Uma vez gerados os resultados da previsão, estes foram comparados com as 
190 amostras do mês de janeiro de 2000 e a partir disso, foi possível verificar a precisão 
e o comportamento da previsão, avaliando, portanto, qual o melhor modelo a ser 
utilizado (CADENAS E RIVERA, 2009). 

Ainda mencionando o mesmo estudo (CADENAS E RIVERA, 2009), os 
resultados da previsão foram avaliados utilizando-se os índices de desempenho: erro 
quadrático médio (MSE – Mean Squared Error) e erro absoluto médio (MAE – Mean 

Absolute Error), onde foi obtido para o primeiro modelo MSE igual a 0,0019 e MAE 
igual a 0,0435, para o segundo MSE igual a 0,0020 e MAE igual a 0,0449, para o 
terceiro MSE igual a 0,0018 e MAE igual a 0,0425 e para o quarto MSE igual a 0,0016 
e MAE igual a 0,0399. De acordo com os autores o modelo com melhores resultados foi 
o quarto, com duas camadas e três neurônios. 

Com a análise realizada pelos autores, pode-se dizer que o estudo da 
previsão de uma série de dados não linear, como a série de ventos, através da utilização 
de redes neurais artificiais tem sido amplamente difundido já que este algoritmo é de 
fácil utilização e permite gerar bons resultados. 
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Em 2010, Khashei e Bijari publicaram o artigo “An artificial neural network 

(p, d, q) model for time series forecasting”, apresentando um modelo híbrido de rede 
neural artificial usando o modelo auto-regressivo integrado de médias móveis para 
melhorar a precisão do modelo de previsão em relação à rede neural artificial. Os 
autores propuseram a integração de diferentes modelos, o que segundo eles, pode ser 
um efetivo caminho para melhorar o desempenho dos previsores.  

Embora não tenha sido feito pelos autores a previsão de uma série de 
ventos, os mesmos conseguiram elaborar um estudo comparativo entre previsores para 
duas situações diferentes, sendo uma delas, o estudo de manchas solares, contendo o 
número anual de manchas solares entre 1700 e 1987, dando um total de 288 
observações. O estudo da atividade das manchas solares tem importância prática para os 
geofísicos, cientistas ambientais e climatologistas. A outra situação é uma série de lince, 
que contém o número de linces presos por ano no Rio Mackenzie no distrito do norte do 
Canadá, sendo utilizadas 114 observações, correspondente ao período entre 1821 e 
1934.  

O artigo publicado por Xia, Zhao e Dai, no ano de 2010, intitulado “Neuro-

Fuzzy Networks for Short-term Wind Power Forecasting” apresenta a previsão da 
energia eólica para o horizonte de 36 horas à frente através de um modelo Neuro-Fuzzy 
de previsão. Este modelo foi baseado em uma técnica de inteligência computacional 
híbrida constituída de rede neural e lógica Fuzzy.  

A base de dados de vento utilizada no trabalho acima foi coletada a cada 30 
minutos e teve propósito de medir a precisão da previsão da geração de energia eólica 
para cada aerogerador de um parque eólico. O índice de desempenho utilizado foi o 
RMSE (do inglês Root Mean Square Error) e foi obtido um valor menor que 20%. Foi 
realizada a previsão durante quatro dias, sendo que no primeiro dia, o erro foi de 
13,35%, no segundo, de 11,26%, no terceiro de 11,09% e no quarto de 10,33%. 

Amjady, Neynia e Zareipour (2011) no trabalho “Short-term Wind Power 

forecasting using ridgelet network”, propuseram-se a descrever uma nova estratégia de 
previsão, cujo modelo usado foi uma rede neural ridgelet, cuja função de ativação é um 
conjunto de funções de base para representar funções multivariadas de forma eficiente e 
estável, chamada de ridge ou ridgelet. 

No trabalho, foi realizado um estudo comparativo entre o modelo proposto e 
outros previsores através da previsão mensal de abril a julho de 2010 em um parque 
eólico. 

A análise do desempenho deste modelo foi realizada através dos índices de 
desempenho: raiz do erro quadrático médio (RMSE – Root Mean Square Error) e o erro 
percentual absoluto médio modificado nomeado como MMAPE (do MAPE – Mean 

Absolute Percentage Error). Esta modificação do MAPE foi proposta para evitar que 
haja problema no cálculo do erro quando o valor da velocidade do vento atual for muito 
pequeno ou zero. Quando isto ocorre o MAPE calculado pode ser muito grande. 
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Em abril de 2012, foi publicado por Bhaskar e Singh o artigo “AWNN – 

Assisted Wind Power Forecasting Using Feed-Forward Neural Network”, o qual se 
utiliza de um modelo estatístico de previsão sem usar entradas NWP (do inglês 
Numerical Weather Prediction). 

Para isto, os autores compuseram duas etapas, a primeira foi de 
decomposição wavelet da série de vento seguida do uso da rede neural wavelet 
adaptativo para regredir após cada sinal decomposto, prevendo dessa maneira, a 
velocidade do vento para um horizonte de 30 horas. A segunda etapa consistiu do uso da 
rede neural feed-forward para mapear a não linearidade entre a velocidade do vento e a 
saída da energia gerada, na qual a previsão da velocidade do vento foi transformada em 
energia eólica prevista. 

O modelo foi avaliado comparando-o com outros dois modelos através dos 
índices de desempenho MAE (do inglês Mean Absolute Error) e RMSE (do inglês Root 

Mean Square Error). 

Mahmoudi, Jamil e Balaghi (2012), no artigo “Short and Mid-Term Wind 

Power Plants Forecasting With ANN” tratam a previsão no horizonte de 1 hora como 
curto prazo e de 24 horas ou 1 dia como médio prazo. Para realização destas previsões, 
os autores utilizaram uma rede neural artificial multicamada. Para avaliação do 
resultado das previsões, os autores utilizaram os índices de desempenho MSE (do inglês 
Mean Squared Error) e o valor R, que é a relação entre o valor real e o valor da saída de 
RNA, no qual se espera que o valor de R seja próximo de 1. A rede neural foi treinada 
com o algoritmo backpropagation de Levenberg-Marquardt, o mesmo algoritmo de 
treinamento utilizado neste trabalho. 

Foi publicado em 2013, o artigo “Forecasting Models of Wind Power in 

Northeastern of Brazil” (Aquino, Ludermir, Nobrega Neto, Ferreira, Lira e Carvalho 
Junior), no qual se realizou a previsão de energia em dois parques eólicos localizados no 
nordeste brasileiro.  

Neste artigo foram utilizados dois tipos de modelos, segundo os autores: o 
W2P (Wind to Power) que abrange os modelos que executam a previsão da geração de 
energia utilizando a previsão da velocidade do vento e a curva de potência do parque 
eólico; enquanto que os modelos do tipo P2P (Power to Power) executam a previsão da 
geração de energia usando o histórico de geração de energia do parque eólico. Foi 
realizada a previsão com ambos os modelos para o horizonte de 6 horas com os dados 
discretizados a cada 10 minutos e para o horizonte de 5 dias com os dados discretizados 
a cada 30 minutos. 

Nesse estudo, os modelos foram avaliados através dos índices de 
desempenho MSE (do inglês Mean Squared Error) e o NMAE (do inglês Normalized 

Mean Absolute Error). Com isto, o que obteve melhor resultado foi o modelo P2P. 

Através de uma análise dos trabalhos publicados recentemente no campo da 
geração de energia eólica, é possível perceber um notável crescimento de estudos 
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voltados a essa temática. No Brasil, esta realidade não é diferente, onde estudos com 
enfoque na previsão da geração de energia através dos ventos tem se destacado, 
principalmente no nordeste brasileiro, onde estão sendo voltados grandes investimentos 
a esta área.  

No entanto, apesar de notarmos um maior investimento neste campo, ainda 
é insuficiente devido a pouca experiência, dados e pesquisas com foco nesta fonte de 
energia no Brasil.  
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Capítulo 3 
 

3 Redes Neurais Artificiais 
 

3.1 Histórico 
 

Originalmente as redes neurais foram desenvolvidas pelo psiquiatra e 
neuroanatomista Warren McCulloch e pelo matemático Walter Pitts em 1943, os quais 
descreveram um cálculo lógico das redes neurais que unificava os estudos de 
neurofisiologia e da lógica matemática (HAYKIN, 2001).  

Em 1949, Donald Hebb reforçou o conceito de neurônio e como ele trabalha 
quando publicou o livro "The Organization of Behavior" e propôs uma lei de 
aprendizado para ajuste da eficiência dos neurônios. Com o propósito de aperfeiçoar e 
aplicar esta tecnologia, diversos modelos têm surgido. Assim, o neurobiologista Frank 
Rosenblatt iniciou o trabalho do Perceptron (ANDERSON, 1992). 

Atualmente são diversas áreas de aplicações do algoritmo de redes neurais e 
a cada nova descoberta neste campo atrai mais atenção para futuras investigações. 

 

 

3.2 Neurônio Artificial 
 

O neurônio artificial foi proposto para simular um neurônio biológico real, é 
uma estrutura lógico-matemática que procura simular sua forma, comportamento e suas 
funções (LANGE, 2005). 

Logo, os dendritos de um neurônio biológico foram substituídos por 
entradas, os estímulos captados pelos dendritos que simulam as sinapses (sinapse é a 
região onde dois neurônios entram em contato e através da qual os impulsos nervosos 
são transmitidos entre eles), são processados pela função de soma cuja ligação é 
realizada através de elementos chamados pesos e, o limiar de disparo do neurônio 
biológico foi substituído pela função de transferência. 

Um exemplo de um neurônio artificial é representado pela Figura 2, em que 
pode ser visto as entradas, os pesos, a função de soma, a função de transferência e a 
saída do neurônio. 
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Figura 2: Neurônio Artificial. 
Fonte: TAFNER, 2014. 

 

 

 

3.3 A Rede Neural Artificial 
 

A rede neural artificial é um sistema com diversos neurônios interligados. 
Estes neurônios são ligados por conexões sinápticas, sendo que os neurônios da 
primeira camada, que formam a camada de entrada, são chamados de neurônios de 
entrada, e os neurônios que estão na última camada, que formam a camada de saída, são 
chamados de neurônios de saída. Estas duas camadas de neurônios recebem estímulos 
do meio externo e se comunicam com o exterior, respectivamente (HAYKIN, 2001). 

A rede neural possui também neurônios internos ou ocultos que recebem as 
saídas dos neurônios da camada de entrada e transmitem sua saída para a entrada dos 
neurônios da camada de saída. Entretanto, há possibilidade da rede neural possuir mais 
de uma camada oculta. 

O perceptron, proposto por Rosenblatt (1959), é uma rede direta constituída 
de unidades binárias que aprendem a classificar padrões através de aprendizado 
supervisionado, além de modelar o neurônio fazendo a soma ponderada de suas 
entradas, enviando 1, se a soma for maior que algum resultado inicial ajustado, ou 0, 
caso contrário. 

O agrupamento de perceptrons em camadas é denominado de Multilayer 

Perceptron e foi desenvolvido com o propósito de resolver problemas mais complexos, 
para os quais a utilização de neurônio básico não poderia resolver. 

Em termos matemáticos, a rede neural artificial é descrita por uma soma 
ponderada. Sendo ����� a atividade do ��� neurônio no tempo �. Então, a atividade de 

um neurônio 	 que está ligado a 
 neurônios é �����, expressa pela equação (1). 
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�����	,																																																																																											�1� 

 

em que �� são, aos pares, fatores de ponderação entre os neurônios. Estes fatores são 

parâmetros importantes de uma rede neural artificial. Além disso, �� são números reais 

que podem ser negativo se o neurônio � inibe a atividade do neurônio 	 (LANGE, 2005). 

 

Figura 3: Rede Neural Artificial. 
Fonte: Barbosa, 2005. 

 

 

Sendo assim, a estrutura da rede neural artificial pode ser resumidamente 
classificada em três grupos, como definido na Figura 3, sendo estes os seguintes: 

• Camada de entrada: onde os padrões são apresentados à rede; 

• Camadas intermediárias ou ocultas: onde é feita a maior parte do 
processamento e realizada a extração das características do 
problema; 

• Camada de saída: onde o resultado final é concluído e apresentado.  

 

Redes neurais são também classificadas de acordo com a arquitetura em que 
foram implementadas, topologia, características de seus nós, regras de treinamento e 
tipos de modelos. 
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3.4 Algoritmo backpropagation 
 

A arquitetura backpropagation foi desenvolvida no início dos anos 70 por 
várias fontes independentes, dentre estas, pode-se citar Werbor, Parker, Rumelhart, 
Hinton e Williams. Atualmente, é a arquitetura mais popular, eficaz e de fácil 
aprendizagem utilizada para redes complexas multicamadas. Esta rede é mais usada que 
todas as outras combinadas e usada em diferentes tipos e aplicações, que abrange uma 
grande classe de redes com topologias e métodos de treinamento diferente 
(ANDERSON, 1992). 

Geralmente, a rede backpropagation possui uma camada de entrada, uma 
camada de saída e pelo menos uma camada oculta, na qual são usadas, normalmente, 
apenas uma ou duas camadas ocultas.  

As camadas ocultas não interagem com o ambiente externo, mas exercem 
grande influência no funcionamento da rede, ou seja, quantidade de neurônios nestas 
camadas influencia no desempenho da rede. Quando há poucos neurônios, estes não 
conseguem detectar adequadamente os sinais em um conjunto complicado de dados, 
entretanto, quando há muitos neurônios a serem treinados por um número limitado de 
informação contida no conjunto de dados, podem fazer com que o treinamento não 
termine adequadamente em tempo hábil. Estas duas situações são chamadas de 
underfitting e overfitting, respectivamente (ANDERSON, 1992). 

O algoritmo backpropagation define a forma com que a rede é treinada. 
Trata-se de um treinamento supervisionado no qual o algoritmo utiliza o erro calculado 
para corrigir os pesos em todas as camadas, iniciando na saída e chegando até a entrada 
da rede. 

Assim, a utilização do algoritmo backpropagation para treinamento da rede 
se distinguem em duas etapas. Primeiro, é apresentado um padrão à camada de entrada 
da rede que segue através da rede até que a resposta seja produzida pela camada de 
saída. Segundo, a saída obtida é comparada ao valor correspondente do banco de dados 
para treinamento. Se a saída não estiver correta, o erro é calculado e propagado da 
camada de saída até a camada de entrada. Assim, os pesos das camadas ocultas vão 
sendo modificados conforme o erro vai sendo retropropagado (HAYKIN, 2001). 

A função de ativação e a função que calcula o erro precisam ser 
diferenciáveis. Através da derivada da função do erro pode-se encontrar os pesos que 
minimizam o erro enquanto que a derivada das funções de ativação é utilizada para o 
cálculo do delta. 

As redes que utilizam o algoritmo backpropagation trabalham com a regra 
delta generalizada, a qual possui uma variação apropriada para redes multicamadas 
(BRAGA, 2000). 
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O treinamento das redes multicamadas com backpropagation pode 
demandar muitos passos no conjunto de treinamento, o qual resulta em um longo tempo 
de treinamento. O ideal seria utilizar a maior taxa de aprendizado possível resultando 
em um aprendizado mais rápido. No entanto, quanto maior o gradiente descendente, 
maior será a mudança nos pesos, aumentando a velocidade do aprendizado, o que pode 
levar a uma oscilação do modelo. 

Uma maneira de aumentar a taxa de aprendizado sem levar à oscilação é 
modificar a regra delta generalizada para incluir o termo momentum. Este termo é uma 
constante que determina o efeito das mudanças passadas dos pesos na direção atual do 
movimento no espaço de pesos (BRAGA, 2000). 

Desta forma, o termo momentum leva em consideração o efeito de 
mudanças anteriores de pesos na direção do movimento atual no espaço de pesos. 
Portanto, o termo momentum torna-se útil em espaços de erro que contenham longos 
declives, com curvas acentuadas ou vales com descidas suaves. 

Considerando a rede neural apresentada na Figura 4, dada como exemplo. 

 

Figura 4: Rede Neural de exemplo. 

 

 

em que x1 é o padrão apresentado à primeira entrada da camada de entrada, W10 e W11 
são os pesos do neurônio da camada de entrada, ∑ é a função soma, f(.) é a função de 
ativação, z é a saída da camada de entrada, W20 e W21 são os pesos da camada de saída e 
y é a saída da camada de saída. 

O critério do erro quadrático médio é dado por 	����,��� � �
�∑ ��� �����

����, em que J é o erro quadrático médio, d é o valor desejado, N o número de variáveis 
e �� é a saída em função de ���,���,���	�	���. 

A meta é minimizar o erro J que pode ser feito utilizando o gradiente 
negativo. A solução iterativa do gradiente negativo é então dada por ��� � ← � "#�� �
$ %&
%' |')*+,-, em que α é o passo de adaptação dado por 0 / $ ≪ 1. 

Ao se utilizar o erro médio, ou �2é4��, o treinamento é realizado em batch e 

o erro é dado por � � �
�∑��� � ����. Já ao utilizar o erro instantâneo, ou ���5�6��â�"�, o 

treinamento é on-line ou estocástico e o erro é dado por � � ��� � ����. 

Com a retropropagação do erro, os pesos da rede são ajustados, então 
��� ← ��� � $ ∗ 2 ∗ �� � ���1 � ��� , em que �� � ��  é o erro e �1 � ���  é a 
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derivada da função de ativação tangente hiperbólica. Para os demais pesos então o 
ajuste é feito da seguinte maneira, 

��� ← ��� − $ ∗ (2 ∗ (� − ��(1 − ��� ∗ ���(1 − :�� ∗ ;�, 
��� ← ��� − $ ∗ (2 ∗ (� − ��(1 − ����, 

��� ← ��� − $ ∗ (2 ∗ (� − ��(1 − ��� ∗ :�. 
 

Assim, à medida que é apresentado um padrão à camada de entrada da rede 
que segue através da rede até que a resposta seja produzida pela camada de saída, o erro 
sendo calculado e retropropagado da camada de saída até a camada de entrada, os pesos 
das camadas ocultas vão sendo ajustados. 

Como a função de ativação tangente hiperbólica é na escala -1 a 1 é 
necessário transladar e escalar a entrada, ou seja, normalizar a entrada. Logo depois, 
quando a saída é calculada, é realizado o processo inverso da normalização. 

 

 

3.5 Processo de aprendizado 
 

Geralmente os modelos de redes neurais possuem uma regra de treinamento, 
na qual os pesos de suas conexões são ajustados através de um processo iterativo. Este 
processo de treinamento se dá a partir dos dados realizados, onde a rede aprende de seu 
ambiente e com isso melhora seu desempenho (BARBOSA, 2005, ANDERSON, 1992).  

Esta é a propriedade mais importante das redes neurais. É a partir do 
treinamento que a rede neural adquire a sistemática necessária para executar 
adequadamente o processo desejado dos dados fornecidos. Portanto, é este processo de 
treinamento que difere a rede neural da computação programada, onde é necessário um 
conjunto de regras rígidas pré-fixadas. 

O algoritmo de aprendizado é definido como um conjunto de regras para a 
solução de um problema de aprendizado. Existem muitos tipos de algoritmos de 
aprendizado específicos para determinados modelos de redes neurais, estes algoritmos 
diferem entre si principalmente pelo modo como os pesos são modificados 
(CADENAS, 2009). 

Todo o conhecimento adquirido pela rede neural durante o processo de 
aprendizado é armazenado nas sinapses, ou seja, nos pesos atribuídos às conexões entre 
os neurônios. 

Cerca de 70% do total de amostras devem ser separadas para realização do 
treinamento e o restante das amostras só é apresentado à rede neural na fase de testes. 



 

 

18 

 

 

3.6 Desenvolvimento da aplicação 
 

Para aplicar as redes neurais artificiais, é necessário seguir alguns 
procedimentos, os quais aqui chamamos de passos. 

Os dois primeiros passos do processo de desenvolvimento de redes neurais 
artificiais são a coleta de amostras relativos ao problema e a sua separação em duas 
categorias: dados de treinamento, que serão utilizados para o treinamento da rede e 
dados de teste, que serão utilizados para verificar seu desempenho sob condições reais 
de utilização.  

Além disso, pode-se criar também um conjunto de validação, que é uma 
subdivisão do conjunto de treinamento utilizado para verificar a eficiência da rede 
quanto a sua capacidade de generalização durante o treinamento e, portanto, podendo 
ser empregado como critério de parada do treinamento. Esses conjuntos geralmente são 
separados aleatoriamente para prevenir tendências associadas à ordem de apresentação 
dos dados. 

O terceiro passo é a definição da configuração da rede, que pode ser 
dividido em três etapas: 

• Selecionar o paradigma neural apropriado à aplicação; 

• Determinar a topologia da rede a ser utilizada, ou seja, determinar o 
número de camadas, o número de neurônios em cada camada, etc.; 

• Determinar os parâmetros do algoritmo de treinamento e as funções 
de ativação.  

 

O quarto passo é o treinamento da rede. Nesta fase, serão ajustados os pesos 
das conexões através do algoritmo de treinamento escolhido. 

Nesta etapa do desenvolvimento da aplicação da rede neural, é importante 
considerar algumas características do processo de treinamento, tais como: 

• A inicialização da rede: Para iniciar a rede, é necessário escolher os 
valores iniciais dos pesos da rede, escolha esta, que pode diminuir ou 
aumentar o tempo necessário para o treinamento. A escolha errada 
destes pesos pode levar a uma saturação prematura. Há diferentes 
métodos para escolha dos valores iniciais dos pesos, cada método 
depende da aplicação da rede neural (LANGE, 2005); 

• O modo de treinamento: Existem dois modos de treinamento, o 
modo padrão e o modo batch. Com o modo padrão, a correção dos 
pesos acontece a cada apresentação de um exemplo do conjunto de 
treinamento à rede e baseia-se somente no erro apresentado naquela 
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iteração. Logo, em cada ciclo ocorrem diversas correções. Este é o 
modo mais utilizado devido ao menor armazenamento de dados e 
por ser menos suscetível ao problema de mínimos locais. Enquanto 
isto, com o modo batch, a cada ciclo é feita apenas uma correção, ou 
seja, todos os exemplos do conjunto de treinamento são apresentados 
à rede, seu erro médio é calculado e a partir deste erro, fazem-se as 
correções dos pesos, obtendo-se, portanto, uma melhor estimativa do 
vetor gradiente, o que torna o treinamento mais estável. Assim, a 
escolha do modo a ser utilizado depende do problema que está sendo 
tratado; 

• Tempo de treinamento: Deve-se escolher o critério de parada do 
treinamento. Embora o critério de parada do algoritmo 
backpropagation não seja bem definido, utilizando-se um número 
máximo de ciclos, deve-se considerar a taxa de erro médio por ciclo 
e a capacidade de generalização da rede. Sendo assim, a interrupção 
do treinamento deve ocorrer quando a rede apresentar uma boa 
capacidade de generalização e quando a taxa de erro for 
suficientemente pequena ou admissível. Logo, deve-se encontrar um 
ponto ótimo de parada com erro mínimo e capacidade de 
generalização máxima. 

 

Após o treinamento da rede, é feito o seu teste, sendo este o quinto passo 
para o desenvolvimento da aplicação da rede neural. Durante esta etapa, o conjunto de 
dados de teste é utilizado para determinar o desempenho da rede, já que estes dados não 
foram previamente utilizados. 

E finalmente, o sexto e último passo é a integração da rede, que é feita em 
um sistema do ambiente operacional da aplicação. 

Com a integração da rede neural ao sistema, é provável que se possam fazer 
melhorias que tanto facilite para o operador quanto melhore o desempenho da rede, isto 
pode ser feito através de aquisição de dados através de planilhas eletrônicas, interfaces 
com unidades de processamento de sinais ou arquivos padronizados e, além disso, fazer 
a manutenção da rede refazendo o treinamento quando necessário. 
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Capítulo 4 
 

4 Metodologia 
 

Este trabalho segue uma ordem de atividades conforme metodologia 
expressa no fluxograma da Figura 5. 

 

Figura 5: Fluxograma de previsão. 
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O projeto iniciará com o estudo da previsão das redes neurais artificiais e, 
em seguida, serão identificadas as variáveis que influenciam na determinação da 
previsão de energia eólica baseado nos dados históricos. 

Será realizada a previsão da velocidade dos ventos e da potência gerada 
utilizando o algoritmo de redes neurais artificiais BackPropagation com diferentes 
configurações, ou seja, com diferentes quantidades de camadas de entrada, oculta e de 
saída e analisar o erro da previsão. No entanto, a quantidade de neurônios na camada de 
saída depende do horizonte a ser previsto, ou seja, como os dados estão medidos a cada 
30 minutos, para o horizonte de uma hora, a rede neural terá dois neurônios na camada 
de saída. Para isto, está sendo utilizado o software Matlab com a utilização do toolbox 

“newff”. 

A conclusão do trabalho se dará com a validação dos resultados, verificando 
se os padrões estão sendo satisfeitos, e comparando-os apresentando os resultados 
encontrados com suas respectivas análises e conclusões. 

 

 

4.1 Estudo Comparativo 
 

O estudo comparativo é uma tarefa importante na avaliação da qualidade 
das previsões de vento, pois é através deste que se verifica o desempenho dos modelos 
de previsores utilizados. Entretanto, serão utilizados alguns índices de desempenho que 
possibilitarão uma melhor análise dos dados de velocidade de vento previstos e, 
consequentemente, um melhor estudo comparativo entre os previsores. 

Os índices de desempenho mais utilizados em problemas de previsão são 
calculados em função do erro de previsão 

 

�(�� = �(�� − �<(��	,																																																																																														(2� 
 

em que	�(�� é o valor real para o período de tempo � e �<(�� é o valor da previsão para o 
mesmo período. Independente do horizonte de previsão, para cada dado previsto para 
aquele dado horizonte é calculado o erro. 

Os índices de desempenho utilizados neste trabalho são apresentados a 
seguir (CRUZ, 2012): 
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• Erro Médio (ME do inglês mean error): 
 

=> = 1
?��(��

�

���
; 																																																																																					(3� 

 

• Erro Absoluto Médio (MAE do inglês mean absolute error): 
 

=B> = 1
?�|�(��|

�

���
	 ; 																																																																															(4� 

 

• Erro Quadrático Médio (MSE do inglês mean squared error): 
 

=�> = 1
?�D�(��E�

�

���
	 ; 																																																																												(5� 

 

• Erro Percentual Médio (MPE do inglês mean percentage error): 
 

=G> = 1
?�

�(��
�(�� 100

�

���
	 ; 																																																																								(6� 

 

• Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE do inglês mean absolute 

percentage error): 
 

=BG> = 1
?�I�(���(�� 100I

�

���
	,																																																																			(7� 

 

em que n é o número de períodos de tempo. 
Para calcular o erro médio do horizonte é calculado a média dos erros para 

cada dado previsto para aquele horizonte, já para o período de validação a ser analisado, 
é calculada a média das médias do horizonte, ou seja, para o horizonte de um dia, é 
calculada a média do erro do horizonte de um dia, depois para o próximo dia e assim 
por diante. Em seguida, é calculada a média dos dias previstos para todo o período de 
validação. 
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Assim, os índices de desempenho apresentados nas equações (3) a (7) serão 
usados no estudo comparativo entre as previsões feitas com o modelo de redes neurais 
artificiais e o modelo de séries temporais. Entretanto, o índice de desempenho que 
melhor identifica a qualidade da previsão é o MAPE, pois este é adimensional e 
expresso em porcentagem. Quanto menor o MAPE, melhor o resultado da previsão. 

No entanto, como os trabalhos anteriores utilizam os erros ME, MAE, MSE 
e MPE são então utilizados também neste trabalho estes índices de desempenho, pois é 
necessário verificar se os valores encontrados estão condizentes com os estudos que 
vem sendo realizados ao longo do tempo através dos trabalhos publicados. 

Alguns dos índices de desempenho avaliam de forma global a aproximação 
da previsão e outros servem para verificar valores máximos de erro. Já o MAPE é um 
valor relativo percentual e os outros não. 

O ME é a média das diferenças entre os valores reais e os valores previstos 
para cada instante do horizonte a que se deseja prever. Ao utilizar este índice de 
desempenho, é possível verificar se os valores previstos tendem a estarem acima ou 
abaixo dos valores desejados de previsão. 

Assim, para se determinar o qual perto a previsão está do valor desejado, 
calcula-se o erro médio da previsão. Como este é mensurado somando o erro de cada 
período, uma forma de eliminar o cancelamento de erros positivos com os erros 
negativos é elevar ao quadrado todos os erros antes de efetuar o somatório, chegando ao 
MSE. 

O MSE pode ser definido com sendo a média do quadrado do desvio entre o 
valor da previsão e do valor desejado. Este erro é considerado uma medida importante 
para a escolha do modelo, já que os maiores desvios resultam em um peso grande para a 
média, enquanto os baixos valores resultam em um erro menor. Assim, o ideal é adotar 
como modelo aquele que minimize a média. Este erro pode ser utilizado para definir o 
modelo de previsão mais preciso. 

O MAE mede o afastamento médio das previsões em relação aos valores 
desejados. Neste sentido, seu valor ideal seria igual à zero. Assim, o erro médio tende a 
ser pequeno na medida em que os erros negativos e positivos se compensem, mas o 
MAE elimina essa compensação apresentando a média absoluta dos erros. 

O MPE é a média de todos os erros percentuais expressos como uma 
porcentagem do valor observado. Assim este índice indica um percentual do qual 
grande é a distância do valor previsto para o valor desejado. 

O MAPE é a média de todos os erros absolutos percentuais, fornecendo uma 
indicação do tamanho médio do erro, expresso como uma porcentagem do valor 
observado, independentemente do erro ser positivo ou negativo. 
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4.2 Descrição dos Dados 
 

Os dados de velocidade do vento utilizados foram fornecidos por um parque 
eólico situado no nordeste brasileiro. Estes dados foram coletados em intervalos de dez 
minutos durante um ano e sete meses. Com intuito de adequar os dados aos intervalos 
padronizados pelo ONS, foram calculados valores médios em intervalos de tempo de 
trinta minutos, totalizando 29520 amostras (SILVA, 2013). 

O banco de dados foi coletado de 27 de abril de 2011 até 31 de dezembro de 
2012. A série foi cortada a partir de 09 de dezembro de 2012 e feita previsões diárias a 
partir desse dia, contemplando as três últimas semanas do mês de dezembro de 2012. Os 
dados foram atualizados diariamente e novas previsões efetuadas segundo o cronograma 
do ONS, simulando uma situação real. 

Pelo fato da série temporal em estudo possuir mais de 29000 amostras, 
torna-se necessário uma análise estatística e gráfica desses números no início do 
procedimento. O Gráfico 1 apresenta a velocidade do vento em função do tempo para o 
período de 01 de maio de 2011 à 30 de junho de 2011. 

 

Gráfico 1: Velocidade do Vento (m/s) x Tempo (h). 

 

 

Alguns dados estatísticos referentes aos dados apresentados podem ser 
vistos na Tabela 2. 
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Tabela 2: Dados estatísticos das amostras de velocidade do vento. 

Número de 
amostras 

Média (m/s) Desvio Padrão (m/s) 
Velocidade 

Mínima 
(m/s) 

Velocidade 
Máxima 

(m/s) 

29520 8,5468 1,9482 0,7479 16,4734 

 

O desvio padrão é uma medida de dispersão estatística comumente usada 
que indica o quanto de variação existe em relação à média dos dados, ou seja, indica o 
quanto os dados estão dispersos de seu valor médio. Portanto, o desvio padrão baixo 
indica que os dados tendem a estar próximos da média, enquanto que o desvio padrão 
alto indica que os dados tendem a estar distantes da média. 

Neste caso, o valor do desvio padrão igual a 1,9482 m/s indica que a 
amostra de dados de velocidade do vento tende a estar próximo da média. O desvio 
padrão (K) é expresso pela equação (8) 

 

K = L> MDN − >(N�E�O = L>(N�� − D>(N�E�	,																																											(8� 
 

em que >(N� é a média de uma variável aleatória discreta N, que é a soma dos produtos 
dos valores de N� dessa variável pelas respectivas probabilidades Q(N�� e é definida na 
equação (9) 

 

>(N� =�N�Q(N��
�

���
	.																																																																																												(9� 

 

A variância, por sua vez, é o valor quadrado do desvio padrão. Portanto, a 
variância das amostras de velocidade do vento é igual a 3,7956 m/s e indica o quão 
longe se encontram as amostras da média. A variância é definida na equação (10) 

 

STU(N� = > MDN − >(N�E�O	.																																																																											(10� 
 

O histograma de frequência da velocidade do vento é apresentado no 
Gráfico 2. Este histograma apresenta a frequência de medições da velocidade do vento 
em cada instante, por exemplo, a velocidade do vento para o período estudado atingiu 
de 7 a 8 m/s cerca de 2.400 vezes. Portanto, como pode ser visto, a média da velocidade 
de vento é consideravelmente alta com um comportamento pouco flutuante numa 
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frequência de vento maior nas velocidades de 7 m/s a 12 m/s. Esta disponibilidade de 
vento garante um grande potencial de geração de energia eólica. 

 

Gráfico 2: Histograma de velocidade. 

 

 

Outra representação da frequência de velocidade do vento pode ser vista 
através da curva diária, representada no Gráfico 3, no qual os valores de vento estão 
dispostos a cada 30 minutos. Através deste gráfico, pode-se verificar o perfil do vento 
durante o mês. 

Esta análise gráfica consiste no pressuposto de que o comportamento 
climático durante os meses são similares. A curva média do vento é verificada a fim de 
visualizar o seu comportamento irregular. Preliminarmente, pode ser verificado ao 
observar os gráficos mensais que, além das características irregulares, a série de ventos 
não possui tendência, ciclo e sazonalidade claramente definida (SILVA, 2013). 
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Gráfico 3: Curva Diária de Ventos – Maio de 2011. 
Fonte: SILVA, 2013. 

 

 

 

 

4.3 Normalização dos dados 
 

De modo a garantir um melhor desempenho para o modelo de previsão 
utilizando redes neurais artificiais, foi utilizada a função mapminmax do Matlab para 
fazer a normalização dos dados de treinamento da rede. Esse procedimento consiste em 
colocar as entradas e saídas do conjunto de treinamento na escala [-1, 1] (AQUINO, 
2013). 

Esta função é útil quando os valores das variáveis de entrada e de saída são 
muito díspares, ou seja, possui uma elevada variância, o que dificulta a aprendizagem 
da rede neural. 

De maneira geral, a normalização é realizada para garantir que todas as 
variáveis usadas na entrada da rede tenham a mesma importância durante a etapa do 
treinamento. 
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4.4 Procedimentos para os Modelos de Séries Temporais 
 

No presente trabalho estão sendo aproveitados os resultados obtidos na 
dissertação de Mestrado de Silva (2013), já que utilizou a mesma base de dados para 
realizar a previsão da energia utilizando séries temporais. Naquela dissertação foi 
utilizada planilha de cálculo do software Excel da Microsoft e o software Forecast Pro 

for Windows da Business Forecast Systems, Inc.. 

Com intuito de seguir os requisitos do ONS quanto aos horizontes de 
previsão, o cronograma para elaboração da programação diária da operação 
eletroenergética está definido na Tabela 3, onde demonstra que a programação é feita 
todos os dias úteis e que o horizonte de previsão máximo pode variar de um dia ou até 
três dias à frente. 

 

Tabela 3: Cronograma para Elaboração da Programação Diária da Operação Eletroenergética. 
Fonte: Submódulo 8.1 da ONS (2009). 

Dias da 

Previsão 

Dias 

programados 

Dias 

antecipados 

Segunda Terça Quarta 

Terça Quarta Quinta 

Quarta Quinta Sexta 

Quinta Sexta e Sábado Domingo 

Sexta 
Domingo e 

Segunda 
Terça 

 

 

Esse é um dos motivos de utilizar o trabalho de Silva (2013), por utilizar o 
mesmo cronograma para elaboração da programação diária da operação eletroenergética 
requisitado pela ONS através do submódulo 8.1, aprovado pela ANEEL. É necessária, 
assim, a previsão de até 144 valores para os dias de quinta-feira e sexta-feira que 
compreende o horizonte de até 72 horas.  

No trabalho de Silva (2013), foram realizadas as previsões da velocidade 
dos ventos e depois a conversão destes dados para a previsão da potência gerada através 
da utilização da curva de potência dos aerogeradores, ou seja, foi realizada a previsão de 
potência de maneira indireta. 

No Capítulo 5 serão apresentados os resultados da previsão utilizando Séries 
Temporais do trabalho de Silva (2013) e o estudo comparativo dos resultados utilizando 
este previsor e os de rede neural artificial. 
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4.5 Procedimentos para os Modelos de Redes Neurais Artificiais 
 

Para a utilização de redes neurais artificiais para previsão de geração eólica, 
serão realizados os seguintes procedimentos. 

A separação será feita seguindo a sazonalidade da série de dados, 
considerando que existe uma similaridade entre a velocidade dos ventos em cada mês. 
Sendo que, neste trabalho, procura-se realizar uma análise quanto ao desempenho deste 
previsor para os horizontes de muito curto prazo e curto prazo. Portanto, os dados foram 
separados da seguinte maneira: 

• Foi realizado o treinamento utilizando 22.176 amostras de 
velocidade de vento que compreendem o período entre 27 de abril de 
2011 até julho de 2012 e o período de validação da previsão foi 
realizado com 7.344 amostras de velocidade de vento que 
compreendem o período entre agosto de 2012 até dezembro de 2012. 
Foram realizadas previsões em diferentes horizontes a fim de 
comparar a previsão direta e indireta da potência;  

• O treinamento da rede neural artificial foi realizado com 28.463 
amostras de velocidade de vento que compreendem o período entre 
27 de abril de 2011 até 09 de dezembro de 2012 e o período de 
validação da previsão foi realizado com 1.056 amostras de 
velocidade de vento que compreende o período entre 10 de 
dezembro de 2012 até 31 de dezembro de 2012, com intuito de 
realizar previsões seguindo o cronograma para elaboração da 
programação diária da operação eletroenergética requisitado pela 
ONS, definido na Tabela 3. 
 

A divisão do conjunto de treinamento foi disposta em dois subconjuntos: o 
conjunto de treinamento e o conjunto de validação com o intuito de evitar o overfitting, 
ou seja, o treino excessivo da rede neural e a consequente memorização dos exemplos 
apresentados no conjunto de treinamento impedem que a rede neural aprenda a 
generalizar novas situações. 

O segundo procedimento será a definição da configuração da rede, ou seja, 
definir a topologia da rede a ser utilizada determinando as entradas do modelo, o 
número de camadas ocultas, o número de neurônios nas camadas ocultas e as saídas do 
modelo. Além disso, determinar os parâmetros do algoritmo de treinamento e as 
funções de ativação. 

O terceiro procedimento é o treinamento da rede. Neste caso, será utilizado 
o algoritmo backpropagation. Este, por sua vez, fará o ajuste dos pesos durante a fase 
de treinamento da rede. Como a série de ventos em estudo é considerada como ventos 
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bem comportados, procura-se utilizar um algoritmo pouco complexo para avaliar se, 
mesmo assim, é possível obter bons resultados. 

Esta fase será realizada diversas vezes, pois a escolha dos valores iniciais 
dos pesos da rede poderá diminuir ou aumentar o tempo necessário para o treinamento e 
ainda levar a uma saturação prematura. Então, aqui se procura o melhor resultado. 
Sendo assim, a interrupção do treinamento deve ocorrer quando a rede apresentar uma 
boa capacidade de generalização e quando a taxa de erro for suficientemente pequena 
ou admissível. Logo, deve-se encontrar um ponto ótimo de parada com erro mínimo e 
capacidade de generalização máxima. 

Portanto, quando começa a ocorrer o overfitting, o erro do treinamento 
normalmente começa a subir e quando o erro aumenta durante um determinado número 
de interações, o treinamento é interrompido. 

O modo de treinamento a ser utilizado será o padrão, que fará a correção dos 
pesos a cada apresentação de um exemplo do conjunto de treinamento à rede e baseia-se 
somente no erro apresentado naquela interação. Este é o modo mais utilizado por ser 
menos suscetível ao problema de mínimos locais. 

O quarto procedimento será o teste, durante esta fase o conjunto de dados de 
teste é utilizado para determinar o desempenho da rede, já que estes dados não foram 
previamente utilizados. 

O desempenho será estimado utilizando os índices de desempenho 
apresentados no início deste capítulo no tópico de estudo comparativo. Estes índices 
serão comparados aos da previsão utilizando séries temporais, a fim de analisar qual 
modelo obteve melhor desempenho para previsão de geração de energia eólica. 
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Capítulo 5 
  

5 Resultados e Discussão 
 

5.1 Previsão de Vento com Rede Neural Artificial 
 

Foi realizado o treinamento da rede neural para previsão dos ventos 
utilizando 22.176 amostras de velocidade de vento para treinamento que compreendem 
o período entre 27 de abril de 2011 até julho de 2012 e o período de validação da 
previsão foi realizado com 7.344 amostras de velocidade de vento que compreendem o 
período entre agosto de 2012 até dezembro de 2012.  

Foram realizadas previsões em diferentes horizontes, ou seja, previsões com 
horizonte de uma hora, três horas, seis horas, doze horas e um dia a fim de fazer 
análises da previsão direta e indireta de energia para os horizontes de muito curto prazo 
e curto prazo de tempo. 

Na Tabela 4 são apresentados os melhores resultados da previsão de ventos 
obtidos com a utilização de diferentes configurações da Rede Neural Artificial para o 
horizonte de uma hora.  

Os resultados da previsão foram avaliados pelos índices de desempenhos: 

• Erro Médio (do inglês Mean Error); 

• Erro Absoluto Médio (do inglês Mean Absolute Error); 

• Erro Quadrático Médio (do inglês Mean Squared Error); 

• Erro Percentual Médio (do inglês Mean Percentage Error); 

• Erro Percentual Absoluto Médio (do inglês Mean Absolute 

Percentage Error). 

 

Tabela 4: Previsão de vento com redes neurais artificiais em horizonte de uma hora. 

Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por Camada 
ME [m/s] 

MAE 

[m/s] 

MSE 

[m/s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Tangente 

Hiperbólica 
1 3 0.0326 0.1789 0.0582 0.2493 1.9498 

Tangente 

Hiperbólica 
1 5 0.0454 0.1822 0.0646 0.3443 1.9471 

Tangente 

Hiperbólica 
1 12 0.0226 0.1905 0.0640 0.1217 2.0886 
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Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por Camada 
ME [m/s] 

MAE 

[m/s] 

MSE 

[m/s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Tangente 

Hiperbólica 
2 3 0.0320 0.1787 0.0605 0.2128 1.924 

Tangente 

Hiperbólica 
2 5 0.0059 0.1499 0.0412 -0.0101 1.6382 

Tangente 

Hiperbólica 
2 12 0.0548 0.2660 0.1288 0.3396 2.8689 

 

 

 Para este horizonte de previsão as configurações da rede neural artificial 
com função de ativação sigmoide tiveram um desempenho muito aquém das previsões 
com função de ativação tangente hiperbólica.  

Na Tabela 4, verifica-se que os resultados da previsão num horizonte de 
uma hora, para diferentes configurações da rede neural artificial, do ponto de vista dos 
índices de desempenho, são bem próximos. O menor MAPE foi de 1,6382% para a 
configuração da rede utilizando função de ativação tangente hiperbólica com duas 
camadas escondidas e cinco neurônios por camada e o maior valor do MAPE foi de 
2,8689% para a configuração da rede utilizando função de ativação tangente hiperbólica 
com duas camadas escondidas e doze neurônios por camada. 

Nos Gráficos Gráfico 4 e Gráfico 5, é possível observar que as redes de uma 
única camada oculta com cinco neurônios tiveram desempenhos equivalentes aos da 
rede com duas camadas de cinco neurônios cuja estrutura é mais complexa. 

Para geração da previsão em um horizonte maior que o previsto, como por 
exemplo, a previsão para horizonte de uma hora, foi feita previsão para uma hora, 
depois para a próxima hora e assim por diante. Com todos os valores das previsões 
gravadas num vetor, foi possível plotar o gráfico para um período maior que o horizonte 
previsto. Por isto, é apresentada a previsão para o horizonte de uma hora no período de 
um dia e três dias. Assim também foi feito para os outros horizontes de previsão. 

Como o banco de dados da velocidade dos ventos está registrado numa 
defasagem de 30 em 30 minutos, a previsão para o período de um dia contém 48 
amostras e para o período de três dias contém 144 amostras. Como pode ser observado 
nos Gráficos apresentados neste Capítulo. 
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Gráfico 4: Previsão de vento para horizonte de uma hora no período de um dia. 

 

 

Gráfico 5: Previsão de vento para horizonte de uma hora no período de três dias. 

 

 

Na Tabela 5 são apresentados os melhores resultados da previsão de ventos 
obtidos para o horizonte de três horas. 
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Tabela 5: Previsão de vento com redes neurais artificiais em horizonte de três horas. 

Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por Camada 
ME [m/s] 

MAE 

[m/s] 

MSE 

[m/s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Tangente 

hiperbólica 
1 3 0,0205 0,2262 0,0919 0,2571 2,5186 

Tangente 

hiperbólica 
1 5 0,0500 0,2491 0,1215 0,3291 2,6596 

Tangente 

hiperbólica 
1 12 0,0821 0,2410 0,1083 0,6865 2,6011 

Tangente 

hiperbólica 
2 3 0,0742 0,2722 0,1298 0,5312 2,8904 

Tangente 

hiperbólica 
2 5 0,0358 0,1899 0,0662 0,2798 2,0668 

Tangente 

hiperbólica 
2 12 0,0699 0,2702 0,1303 0,4818 2,9642 

 

 

Na Tabela 5, é possível verificar que os resultados na previsão num 
horizonte de três horas, para diferentes configurações da rede neural artificial, do ponto 
de vista dos índices de desempenho, são ainda bem próximos, ou seja, numa faixa de 
MAPE que vai de 2 % a quase 3%. Embora as redes com duas camadas apresentem 
índices de desempenho melhores que as de uma camada oculta com três e cinco 
neurônios, estas últimas conseguem realizar uma boa previsão. Isto é possível de ser 
observado nos Gráficos 6 e 7, os quais apresentam os resultados da previsão no período 
de um dia e três dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

Gráfico 6: Previsão de vento para horizonte de três horas no período de um dia. 

 

 

Gráfico 7: Previsão de vento para horizonte de três horas no período de três dias. 

 

 

Os melhores resultados da previsão de ventos obtidos para o horizonte de 
seis horas são apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6: Previsão de vento com redes neurais artificiais em horizonte de seis horas. 

Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por Camada 

ME 

[m/s] 

MAE 

[m/s] 

MSE 

[m/s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Tangente 

hiperbólica 
1 3 0,0365 0,3143 0,1698 -0,0669 3,4991 

Tangente 

hiperbólica 
1 5 0,0843 0,2243 0,0845 0,8323 2,4246 

Tangente 

hiperbólica 
1 12 0,0612 0,3113 0,1774 0,4811 3,3865 

Tangente 

hiperbólica 
2 3 0,0879 0,2545 0,1091 0,8274 2,7571 

Tangente 

hiperbólica 
2 5 0,1325 0,2747 0,1299 1,3944 2,9825 

Tangente 

hiperbólica 
2 12 0,0839 0,2093 0,0732 0,8948 2,3059 

 

 

Para a previsão num horizonte de seis horas, nota-se também os 
desempenhos similares, avaliados através do MAPE. Sendo que para as simulações 
apresentadas, este parâmetro vai de 2,3059%, para a configuração com duas camadas 
escondidas e doze neurônios por camada a 3,4991%, para a configuração da rede com 
uma camada escondida e três neurônios por camada.  

Os Gráficos 8 e 9 apresentam os resultados da previsão com horizonte de 
seis horas no período de um dia e três dias, respectivamente. Estes gráficos permitem 
verificar a similaridade de desempenho da rede de uma camada oculta com cinco 
neurônios com a de duas camadas e doze neurônios cada, esta última bem mais 
complexa e com mais graus de liberdade. 
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Gráfico 8: Previsão de vento para horizonte de seis horas no período de um dia. 

 

 

Gráfico 9: Previsão de vento para horizonte de seis horas no período de três dias. 

 

 

Os melhores resultados da previsão de ventos obtidos para o horizonte de 
doze horas são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7: Previsão de vento com redes neurais artificiais em horizonte de doze horas. 

Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por Camada 

ME 

[m/s] 

MAE 

[m/s] 

MSE 

[m/s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Tangente 

hiperbólica 
1 3 0,3362 0,4803 0,4294 2,9597 4,6550 

Tangente 

hiperbólica 
1 5 0,1901 0,3655 0,2880 1,3379 3,4952 

Tangente 

hiperbólica 
1 12 0,0295 0,3103 0,1688 0,2337 3,2678 

Tangente 

hiperbólica 
2 3 0,0613 0,3326 0,2005 0,1244 3,4358 

Tangente 

hiperbólica 
2 5 0,4366 0,5032 0,4449 4,1446 4,9116 

Tangente 

hiperbólica 
2 12 0,1837 0,3790 0,2513 1,4462 3,7809 

 

 

Na Tabela 7, que apresenta os resultados de previsão para um horizonte de 
doze horas, é possível observar que o menor MAPE foi de 3,2678% para a configuração 
da rede utilizando função de ativação tangente hiperbólica com uma camada escondida 
e doze neurônios por camada e o maior valor do MAPE foi de 4,9116% para a 
configuração da rede utilizando função de ativação tangente hiperbólica com duas 
camadas escondidas e cinco neurônios por camada. É interessante observar que as 
configurações com uma camada escondida com três, cinco e de doze neurônios 
conseguiram desempenhos melhores que as de duas camadas.   

Os resultados da previsão para horizonte de doze horas com a configuração 
da rede feita com uma camada escondida e doze neurônios por camada são 
demonstrados através dos Gráficos 10 e 11 nos quais apresentam os resultados da 
previsão no período de um dia e três dias, respectivamente. 
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Gráfico 10: Previsão de vento para horizonte de doze horas no período de um dia. 

 

 

Gráfico 11: Previsão de vento para horizonte de doze horas no período de três dias. 

 

 

Os melhores resultados da previsão de ventos obtidos para o horizonte de 
um dia são apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Previsão de vento com redes neurais artificiais em horizonte de um dia. 

Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por Camada 

ME 

[m/s] 

MAE 

[m/s] 

MSE 

[m/s] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Tangente 

hiperbólica 
1 3 0,0516 0,4589 0,3974 -0,2707 4,6101 

Tangente 

hiperbólica 
1 5 -0,030 0,4527 0,3504 -1,1797 4,6848 

Tangente 

hiperbólica 
1 12 -0,096 0,4790 0,3850 -1,9498 5,0286 

Tangente 

hiperbólica 
2 3 -0,021 0,5398 0,5131 -1,2772 5,5331 

Tangente 

hiperbólica 
2 5 -0,134 0,3773 0,2613 -1,5350 3,9644 

Tangente 

hiperbólica 
2 12 -0,094 0,4532 0,3437 -1,8256 4,7983 

 

 

Na tabela 8, considerando os índices de desempenho, é possível verificar 
que os resultados na previsão num horizonte de um dia, tem em geral, resultados muito 
próximos, sendo que os MAPE vão de 3,9644% a 5,5331%. Os resultados obtidos pela 
rede com duas camadas escondidas e cinco neurônios por camada são demonstrados 
através dos Gráficos 12 e 13, os quais apresentam os resultados da previsão no período 
de um dia e três dias, respectivamente. 
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Gráfico 12: Previsão de vento para horizonte de um dia no período de um dia. 

 

 

Gráfico 13: Previsão de vento para horizonte de um dia no período de três dias. 

 

 

Embora os resultados da previsão no horizonte de um dia gerarem erros 
baixos, tomando como referência os outros horizontes de previsão, analisando-se 
graficamente, observa-se que os resultados da previsão pioram a medida que o horizonte 
aumenta. 
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Para o horizonte de um dia, a configuração utilizando duas camadas 
escondidas obteve um resultado similar comparado com o utilizando somente uma 
camada escondida. 

Os dias apresentados pelos Gráficos correspondem a 01 de agosto de 2012, 
para o período de um dia, e os dias 01, 02 e 03 de agosto de 2012 para o período de três 
dias. Entretanto, os índices de desempenho foram calculados respeitando o horizonte de 
previsão desejado, ou seja, para o horizonte de um dia, foi calculado os índices de 
desempenho para cada dia e, a partir destes resultados, foi calculado a média para todo o 
período de validação. 

Os valores da previsão de vento no horizonte de uma hora, com a 
configuração da rede utilizando função de ativação tangente hiperbólica com duas 
camadas escondidas e cinco neurônios por camada, para o período de um dia e seus 
correspondentes valores realizados são comparados na Tabela 9. Neste caso, a previsão 
apresentada abaixo, que corresponde à previsão para horizonte de muito curto prazo, é 
realizada para o dia 01 de agosto de 2012. 

 

Tabela 9: Valores da previsão x Valores Realizados (previsão uma hora). 

Horário 
Valores 

realizados 
[m/s] 

Valores 
Previstos 

[m/s] 

Erro 
[m/s] 

Desvio 
Padrão 
[m/s] 

00:30 9,16 9,07 -0,09 0,99 

01:00 9,12 9,25 0,13 1,38 

01:30 9,53 9,28 -0,25 2,70 

02:00 9,55 9,14 -0,41 4,49 

02:30 8,91 8,86 -0,05 0,54 

03:00 8,81 8,56 -0,25 2,93 

03:30 8,21 8,34 0,13 1,59 

04:00 8,04 8,21 0,17 2,10 

04:30 8,28 8,11 -0,17 2,07 

05:00 8,18 8,01 -0,17 2,14 

05:30 8,15 7,95 -0,20 2,47 

06:00 8,21 8,02 -0,19 2,33 

06:30 8,12 8,19 0,07 0,89 

07:00 8,27 8,39 0,12 1,38 

07:30 8,70 8,47 -0,23 2,76 

08:00 8,94 8,42 -0,52 6,19 

08:30 8,51 8,37 -0,14 1,66 

09:00 8,85 8,52 -0,33 3,86 

09:30 8,70 9,02 0,32 3,50 

10:00 9,02 9,78 0,76 7,77 

10:30 10,31 10,53 0,22 2,11 

11:00 10,68 10,97 0,29 2,64 
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Horário 
Valores 

realizados 
[m/s] 

Valores 
Previstos 

[m/s] 

Erro 
[m/s] 

Desvio 
Padrão 
[m/s] 

11:30 11,33 10,93 -0,40 3,62 

12:00 11,66 10,54 -1,12 10,66 

12:30 10,26 10,05 -0,21 2,06 

13:00 10,32 9,69 -0,63 6,47 

13:30 9,01 9,52 0,51 5,35 

14:00 8,86 9,56 0,70 7,36 

14:30 9,52 9,74 0,22 2,27 

15:00 9,37 10,01 0,64 6,37 

15:30 10,35 10,23 -0,12 1,21 

16:00 10,43 10,36 -0,07 0,65 

16:30 10,73 10,43 -0,30 2,87 

17:00 10,93 10,53 -0,40 3,76 

17:30 10,63 10,68 0,05 0,49 

18:00 10,75 10,83 0,08 0,72 

18:30 10,82 10,89 0,07 0,60 

19:00 10,84 10,77 -0,07 0,65 

19:30 10,81 10,48 -0,33 3,17 

20:00 10,62 10,12 -0,50 4,98 

20:30 10,01 9,84 -0,17 1,72 

21:00 9,69 9,81 0,12 1,23 

21:30 9,88 10,02 0,14 1,44 

22:00 9,53 10,37 0,84 8,09 

22:30 10,87 10,73 -0,14 1,32 

23:00 10,63 11,04 0,41 3,74 

23:30 11,37 11,23 -0,14 1,29 

00:00 11,28 11,31 0,03 0,28 

 

 

Os valores da previsão de vento no horizonte de um dia para o mesmo 
período e seus correspondentes valores realizados são comparados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Valores da previsão x Valores Realizados (previsão um dia). 

Horário 
Valores 

realizados 
[m/s] 

Valores 
Previstos 

[m/s] 

Erro 
[m/s] 

Desvio 
Padrão 
[m/s] 

00:30 9,07 9,28 -0,2085 0,1474 

01:00 9,25 9,32 -0,0674 0,0477 

01:30 9,28 9,34 -0,0608 0,0430 

02:00 9,14 9,29 -0,1482 0,1048 

02:30 8,86 9,10 -0,2416 0,1708 
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Horário 
Valores 

realizados 
[m/s] 

Valores 
Previstos 

[m/s] 

Erro 
[m/s] 

Desvio 
Padrão 
[m/s] 

03:00 8,56 9,17 -0,6087 0,4304 

03:30 8,34 8,88 -0,5398 0,3817 

04:00 8,21 9,10 -0,8879 0,6278 

04:30 8,11 8,89 -0,7845 0,5547 

05:00 8,01 9,15 -1,1400 0,8061 

05:30 7,95 8,84 -0,8910 0,6300 

06:00 8,02 9,29 -1,2712 0,8989 

06:30 8,19 8,94 -0,7509 0,5310 

07:00 8,39 9,31 -0,9151 0,6471 

07:30 8,47 9,10 -0,6320 0,4469 

08:00 8,42 9,35 -0,9295 0,6573 

08:30 8,37 9,09 -0,7172 0,5071 

09:00 8,52 9,26 -0,7429 0,5253 

09:30 9,02 9,37 -0,3493 0,2470 

10:00 9,78 9,62 0,1615 0,1142 

10:30 10,53 9,93 0,5978 0,4227 

11:00 10,97 9,84 1,1279 0,7975 

11:30 10,93 10,08 0,8498 0,6009 

12:00 10,54 9,68 0,8566 0,6057 

12:30 10,05 9,70 0,3530 0,2496 

13:00 9,69 9,41 0,2811 0,1988 

13:30 9,52 9,42 0,0967 0,0684 

14:00 9,56 9,41 0,1528 0,1080 

14:30 9,74 9,55 0,1922 0,1359 

15:00 10,01 9,44 0,5714 0,4040 

15:30 10,23 9,81 0,4185 0,2959 

16:00 10,36 9,57 0,7910 0,5593 

16:30 10,43 9,87 0,5555 0,3928 

17:00 10,53 9,65 0,8803 0,6225 

17:30 10,68 9,91 0,7719 0,5458 

18:00 10,83 9,80 1,0255 0,7251 

18:30 10,89 10,04 0,8503 0,6013 

19:00 10,77 9,85 0,9233 0,6529 

19:30 10,48 9,93 0,5463 0,3863 

20:00 10,12 9,59 0,5297 0,3746 

20:30 9,84 9,63 0,2069 0,1463 

21:00 9,81 9,55 0,2603 0,1841 

21:30 10,02 9,71 0,3148 0,2226 

22:00 10,37 9,67 0,6999 0,4949 

22:30 10,73 9,88 0,8460 0,5982 

23:00 11,04 9,63 1,4115 0,9981 
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Horário 
Valores 

realizados 
[m/s] 

Valores 
Previstos 

[m/s] 

Erro 
[m/s] 

Desvio 
Padrão 
[m/s] 

23:30 11,23 10,09 1,1390 0,8054 

00:00 11,31 9,75 1,5597 1,1029 

 

Através das Tabela 9 e Tabela 10, verifica-se que o erro não altera 
significativamente para diferentes horizontes de previsão, mas percebe-se, como 
mencionado anteriormente, que para a previsão no horizonte maior, os resultados 
perdem generalização da série de ventos. 

Entre os diversos horizontes de previsão analisados, a Tabela 11 apresenta 
os melhores resultados para cada horizonte de previsão. 

 

Tabela 11: Comparativo da previsão de vento com redes neurais em diversos horizontes de tempo. 

Horizontes 
Função de 
Ativação 

Camadas 
Escondidas 

Neurônios 
por 

Camada 

ME 
[m/s] 

MAE 
[m/s] 

MSE 
[m/s] 

MPE 
[%] 

MAPE 
[%] 

Uma hora 
Tangente 

Hiperbólica 
2 5 0.0059 0.1499 0.0412 -0.0101 1.6382 

Três horas 
Tangente 

hiperbólica 
2 5 0,0358 0,1899 0,0662 0,2798 2,0668 

Seis horas 
Tangente 

hiperbólica 
2 12 0,0839 0,2093 0,0732 0,8948 2,3059 

Doze horas 
Tangente 

hiperbólica 
1 12 0,0295 0,3103 0,1688 0,2337 3,2678 

Um dia 
Tangente 

hiperbólica 
2 5 -0,134 0,3773 0,2613 -1,5350 3,9644 

 

 

Analisando-se a Tabela 11, observa-se que o erro absoluto médio (MAE), o 
erro quadrático médio (MSE) e o erro percentual absoluto médio (MAPE) aumentaram 
à medida que aumentou o horizonte de previsão. Entretanto, o erro médio (ME) e o erro 
percentual médio (MPE) não apresentou uma característica observável entre as 
previsões. No entanto, estes resultados já apresentam a diminuição do desempenho à 
medida que aumenta o horizonte de previsão. 

O MAPE para previsão no horizonte de uma hora foi de 1,6382%, três horas 
foi de 2,0668%, seis horas foi de 2,3059%, doze horas foi de 3,2678% e para o 
horizonte de um dia foi de 3,9644%, ou seja, teve um aumento do erro à medida que 



 

 

46 

 

aumentou o horizonte de previsão, sendo este de 2,3262%, entre o MAPE para previsão 
no horizonte de uma hora e de um dia. 

 

 

5.2 Rede Neural para previsão de Potência 
 

Para calcular a previsão da energia gerada pelo parque eólico, é ainda 
necessário converter a previsão da velocidade dos ventos em potência. No caso em 
estudo, considerou-se a curva de potência do aerogerador do fabricante IMPSA modelo 
IWP-100 de potência nominal 2,0 MW, diâmetro do rotor de 100m com 3 pás e altura 
da torre de 100m que utiliza gerador tipo DDPM, acoplamento direto cuja curva de 
potência é apresentada no Gráfico 14. 

 
Gráfico 14: Curva de Potência do Gerador IWP-100 – 2,0 MW. 

Fonte: Catálogo do Fabricante IMPSA. 

 

 

A conversão da previsão de velocidade do vento em potência para o 
horizonte de uma hora pelo período de um dia é apresentado na Tabela 12 e Gráfico 15. 

 

Tabela 12: Valores da previsão de ventos convertidos em previsão de energia (período de 1 dia). 

Potência 

Instante 
Prevista 

[kW] 
Realizada 

[kW] 
Erro  
[kW] 

APE  
[%] 

00:30:00 1706,77 1687,38 -19,38 1,15 

0

500

1000

1500

2000

2500

0,7 2,5 4,5 6,6 8,2 10,6 13 15 17 19

P
o

tê
n

ci
a

 (
k

W
)

Velocidade do Vento (m/s)

Curva  de Potência



 

 

47 

 

Potência 

Instante 
Prevista 

[kW] 
Realizada 

[kW] 
Erro  
[kW] 

APE  
[%] 

01:00:00 1698,65 1726,15 27,50 1,59 

01:30:00 1784,65 1732,62 -52,04 3,00 

02:00:00 1787,85 1702,46 -85,39 5,02 

02:30:00 1652,54 1642,15 -10,38 0,63 

03:00:00 1631,64 1577,54 -54,10 3,43 

03:30:00 1501,59 1530,15 28,56 1,87 

04:00:00 1407,20 1502,15 94,95 6,32 

04:30:00 1516,71 1448,57 -68,14 4,70 

05:00:00 1489,54 1391,43 -98,11 7,05 

05:30:00 1469,49 1357,14 -112,34 8,28 

06:00:00 1501,40 1397,14 -104,26 7,46 

06:30:00 1452,80 1494,29 41,49 2,78 

07:00:00 1516,07 1540,92 24,86 1,61 

07:30:00 1608,58 1558,15 -50,42 3,24 

08:00:00 1659,66 1547,38 -112,28 7,26 

08:30:00 1566,49 1536,62 -29,87 1,94 

09:00:00 1639,70 1568,92 -70,78 4,51 

09:30:00 1608,66 1676,62 67,95 4,05 

10:00:00 1676,72 1823,27 146,55 8,04 

10:30:00 1904,78 1939,18 34,40 1,77 

11:00:00 1952,30 1960,57 8,27 0,42 

11:30:00 1970,75 1959,43 -11,32 0,58 

12:00:00 1980,39 1940,73 -39,66 2,04 

12:30:00 1896,93 1865,00 -31,93 1,71 

13:00:00 1906,28 1809,36 -96,92 5,36 

13:30:00 1674,68 1783,09 108,41 6,08 

14:00:00 1641,31 1789,27 147,96 8,27 

14:30:00 1782,92 1817,09 34,17 1,88 

15:00:00 1752,60 1858,82 106,22 5,71 

15:30:00 1911,98 1892,82 -19,16 1,01 

16:00:00 1923,31 1912,91 -10,40 0,54 

16:30:00 1953,70 1923,73 -29,97 1,56 

17:00:00 1959,33 1939,18 -20,14 1,04 

17:30:00 1950,81 1952,29 1,48 0,08 

18:00:00 1954,34 1956,57 2,23 0,11 

18:30:00 1956,42 1958,29 1,87 0,10 

19:00:00 1956,85 1954,86 -1,99 0,10 

19:30:00 1956,07 1931,45 -24,61 1,27 

20:00:00 1950,69 1875,82 -74,87 3,99 

20:30:00 1858,73 1832,55 -26,18 1,43 
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Potência 

Instante 
Prevista 

[kW] 
Realizada 

[kW] 
Erro  
[kW] 

APE  
[%] 

21:00:00 1809,24 1827,91 18,67 1,02 

21:30:00 1838,12 1860,36 22,24 1,20 

22:00:00 1784,87 1914,45 129,59 6,77 

22:30:00 1957,75 1953,71 -4,03 0,21 

23:00:00 1950,77 1962,57 11,80 0,60 

23:30:00 1972,13 1968,00 -4,13 0,21 

00:00:00 1969,37 1970,29 0,91 0,05 
 

 

Gráfico 15: Gráfico dos valores da previsão de vento convertidos em previsão de energia (período de 1 
dia). 

 

 

O resultado da previsão para o horizonte de uma hora, de acordo com os 
índices de desempenho utilizados neste trabalho, após conversão da previsão de vento 
em previsão de potência, é apresentado na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Resultados da previsão da energia convertida a partir da previsão da velocidade do vento. 

Modelo 
ME 

[kW] 

MAE 

[kW] 
MSE [kW] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Rede Neural -4,2238 48,3941 4108,3929 -0,3835 2,8968 
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A previsão da energia foi também realizada de maneira direta, utilizando 
banco de dados de potência. Neste caso, buscou-se também obter os resultados para os 
mesmos horizontes de previsão utilizados para realização da previsão da energia 
realizada de maneira indireta.  

Como no outro método é utilizado um banco de dados de velocidade dos 
ventos para realizar a previsão da velocidade dos ventos e depois convertê-la em 
energia, este método utiliza um banco de dados de potência para prever diretamente a 
potência prevista. 

Os valores resultantes da previsão direta da energia com o horizonte de uma 
hora para o período de um dia são apresentados no Gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Gráfico da previsão direta da energia (período de 1 dia). 

 

 

O resultado da previsão da energia de maneira direta para o horizonte de 
uma hora, de acordo com os índices de desempenho utilizados neste trabalho, é 
apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Resultados da previsão da potência. 

Modelo 
ME 

[kW] 

MAE 

[kW] 
MSE [kW] MPE [%] 

MAPE 

[%] 

Rede Neural 7,5275 72,6681 10592,1673 -0,0278 5,7047 
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Os valores das Tabela 13 e Tabela 14, que são os resultados dos métodos de 
previsão de potência de maneira indireta e direta, respectivamente, são comparados na 
Tabela 15. 

 

Tabela 15: Comparação dos dois métodos de previsão com Redes Neurais apresentados. 

Modelo ME [kW] 
MAE 

[kW] 
MSE [kW] MPE [%] 

MAPE 

[%] 

Rede Neural 

(Tabela 13) 
-4,2238 48,3941 4108,3929 -0,3835 2,8968 

Rede Neural 

(Tabela 14) 
7,5275 72,6681 10592,1673 -0,0278 5,7047 

 

Sendo assim, é possível analisar que, ao comparar os dois métodos de 
previsão, a previsão direta da energia teve um melhor desempenho. Sendo que, a 
previsão da energia feita indiretamente obteve o MAPE de 14,416% em vez de 5,7047% 
apresentados pela previsão direta da energia, obtendo um resultado mais satisfatório. 

Os resultados da conversão da previsão de vento em potência para o 
horizonte de um dia são apresentados na Tabela 16 e Gráfico 19. 

 

Tabela 16: Valores da previsão de ventos convertidos em previsão de energia (horizonte de 1 dia). 

Potência 

Instante 
Prevista 

[kW] 
Realizada 

[kW] 
Erro  
[kW] 

APE  
[%] 

00:30:00 1628,89 1687,38 58,50 3,47 

01:00:00 1577,26 1726,15 148,90 8,63 

01:30:00 1461,54 1732,62 271,07 15,65 

02:00:00 1525,76 1702,46 176,70 10,38 

02:30:00 1300,80 1642,15 341,35 20,79 

03:00:00 1387,09 1577,54 190,45 12,07 

03:30:00 1501,36 1530,15 28,80 1,88 

04:00:00 1631,36 1502,15 -129,21 8,60 

04:30:00 1531,21 1448,57 -82,64 5,70 

05:00:00 1344,29 1391,43 47,14 3,39 

05:30:00 1530,28 1357,14 -173,14 12,76 

06:00:00 1437,66 1397,14 -40,51 2,90 

06:30:00 1682,45 1494,29 -188,17 12,59 

07:00:00 1570,28 1540,92 -29,36 1,91 

07:30:00 1658,29 1558,15 -100,13 6,43 

08:00:00 1757,79 1547,38 -210,41 13,60 

08:30:00 1769,58 1536,62 -232,96 15,16 
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Potência 

Instante 
Prevista 

[kW] 
Realizada 

[kW] 
Erro  
[kW] 

APE  
[%] 

09:00:00 1786,29 1568,92 -217,37 13,85 

09:30:00 1801,70 1676,62 -125,08 7,46 

10:00:00 1918,97 1823,27 -95,69 5,25 

10:30:00 1960,64 1939,18 -21,46 1,11 

11:00:00 1840,06 1960,57 120,52 6,15 

11:30:00 1906,34 1959,43 53,09 2,71 

12:00:00 1944,78 1940,73 -4,05 0,21 

12:30:00 1952,02 1865,00 -87,02 4,67 

13:00:00 1920,42 1809,36 -111,06 6,14 

13:30:00 1952,05 1783,09 -168,96 9,48 

14:00:00 1870,36 1789,27 -81,09 4,53 

14:30:00 1930,68 1817,09 -113,59 6,25 

15:00:00 1954,66 1858,82 -95,84 5,16 

15:30:00 1969,47 1892,82 -76,65 4,05 

16:00:00 1957,08 1912,91 -44,17 2,31 

16:30:00 1957,89 1923,73 -34,17 1,78 

17:00:00 1951,21 1939,18 -12,03 0,62 

17:30:00 1950,65 1952,29 1,63 0,08 

18:00:00 1958,26 1956,57 -1,69 0,09 

18:30:00 1967,04 1958,29 -8,75 0,45 

19:00:00 1899,71 1954,86 55,15 2,82 

19:30:00 1852,02 1931,45 79,44 4,11 

20:00:00 1861,01 1875,82 14,81 0,79 

20:30:00 1868,74 1832,55 -36,19 1,98 

21:00:00 1785,16 1827,91 42,75 2,34 

21:30:00 1822,01 1860,36 38,36 2,06 

22:00:00 1672,67 1914,45 241,78 12,63 

22:30:00 1726,02 1953,71 227,69 11,65 

23:00:00 1666,34 1962,57 296,23 15,09 

23:30:00 1683,10 1968,00 284,90 14,48 

00:00:00 1648,90 1970,29 321,39 16,31 
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Gráfico 17: Gráfico dos valores da previsão de vento convertidos em previsão de energia (horizonte de 1 
dia). 

 

 

O resultado da previsão para o horizonte de um dia, de acordo com os 
índices de desempenho utilizados neste trabalho, após conversão da previsão de vento 
em previsão de potência, é apresentado na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Resultados da previsão da potência convertida a partir da previsão da velocidade do vento 
para o horizonte de 1 dia. 

Modelo 
ME 

[kW] 

MAE 

[kW] 
MSE [kW] 

MPE 

[%] 

MAPE 

[%] 

Rede Neural 10,8178 115,875 22062,9653 0,2598 6,7184 

 

 

A previsão da potência foi também realizada de maneira direta, utilizando 
banco de dados de potência para o horizonte de 1 dia. Os valores resultantes da previsão 
direta da energia com o horizonte de um dia são apresentados no Gráfico 20. 
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Gráfico 18: Gráfico da previsão direta da energia (período de 1 dia). 

 

 

O resultado da previsão da energia de maneira direta para o horizonte de 
uma hora, de acordo com os índices de desempenho utilizados neste trabalho, é 
apresentado na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Resultados da previsão da potência. 

Modelo 
ME 

[kW] 

MAE 

[kW] 
MSE [kW] MPE [%] 

MAPE 

[%] 

Rede Neural 25,663 94,5909 14919,2218 0,46712 6,7356 

 

 

Os valores das Tabela 17 e Tabela 18, que indicam os resultados dos 
métodos de previsão de energia de maneira indireta e direta, respectivamente, são 
comparados na Tabela 19. 
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Tabela 19: Comparação dos dois métodos de previsão com Redes Neurais apresentados para o horizonte 
de 1 dia. 

Modelo ME [kW] 
MAE 

[kW] 
MSE [kW] MPE [%] 

MAPE 

[%] 

Rede Neural 

(Tabela 17) 
10,8178 115,875 22062,9653 0,2598 6,7184 

Rede Neural 

(Tabela 18) 
25,663 94,5909 14919,2218 0,46712 6,7356 

 

 

Sendo assim, é possível analisar, ao comparar os dois métodos de previsão 
para o horizonte de 1 dia, que os resultados são muito próximos. Sendo que a previsão 
da energia feita indiretamente obteve o MAPE de 6,7184% em vez de 7,7356% 
apresentados pela previsão direta da energia. 

 

 

5.3 Previsão utilizando mais de uma rede neural 
 

Como visto no tópico 5.1.1, ao aumentar o horizonte de previsão dos ventos, 
de acordo com os resultados dos índices de desempenho e a análise gráfica, foi possível 
verificar que a previsão reduziu o desempenho, ou seja, a rede neural perdeu capacidade 
de generalização da série à medida que aumentou o horizonte de previsão. 

Considerando isto, a previsão dos ventos e de energia para o horizonte de 
um dia foi realizada utilizando mais de uma rede, sendo neste caso utilizados dois 
grupos, um de doze e outro de vinte e quatro redes neurais, todas com duas camadas 
escondidas com cinco neurônios por camada. O intuito desta análise é verificar se ao 
alterar a estratégia de previsão utilizando redes neurais artificiais é possível alcançar um 
melhor resultado. 

 Para a previsão utilizando doze redes neurais, cada rede teve quatro 
neurônios na camada de saída correspondente a duas horas à frente, ou seja, o resultado 
da previsão para o horizonte de um dia foi encontrado com cada rede realizando a 
previsão de duas em duas horas, totalizando vinte e quatro horas. 

Já para a previsão utilizando vinte e quatro redes neurais, cada rede teve 
dois neurônios na camada de saída correspondente à uma hora à frente, ou seja, o 
resultado da previsão para o horizonte de um dia foi encontrado com cada rede 
realizando a previsão de uma em uma hora, totalizando vinte e quatro horas. A 
representação da previsão utilizando vinte e quatro redes neurais para o horizonte de um 
dia pode ser visto na Figura 6, em que V1 a Vn são os dados velocidade de vento de 
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entrada da rede, RNA 1 a RNA 24 são as redes neurais e P1 a P48 são os dados de 
velocidade do vento previsto. 

 

Figura 6: Esquema de previsão utilizando vinte e quatro redes neurais. 

 

 

Como os dados são defasados a cada 30 minutos, para realização da 
previsão para o horizonte de um dia, são previstos 48 amostras à frente. 

Os resultados da previsão da velocidade do vento do dia 10 de dezembro de 
2012 utilizando doze redes neurais são apresentados no Gráfico 19. 
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Gráfico 19: Gráfico da previsão da velocidade do vento do dia 10 de dezembro de 2012 utilizando doze 
redes neurais. 

 

 

Os resultados da previsão da potência elétrica do vento do dia 10 de 
dezembro de 2012 utilizando doze redes neurais são apresentados no Gráfico 20. 

 

Gráfico 20: Gráfico da potência elétrica do dia 10 de dezembro de 2012 utilizando doze redes neurais. 
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Os resultados da previsão da velocidade do vento do dia 10 de dezembro de 
2012 utilizando vinte e quatro redes neurais são apresentados no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21: Gráfico da previsão da velocidade do vento do dia 10 de dezembro de 2012 utilizando vinte e 
quatro redes neurais. 

 

 

Os resultados da previsão da potência elétrica do vento do dia 10 de 
dezembro de 2012 utilizando vinte e quatro redes neurais são apresentados no Gráfico 
22. 
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Gráfico 22: Gráfico da previsão da potência elétrica do dia 10 de dezembro de 2012 utilizando vinte e 
quatro redes neurais. 

 

 

 

Os resultados das previsões da velocidade do vento e de potência elétrica 
para os dois modelos apresentados estão descritos nas Tabela 20 e  

Tabela 21, respectivamente. 

 

Tabela 20: Resultados da previsão da velocidade do vento do dia 10 de dezembro de 2012. 

Previsão da Velocidade dos Ventos 

Período Modelo ME [m/s] MAPE [%] 

10/12/2012 12 RNA 0,221 7,60 

10/12/2012 24 RNA -0,075 5,80 
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Tabela 21: Resultados da previsão da potência elétrica do dia 10 de dezembro de 2012. 

Previsão da Potência Elétrica 

Período Modelo ME [m/s] MAPE [%] 

10/12/2012 12 RNA 65,645 13,73 

10/12/2012 24 RNA -21,562 10,94 
 

 

Através dos resultados apresentados, é possível verificar que não houve uma 
melhora significativa ao utilizar doze ou vinte e quatro redes neurais. Além disso, ao 
analisar graficamente, percebe-se que não houve uma melhora na generalização da 
série. 

 

 

5.4 Previsão seguindo cronograma para elaboração da 
programação diária da operação eletroenergética requisitado pela 
ONS 

 

O treinamento da rede neural artificial foi realizado com 28.463 amostras de 
velocidade de vento que compreende o período entre 27 de abril de 2011 até 09 de 
dezembro de 2012 e o período de validação da previsão foi realizado com 1.056 
amostras de velocidade de vento que compreende o período entre 10 de dezembro de 
2012 até 31 de dezembro de 2012. Todos as amostras de velocidade de vento foram 
coletados na unidade de metros por segundo. 

Como a programação da operação eletroenergética da ONS é realizada 
diariamente, como definida na Tabela 3, e o dia 10 de dezembro de 2012 é o primeiro 
dia do cronograma apresentado no Capítulo 4, é então realizada a previsão diária para o 
período de 10 a 12 de dezembro de 2012, referente a três dias de previsão. Os resultados 
desta previsão são apresentados na Tabela 22. 

Estas previsões foram realizadas com a utilização de doze redes neurais, 
como apresentado na sessão 5.1.3. 
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Tabela 22: Comparação dos dois métodos de previsão com Redes Neurais apresentados para o dia 10 de 
dezembro de 2012 de acordo com cronograma da ONS. 

Modelo ME [m/s] MAPE [%] 

Rede Neural (Previsão de Vento) 0,281 14,34 

Rede Neural (Previsão indireta da 

Energia) 
83,825 25,62 

Rede Neural (Previsão direta da 

Energia) 
96,770 33,23 

 

 

5.5 Previsão de Energia para horizonte de longo prazo 
 

O objetivo deste estudo é realizar a previsão da potência gerada do parque 
eólico para o horizonte de longo prazo, para tanto foram realizadas previsões com 
horizonte três dias. As previsões foram realizadas com os valores acumulados de 
potência diários, procurando assim, prever o total de energia que será gerada em cada 
dia. 

Nesta estratégia de previsão, são somadas todas as amostras de energia para 
determinado dia, encontrando assim o valor acumulado daquele dia. Isto é feito para 
todos os dias do banco de dados. Este novo banco de dados é então utilizado para 
realização da previsão. A Tabela 23 apresenta os resultados da previsão para horizonte 
de três dias. 

 

Tabela 23: Previsão de potência com redes neurais artificiais em horizonte de três dias. 

Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por 

Camada 

MPE 

[%] 

MAP

E [%] 

Tangente 

hiperbólica 
1 3 9,19 9,94 

Tangente 

hiperbólica 
1 4 11,59 11,59 

Tangente 

hiperbólica 
1 5 13,31 13,31 

Tangente 

hiperbólica 
1 10 11,70 11,70 

Tangente 

hiperbólica 
2 3 9,13 11,71 
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Função de 

Ativação 

Camadas 

Escondidas 

Neurônios 

por 

Camada 

MPE 

[%] 

MAP

E [%] 

Tangente 

hiperbólica 
2 4 9,71 10,80 

Tangente 

hiperbólica 
2 5 10,21 10,21 

Tangente 

hiperbólica 
2 10 7,21 12,19 

 

 

Os resultados da Tabela 23 permitem observar que a previsão de energia 
elétrica para horizonte de três dias não variam muito para diferentes configurações da 
rede. 

 

5.6 Estudo Comparativo da Previsão do Vento 
 

Para realização do estudo comparativo entre a previsão da velocidade do 
vento utilizando os modelos de séries temporais e redes neurais artificiais, foi necessária 
a realização das previsões para o mesmo período com os dois previsores. 

Para o estudo comparativo, a previsão apresentada utilizando redes neurais 
artificiais foi realizada com doze redes neurais como apresentado no tópico 5.1.3. 

Os resultados da previsão da velocidade dos ventos utilizando redes neurais 
artificiais, realizados no dia 26 para os dias 27 e 28 de dezembro de 2012, são 
apresentados nos Gráficos 23 e 24. 
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Gráfico 23: Resultados da previsão dos ventos realizado no dia 26/12/2012 para o dia 27/12/2012 
utilizando redes neurais artificiais. 

 

 

 

Gráfico 24: Resultados da previsão dos ventos realizado no dia 26/12/2012 para o dia 28/12/2012 
utilizando redes neurais artificiais. 
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O MAPE e o ME da previsão do vento utilizando redes neurais artificiais 
para o dia 27 de dezembro de 2012 foi de 8,13% e de 0,320 m/s, respectivamente. 
Enquanto que o MAPE e o ME da previsão do vento para o dia 28 de dezembro de 2012 
foi de 7,96% e de 0,173 m/s, respectivamente. 

Portanto, o MAPE para todo o período da previsão dos ventos foi de 8,05% 
enquanto que o ME foi de 0,247 m/s.  

A comparação dos resultados da previsão do vento para os dias 27 e 28 de 
dezembro de 2012 é apresentada na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Comparação dos resultados da previsão de vento para os dias 27 e 28 de dezembro de 2012. 

Previsão da Velocidade do Vento 

Dia previsto Previsor 
Erro  
[m/s] 

MAPE  
[%] 

27/12/12 

Redes 
Neurais 

Artificiais 
0,320 8,13 

Séries 
Temporais 

0,433 11,47 

28/12/12 

Redes 
Neurais 

Artificiais 
0,173 7,96 

Séries 
Temporais 

0,278 9,29 

 

 

A comparação dos resultados da previsão do vento para todo o período de 
previsão é apresentada na Tabela 25. 

 

Tabela 25: Comparação dos resultados da previsão de vento para todo o período realizado. 

Previsão da Velocidade do Vento 

Período Previsor 
Erro  
[m/s] 

MAPE  
[%] 

Todo o período de 
previsão 

Redes 
Neurais 

Artificiais 
0,247 8,05 

Séries 
Temporais 

0,356 10,38 

 

Logo, de acordo com a Tabela 25, é possível verificar que a previsão do 
vento para os períodos de previsão apresentados com os previsores analisados são bem 
próximos, a diferença dos MAPE encontrados com as previsões foi de 2,33%. 
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5.7 Estudo Comparativo da Energia Eólica 
 

Os resultados da previsão da potência gerada utilizando redes neurais 
artificiais, realizados no dia 26 para os dias 27 e 28 de dezembro de 2012, são 
apresentados nos Gráficos 25 e 26. 

 

Gráfico 25: Resultados da previsão da potência realizado no dia 26/12/2012 para o dia 27/12/2012 
utilizando redes neurais artificiais. 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 3 5 7 9 1113 1517 1921 2325 2729 3133 3537 39 4143 4547

P
o

tê
n

ci
a

 [
k

W
]

Período

Previsão da Potência do dia 27/12/12

Prevista

[kW]

Realizada

[kW]



 

 

65 

 

Gráfico 26: Resultados da previsão da potência realizado no dia 26/12/2012 para o dia 28/12/2012 
utilizando redes neurais artificiais. 

 

 

O MAPE e o ME da previsão de potência para o dia 27 de dezembro de 
2012 foi de 15,06% e de 90,489 kW, respectivamente. Enquanto que o MAPE e o ME 
da previsão de potência para o dia 28 de dezembro de 2012 foi de 15,07% e de 52,41 
kW, respectivamente. 

Portanto, o MAPE para todo o período da previsão da potência foi de 
15,07% enquanto que o ME foi de 71,448 kW. 

A comparação dos resultados da previsão da potência para os dias 27 e 28 
de dezembro de 2012 é apresentada na Tabela 26. 

 

Tabela 26: Comparação dos resultados da previsão da potência para os dias 27 e 28 de dezembro de 
2012. 

Previsão da Potência Elétrica 

Dia previsto Previsor 
Erro  
[kW] 

MAPE  
[%] 

27/12/12 

Redes 
Neurais 

Artificiais 
90,489 15,06 

Séries 
Temporais 

71,132 24,51 

28/12/12 
Redes 

Neurais 
Artificiais 

52,41 15,07 
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Previsão da Potência Elétrica 

Dia previsto Previsor 
Erro  
[kW] 

MAPE  
[%] 

Séries 
Temporais 

32,443 22,38 

 

 

A comparação dos resultados da previsão do vento para todo o período de 
previsão é apresentada na Tabela 27. 

 

Tabela 27: Comparação dos resultados da previsão da potência para todo o período realizado. 

Previsão da Potência Elétrica 

Período Previsor 
Erro  
[kW] 

MAPE  
[%] 

Todo o período de 
previsão 

Redes 
Neurais 

Artificiais 
71,448 15,07 

Séries 
Temporais 

51,787 23,45 

 

 

Logo, de acordo com a Tabela 27, é possível verificar que a previsão da 
potência elétrica para os períodos de previsão apresentados com os previsores 
analisados são bem próximos, a diferença dos MAPE encontrados entre as previsões foi 
de 8,38%. 
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Capítulo 6 
 

6 Conclusões e Recomendações 
 

6.1 Conclusões 
 

Neste trabalho foram desenvolvidas estratégias de aplicação de Redes 
Neurais Artificiais do tipo backpropagation aplicadas à previsão de energia eólica num 
contexto de ventos comportados característicos do nordeste Brasileiro. Dois métodos 
básicos foram explorados: um indireto baseado na previsão da velocidade após o qual é 
possível obter a potência produzida utilizando a curva do gerador e um método direto 
onde a previsão é realizada diretamente em potência produzida. 

As previsões para o horizonte de muito curto prazo (uma hora, três horas e 
seis horas à frente) tiveram bons desempenhos, os MAPE para estes horizontes de 
previsão variaram de 1,6% a 3,5%. Além disso, é possível constatar que, ao analisar 
graficamente, as redes neurais apresentaram uma boa generalização da série temporal. 

As previsões para o horizonte de curto prazo (doze horas e um dia à frente) 
apresentaram bons desempenhos, os MAPE variaram de 3,3% a 5,5%, porém é possível 
observar, que à medida que aumenta o horizonte de previsão, o erro também aumenta, 
isto ocorre devido ao bom comportamento dos ventos. Os resultados para previsão no 
horizonte de uma hora foi de 1,6382%, três horas foi de 2,0668%, seis horas foi de 
2,3059%, doze horas foi de 3,2678% e para o horizonte de um dia foi de 3,9644%, 
tendo assim um aumento do erro à medida que aumentou o horizonte de previsão, sendo 
este de 2,3262%, entre o MAPE para previsão no horizonte de uma hora e de um dia.  

No que diz respeito à complexidade das redes para as previsões de muito 
curto prazo, de uma, três e seis horas, foi possível obter bons resultados até com redes 
de uma camada escondida, porém quando o horizonte se incrementou como é o caso do 
curto prazo, de doze horas a um dia, nas quais também aumenta à complexidade do 
comportamento a ser previsto, as redes de duas camadas conseguiram ter bons 
desempenhos. 

Os resultados das previsões de velocidade do vento para o horizonte de uma 
hora e de um dia foram convertidos em potência através da curva de potência do 
aerogerador IWP-100 do IMPSA, resultando na previsão de potência indireta de 
2,8968% de MAPE para horizonte de uma hora e 6,7184% de MAPE para horizonte de 
um dia. Este método de previsão foi comparado ao método de previsão direta da 
potência no qual obteve MAPE de 5,7047% para o horizonte de uma hora e MAPE de 
6,7356% para o horizonte de um dia. Constatando-se, portanto, que os resultados para 
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estes dois métodos de previsão de potência são similares. Esta aproximação dos 
resultados entre estes dois métodos ocorreu devido à escolha do aerogerador, ou seja, 
dependendo da curva do aerogerador utilizada os resultados podem ter valores distantes 
entre si. 

Outra estratégia executada para a previsão foi a comumente chamada de 
comitê, que é a utilização de um grupo de redes neurais. Neste trabalho, foi utilizado 
para a previsão de vento e de potência para o horizonte de um dia, um grupo de doze 
redes neurais, cada uma prevendo duas horas à frente e um grupo de vinte e quatro redes 
neurais, cada uma prevendo uma hora do dia à frente. 

Para a previsão da velocidade do vento utilizando doze e vinte e quatro 
redes neurais, o MAPE foi de 7,60% e 5,80%, respectivamente. Enquanto que, para a 
previsão da potência utilizando doze e vinte e quatro redes neurais, o MAPE foi de 
13,73% e 10,94%, respectivamente. Desta forma foi possível verificar uma melhora no 
desempenho ao aumentar a quantidade de redes neurais para realização da previsão. 

Adicionalmente, foi realizada a previsão seguindo o cronograma de 
elaboração eletroenergética da ONS. Para isto, foram feitas previsões para os dias 10, 
11 e 12 de dezembro de 2012 utilizando um grupo de doze redes neurais. As previsões 
de potência indireta e direta resultaram no MAPE de 25,62% e 33,23%, 
respectivamente. 

Com intuito de avaliar outra estratégia de previsão utilizando redes neurais, 
foi realizada a previsão para o horizonte de três dias com o valor do acumulado diário 
da potência, constatando-se, portanto, que esta estratégia também pode ser utilizada 
para o cronograma da ONS. 

O estudo comparativo entre a previsão de vento e de potência, usando redes 
neurais artificiais e séries temporais, foi feito utilizando os resultados das previsões dos 
dias 27 e 28 de dezembro de 2012. Sendo o modelo de redes neurais artificiais um 
modelo de inteligência artificial e o modelo de séries temporais um modelo estatístico. 

 O MAPE dos resultados da previsão de vento utilizando redes neurais foi 
de 8,05% e o MAPE dos resultados utilizando séries temporais foi de 10,38%. Enquanto 
que o MAPE dos resultados da previsão de potência utilizando redes neurais foi de 
15,07% e o MAPE dos resultados utilizando séries temporais foi de 23,45%. Constata-
se, assim, que ambos os modelos possuem bons desempenhos para a previsão da 
velocidade dos ventos e da potência para o horizonte de curto prazo. 
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6.2 Recomendações 
 

Para continuidades deste trabalho, algumas propostas são sugeridas, tais 
como: 

· Realizar o treinamento da rede com diferentes configurações da rede neural (número 
de camadas e número de neurônios) automaticamente em busca do melhor resultado 
com maior eficiência; 

·  A utilização de novas funções de ativação, de outras arquiteturas de rede, assim como 
a utilização de outros algoritmos de aprendizado; 

·  A incorporação de sistemas especialistas aos modelos propostos; 

·  A criação de um comitê de previsores com os modelos propostos, fazendo as 
ponderações necessárias para aumentar a eficiência dos mesmos; 

·  Realizar as adequações necessárias aos modelos propostos para a realização de 
previsões de médio e longo prazo; 

·  A incorporação de outras variáveis ao modelo proposto, tais como: direção da 
velocidade do vento, temperatura, pressão, humidade, etc. 

·  A utilização das técnicas estudadas na previsão de outras variáveis, tais como: direção 
dos ventos, humidade, etc. 
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