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PREVISÕES DE CURTO PRAZO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
UM PARQUE EÓLICO 

 
 

Carlos Eduardo Gama da Silva 
 

Abril/2013 
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A natureza intermitente da produção de energia eólica, devido às incertezas e 
variações imprevistas das condições de vento, implica num novo desafio para os agentes 
do setor elétrico nacional especialmente para as agências regulatórias, tendo em vista a 
proliferação e os grandes investimentos previstos nessa modalidade de produção de 
energia elétrica no Brasil para a década em curso. 

Para os sistemas eólicos em operação, é necessário o conhecimento prévio da 
geração de energia prevista para o curto prazo, horizonte máximo de uma semana. Uma 
boa previsão de curto prazo da produção de energia de uma usina eólica permite a 
definição de suas condições operacionais limítrofes, fornecendo subsídios para sua 
integração ao sistema elétrico e outorgando principalmente informações ao Operador 
Nacional do Sistema - ONS. 

O processo de previsão aplicado no presente trabalho é uma abordagem 
estatística envolvendo cinco etapas: a primeira refere-se à coleta diária de dados reais da 
velocidade dos ventos, atualizando-se um banco de dados; em segundo lugar, é efetuado 
um refinamento estatístico desses dados, decompondo-se a série de velocidade do vento 
em duas componentes: uma componente de aproximação e outra componente de 
detalhe, a fim de otimizar a precisão das previsões de curto prazo; terceiro: nessas séries 
temporais são aplicados o modelo estatístico ARIMA (Box and Jenkins) e adaptações, 
sendo efetuadas as previsões das velocidades de vento no horizonte de curto-prazo; em 
quarto lugar, considerando-se as curvas de potência dos geradores, são realizadas as 
previsões da geração de energia; em quinto lugar, finalizando o processo, uma análise 
estatística das previsões realizadas é efetuada, objetivando aferir a qualidade das 
projeções do modelo implementado. 
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Carlos Eduardo Gama da Silva 
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Due to the uncertainties and unforeseen variations of wind conditions, the 
intermittent nature of wind power generation implies a new challenge for the national 
electric sector agents especially to the Electricity Regulatory Agencies in view of 
proliferation and major investments planned for the current decade, in Brazil. 

For wind systems in operation, it is required prior knowledge of energy 
generation designed for a short term of up to one week. A good prediction of short term 
production from a wind farm enables the definition of operational conditions borderline, 
which will provide subsidies for their integration into the power grid and giving mainly 
information to the National System Operator - NSO. 

The forecasting process applied in this work is a statistical approach involving 
five steps: the first one refers to the daily data collection of real wind speed; secondly is 
made a refinement of statistical data, decomposing the series of wind speed in two 
components (an approximation component and a set of detail components to optimize 
the accuracy of short term forecasts); then, in these time series, it is applied the 
statistical model ARIMA (Box and Jenkins) and adaptations, considering the short term 
wind speed prediction; after that, taking into consideration the power curves of the 
generators, it is defined the energy production forecast. Finally, a statistical analysis is 
made of the predictions performed, aiming to assess the quality of the projections of the 
implemented model. 
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Capítulo 1 

1 Apresentação 

1.1 Introdução 
 

A qualidade de vida de uma sociedade está intrinsecamente relacionada ao seu 
consumo de energia elétrica. A produção de energia elétrica através de fontes não 
poluentes e de uma forma economicamente viável vem se tornando um desafio para a 
humanidade. 

A questão energética é um dos tópicos de maior importância na atualidade. A 
redução da disponibilidade de recursos hídricos e fósseis, os danos ambientais 
provocados pelas fontes hidráulicas renováveis e pelas fontes térmicas não renováveis, 
o custo do petróleo, os perigos do lixo radioativo, as guerras, as crises políticas, bem 
como a necessidade das nações se desenvolverem de forma sustentável, tornaram-se 
incentivos para pesquisas que alavancaram o crescimento de fontes alternativas de 
energia limpa em nível mundial.  

O Brasil, seguindo essa tendência cosmopolita, criou o Programa de Incentivos 
às Fontes Alternativas de Energia – Proinfra, instituído pela Lei nº 10.438/2002 e 
regulamentado pelo Decreto nº 5025 [40], de 30 de março de 2004, com o objetivo de 
aumentar a participação de empreendimentos concebidos com base em fonte eólica, 
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Interligado Nacional 
(SIN). 

Assim, há menos de uma década da regulamentação do Proinfra, a importância 
da energia eólica tornou-se extremamente palpável no Brasil, tendo em vista que a 
capacidade instalada nessa modalidade no país era mínima até 2005 e, a partir desse 
ano, vem apresentando taxas de crescimento em níveis considerados elevados, devendo 
ultrapassar a marca dos 2.000 MW em 2013. 

Nos últimos sete anos, os parques eólicos saíram da obscuridade para uma 
posição de destaque. A produção de energia de origem eólica, segundo dados do 
Operador Nacional do Sistema – ONS, referente às usinas despachadas 
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centralizadamente e programadas por esse operador de sistemas, no período de 2006 a 
2012, passou de 238 para 3.192 GWh, o que representa uma expressiva taxa média de 
crescimento de 87% ao ano. A Figura 1.1 mostra a produção eólica anual e respectivas 
taxas anuais de crescimento do montante despachado centralizadamente no período de 
2006 a 2012. 
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Figura 1.1: Produção de Energia Eólica no Brasil 

Fonte: ONS [39] 

 

As usinas eólicas irão aumentar a capacidade instalada para geração de energia 
elétrica no Brasil, sobretudo até 2013. O incremento na quantidade de parques no país 
denota a consolidação desta fonte no cenário energético nacional. O ano de 2012 iniciou 
com 70 usinas, num total de 1.424,8 MW distribuídos em três regiões e nove estados 
brasileiros. O Nordeste concentra cerca de 60% da energia dos ventos instaladas no 
país, seguido da Região Sul com 39% e, em terceiro, com apenas 2%, o Sudeste. Nas 
Figura 1.2;  Figura 1.3; Figura 1.4; Figura 1.5 e Figura 1.6 estão ilustrados o descrito. 
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Figura 1.2: Previsão do Incremento da Geração Eólica no Brasil. 
Fonte: BRASIL ENERGIA [19] 
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Figura 1.3: Cenários de Incremento da Geração Eólica no Brasil. 
Fonte: BRASIL ENERGIA [19] 
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Figura 1.4: Quantidade de Projetos de Geração Eólica no Brasil. 

Fonte: BRASIL ENERGIA [19] 
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Figura 1.5: Capacidade Instalada Geração Eólica no Brasil – Previsão Conservadora 

Fontes: CEPEL [3] , BRASIL ENERGIA [19] e EPE [14] 
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Figura 1.6: Capacidade Instalada Geração Eólica no Brasil- Previsão Otimista 

Fontes: CEPEL [3] , BRASIL ENERGIA [19] e EPE [14] 
 

A energia eólica vendida no Brasil é hoje a mais barata do mundo. Esse 
fenômeno é resultado de uma combinação de cenários internacional e nacional [19]. O 
preço eólico caiu 74% desde o lançamento do Proinfa até 2012. No mundo, os grandes 
responsáveis foram as superofertas de equipamentos e o baixo investimento, motivados 
pela crise econômica. No Brasil, o regime de ventos favoráveis, superior aos da Europa 
e América do Norte, a evolução tecnológica da indústria eólica, o amplo financiamento 
público a juros baixos e um sistema extremamente competitivo de contratação de 
energia levaram à redução dos preços eólicos. Sob a ótica da viabilidade econômica, o 
paradigma do alto custo da produção da energia eólica, que foi alvo de severas 
restrições durante muito tempo, foi quebrado nos leilões patrocinados pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, pois os preços de venda da energia dos 
ventos foram inferiores aos dos concorrentes da energia oriunda de pequenas centrais 
hidroelétricas (PCH) e de usina de bagaço de cana (biomassa). Atualmente, no Brasil, a 
energia eólica ocupa a segunda posição de energia mais barata, atrás apenas das 
hidrelétricas de grande porte.  

Na carga de energia do sistema interligado nacional, que compreende os valores 
obtidos a partir da geração de energia de todas as usinas despachadas centralizadamente 
pelo ONS, somada à de usinas programadas por esse operador, a participação da 
produção eólica, apesar de pouco expressiva na matriz energética brasileira, vem 
apresentando crescimentos significativos, conforme a Figura 1.8, que ilustra a geração 
total realizada no Brasil no período de 2006 a 2012, juntamente com a produção das 
usinas eolielétricas despachadas centralizadamente e a participação dessa modalidade na 
matriz energética brasileira. 
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Evolução dos Preços Eólicos nos Leilões do Brasil
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Figura 1.7: Evolução dos Preços da Energia Eólica no Brasil. 
Fonte: BRASIL ENERGIA [19] 
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Figura 1.8: Produção de Energia do SIN. 

Fonte: ONS [39] 
 

Embora contando ainda com uma presença diminuta no total da oferta interna de 
energia elétrica, na atual matriz brasileira de eletricidade um dos destaques é a fonte 
eólica, cuja geração totalizou aproximadamente 2,7 TWh em 2011 – na comparação 
com 2010, a expansão da produção através dos ventos alcançou 24,2% [14], conforme 
ilustrado na Figura 1.9 e na Figura 1.10 a seguir.  
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Figura 1.9 : Matriz Elétrica Brasileira 

Fonte: EPE [14] 

 

 

Figura 1.10 : Evolução da Geração Eólica 

Fonte: EPE [14] 

 

O elevado percentual de crescimento prenuncia o que deve ocorrer de forma 
ainda mais expressiva nos próximos quatro anos, quando novos parques – já em 
construção – entrarão em operação. Dessa forma, constata-se que a geração eólica está 
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definitivamente consolidada na matriz energética brasileira, com uma forte tendência de 
aumentos significativos na participação da potência instalada do SIN nas próximas 
décadas.  

A produção dessa energia, por sua natureza flutuante, impactará cada vez mais 
no sistema interligado nacional, o que demandará do operador do sistema e agentes de 
geração uma gerência cada vez mais efetiva na oferta dessa modalidade de energia 
limpa. Uma metodologia estatística simples e eficaz para efetuar previsões em 
horizontes de curto prazo seria uma ferramenta gerencial muito importante para os 
agentes do setor elétrico envolvidos na operação do sistema interligado. 

 

1.2 Objetivos 
 

Os Procedimentos de Rede, que são documentos de caráter normativo 
elaborados pelo ONS com a participação dos agentes e aprovados pela ANEEL, 
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 SIN [16]. Em particular, o Módulo 8 - 
Programação Diária da Operação Eletroenergética- estabelece os programas diários de 
carga, geração e intercâmbios, objetivando garantir a otimização energética dos recursos 
de geração e a segurança operacional do SIN [15].  

Por conseguinte, um programa de geração das usinas eólicas integradas ao SIN, 
contendo previsões de produção de energia para os horizontes de curto prazo, faz parte 
do elenco das responsabilidades desses agentes de geração.  

O foco desse trabalho contempla um modelo de previsão da produção de energia 
em horizontes de curto prazo, ferramenta para tomadas de decisões na área de operação 
e comercialização de energia para um parque eolielétrico. Assim sendo, tornam-se 
objetivos do presente estudo: 

• Apresentar uma metodologia de estimativa da produção das usinas eolielétricas 
em horizontes de curto prazo, com o emprego de ferramentas computacionais 
disponíveis no mercado;  

• Discutir as metodologias adotadas nas modelagens, com a realização de um 
estudo de um caso real; 

• Avaliar gráfica e estatisticamente os valores previstos, confrontando-os com os 
realizados. 
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1.3 Justificativa 
 

A integração de diversos parques eolielétricos no sistema elétrico interligado 
brasileiro, com conexões pulverizadas nos sistemas de distribuição ou na transmissão, 
provoca um contra fluxo de potência no sistema interligado nacional, operado pelo 
ONS. A grande expansão eólica prevista para as próximas décadas impactará na matriz 
energética brasileira e nos valores de fluxo de potência na rede básica de forma 
significativa e crescente. 

Com a perspectiva de uma maior participação da energia eólica na matriz 
elétrica nacional, é importante iniciar o desenvolvimento de métodos de previsão de 
velocidade do vento e de geração eólica, sobretudo de sistemas computacionais, que 
suportem a integração dos recursos eólicos ao Sistema Interligado Nacional - SIN. 

Uma metodologia para uma previsão aceitável, com atualizações diárias da 
produção de parques eólicos já em operação, para as próximas 72 horas, em intervalos 
de 30 minutos, com erros aceitáveis, torna-se uma ferramenta gerencial imprescindível 
para os agentes envolvidos na produção e comercialização de energia oriunda dos 
ventos, tendo em vista a necessidade de cumprimento das responsabilidades requeridas 
pela legislação em vigor. 

A motivação desse trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta, com 
estudo de um caso real, que viabilize uma previsão diária confiável da produção de 
energia elétrica de um parque eólico, compatível com os Procedimentos de Rede do 
ONS. 

 

1.4 Resumo da Metodologia Aplicada 
 

Trata-se de uma metodologia estatística para o cálculo off-line da produção de 
energia elétrica de um parque eólico. O trabalho desenvolveu-se com pesquisas dos 
modelos teóricos e computacionais aplicados no mundo, nos quais foram feitas as 
adaptações pertinentes às condições e à legislação do setor elétrico brasileiro.  

Constata-se que nos modelos estatísticos utilizados no mundo, como o utilizado 
no presente trabalho, a acurácia dos resultados decai rapidamente com o aumento do 
horizonte de tempo, em virtude das séries temporais de velocidade dos ventos [29]: 

• Possuírem alta volatilidade; 

• Serem afetadas pelas condições climáticas; 

• Sofrerem influências da topografia do terreno; 

• Não possuírem um padrão típico; 

• Tenderem a ser caóticas. 
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A potência gerada projetada é diretamente proporcional ao cubo da velocidade 

prevista dos ventos, sendo os erros nas projeções dos ventos amplificados quando se 
calculam as potências previstas para o parque eólico [9]. 

Devido a essas características irregulares, no presente estudo optou-se por 
segregar a série temporal de ventos em duas componentes distintas a serem projetadas 
separadamente com o objetivo de se obter um modelo de projeção de curto prazo: uma 
componente de aproximação e outra componente de detalhe. 

A componente de aproximação é a parte filtrada da série temporal cujos 
módulos das velocidades se encontram dentro de um intervalo contido entre as médias 
horárias mensais mais ou menos um fator empírico multiplicador do desvio padrão 
dessas velocidades dos ventos. Para a projeção dessa componente foi utilizada a 
metodologia estatística ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), também 
chamada de modelo Box-Jenkins, devido à agilidade na realização e atualização das 
previsões, bem como pela adequação do mesmo em realizar previsões de curto prazo.  

A componente de detalhe é a diferença entre a série original dos ventos e a 
componente de aproximação. Essa componente apresenta uma distribuição normal 
associada à uma uniforme com média próxima a zero e sua projeção, por se tratar de um 
ruído branco, é feita gerando-se randomicamente  séries gaussianas e uniformes com a 
mesma média e igual desvio padrão dos valores realizados. A soma das projeções das 
componentes de aproximação e de detalhe é a projeção final de curto prazo adotada para 
a velocidade dos ventos. 

Para o estudo de caso, foram utilizados dados de séries temporais de velocidades 
de vento disponíveis no Departamento de Engenharia Elétrica da UFS relativos a uma 
estação meteorologia da Região Nordeste. As séries contêm dados de velocidades dos 
ventos de um período de um ano e sete meses abertos em intervalos de 10 minutos. As 
mesmas foram transformadas, através de cálculos de médias, em intervalos de 30 
minutos segundo os critérios do ONS. Aplicou-se a curva de potência de um gerador de 
1,8 MW comercialmente disponível para o cálculo indireto das energias geradas 
previstas e realizadas. 

O processo de previsão aplicado envolve cinco etapas: a primeira refere-se à 
coleta diária de dados da velocidade dos ventos, a fim de atualizar o banco de dados de 
uma série histórica temporal dessa variável aleatória temporal até às 24:00h do dia 
anterior; em segundo lugar, é efetuado um refinamento estatístico desses dados, 
decompondo-se a série de velocidade do vento nas componentes de aproximação de 
detalhe; em terceiro, essas séries temporais ajustadas servem como dados de entrada 
para um programa computacional de previsão existente no mercado e, com a aplicação 
do modelo estatístico ARIMA (Box and Jenkins) para a série de aproximação e com a 
geração de séries gaussianas para a componente de detalhes, são efetuadas as previsões 
das velocidades de vento no horizonte de curto-prazo considerado; em quarto lugar, de 
posse das previsões meteorológicas e considerando-se as curvas de potência dos 
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geradores, são realizadas as previsões temporais de potência e energia; em quinto lugar, 
finalizando o processo, são emitidos relatórios gerenciais diários contendo as novas 
projeções, contemplando os valores mais prováveis e os limites inferiores e superiores 
esperados, levando-se em conta um determinado intervalo de confiança. Uma análise 
gráfica dos erros das previsões realizadas é efetuada, objetivando aferir a qualidade das 
projeções do modelo adotado. 
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Capítulo 2 

2 Previsão de Geração de Energia de 

um Parque Eólico 

2.1 Apresentação 
 

Para o aproveitamento dos ventos como fonte de energia, uma previsão razoável 
das velocidades dos mesmos é de fundamental importância. Torna-se imperioso avaliar 
a variação dos ventos ao longo dos dias, das semanas, dos meses e das estações do ano, 
pois a caracterização do potencial eólico de um local configura-se como um dos 
principais aspectos em um projeto eólico.  

A viabilidade técnica e econômica de um empreendimento de produção de 
energia eólica é precedida de uma avaliação correta do potencial eólico de uma 
localidade, onde são empregados estudos com horizontes de longo prazo [2]. Os 
horizontes das previsões de longo prazo geralmente são anuais, com sazonalização 
mensal e aberturas nos patamares de carga pesada, média e leve [16]. Dados de 
medições de vento, com séries históricas de no mínimo dois anos, são utilizados para o 
planejamento da implantação da central eólica.  

Nos parques eólicos existentes e em operação, uma previsão da velocidade de 
vento para as próximas horas que virão pela frente também é de fundamental 
importância, pois impacta diretamente na operação do SIN. As chamadas previsões de 
curto prazo, em uma escala de tempo de 30 minutos, com horizontes de dois ou três 
dias, conforme Tabela 2.1, são úteis para subsidiar a programação diária da operação 
eletroenergética do ONS, na qual são estabelecidos os programas diários de carga, 
geração e intercâmbios, objetivando garantir a otimização energética dos recursos de 
geração e a segurança operacional do SIN [15]. 
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2.2 Motivação para as Previsões 
 

Ao contrário das plantas de geração convencionais, a produção de energia 
elétrica em um parque eólico depende quase exclusivamente das condições 
meteorológicas, particularmente da amplitude da velocidade do vento, que não pode ser 
modificada pela intervenção humana. Embora isso seja um fato bastante trivial, implica 
em profundas diferenças, tanto técnica quanto economicamente, na forma de como 
grandes blocos de energia eólica podem ser integrados em sistemas elétricos 
interligados, em comparação com as fontes convencionais. 

 A flutuação ou a natureza intermitente da produção de energia eólica, devido às 
variações imprevistas das condições de vento - argumento usado mundialmente por 
décadas para inviabilizar técnica e economicamente a produção eolielétrica - significa 
um novo desafio para os agentes de produção, transmissão, distribuição e 
comercialização integrantes do SIN, tendo em vista a proliferação e os grandes 
crescimentos previstos dessa modalidade de produção de energia no Brasil.[29] 

A fim de avaliar os benefícios de previsão de potência eólica mais 
detalhadamente e definir as condições de limite para sua utilização operacional, alguns 
aspectos do SIN devem ser explicados. As diversas modalidades de geração do sistema 
têm que ser ajustadas de forma otimizada para atender ao perfil demandado pela carga. 
Consequentemente, é de fundamental importância o conhecimento com antecedência da 
injeção de energia prevista no curto prazo, tanto sob a ótica operacional quanto sob o 
ponto de vista da comercialização dessa energia [29].  

O fornecimento destas informações é o objetivo primordial dos sistemas de 
previsão de energia eólica.  Eles devem ser projetados para efetuar uma previsão 
confiável da potência de saída de parques eólicos num futuro próximo, tal que os 
valores esperados possam ser eficientemente integrados à projeção de abastecimento de 
energia do SIN efetuada pelo ONS. Está vigorando atualmente nos Procedimentos de 
Rede do ONS, no Submódulo 8.1- Programação Diária da Operação Eletroenergética, 
uma previsão de curto prazo que engloba os 2 ou 3 próximos dias, abertos em intervalos 
de  30 minutos, conforme a Tabela 2. 1. 

Uma ferramenta estatística de previsão com aplicabilidade e estudo de caso em 
um parque eólico, de manejo amigável e com desvios similares a sistemas correlatos, 
utilizando programas computacionais existentes no mercado é a motivação e principal 
foco do presente estudo, tendo em vista o significativo crescimento, atual e previsto 
para essa década, da participação dessa energia limpa e renovável na matriz energética 
brasileira.   
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2.3 Regulação Brasileira sobre Horizonte de 
Previsões 

 
Os Procedimentos de Rede são documentos de caráter normativo elaborados 

pelo ONS, com participação dos agentes e aprovados pela ANEEL, que 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 SIN [16]. Os principais objetivos dos Procedimentos de 
Rede são:  

• Legitimar, garantir e demonstrar a transparência, integridade, equanimidade, 
reprodutibilidade e excelência da operação do SIN; 

• Estabelecer, com base legal e contratual, as responsabilidades do ONS e dos 
Agentes de Operação, no que se refere a atividades, insumos, produtos e prazos 
dos processos de operação do sistema elétrico; 

• Especificar os requisitos técnicos contratuais exigidos nos Contratos de 
Prestação de Serviços de Transmissão - CPST, dos Contratos de Conexão ao 
Sistema de Transmissão - CCT e dos Contratos de Uso do Sistema de 
Transmissão - CUST. 

 
Os Procedimentos de Rede contam com 26 módulos [22] e, para o foco desse 

estudo, destaca-se o Módulo 8 - Programação diária da operação eletroenergética [15] - 
que estabelece os programas diários de carga, geração e intercâmbios no SIN. A 
programação diária da operação eletroenergética tem como propósito a otimização da 
operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, por meio do suprimento, nas melhores 
condições técnicas (elétricas e energéticas), econômicas e com a maior segurança 
operacional possível, das demandas previstas, considerando a integridade de 
equipamentos e as restrições existentes. Essa programação diária tem como objetivo o 
estabelecimento dos programas diários de carga, geração e intercâmbios, para garantir a 
otimização energética dos recursos de geração e a segurança operacional do SIN [15].  

As usinas eólicas são classificadas segundo as seguintes modalidades de 
operação [17]: Tipo I; Tipo II (A e B); Tipo III, conforme fluxograma da Figura 2.1. As 
usinas do Tipo I possuem programação e despacho centralizados pelo ONS, as do Tipo 
II são com programação centralizada e despacho não centralizado e as do Tipo III 
operam com programação e despacho não centralizados, conforme critérios 
estabelecidos no Módulo 26- Modalidade de operação de usinas [17]. 

Serão consideradas na modalidade Tipo I as usinas conectadas na rede básica – 
independente da potência líquida injetada no SIN e usinas conectadas fora da rede 
básica, cujas máximas potências líquidas injetadas no SIN contribuam para minimizar 
problemas operativos e proporcionar maior segurança para a rede de operação. 
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Serão consideradas na modalidade Tipo II as usinas não classificadas como Tipo 
I, para as quais se identifica a necessidade de informações ao ONS, a fim de possibilitar 
sua representação individualizada nos processos de planejamento, programação da 
operação, operação em tempo real, normatização, pré-operação e pós-operação. As 
usinas classificadas nesta modalidade de operação se caracterizam por não ter de forma 
rotineira o seu programa de geração estabelecido de forma coordenada e centralizada 
pelo ONS, nem o seu despacho de geração coordenado estabelecido ou controlado pelo 
ONS em tempo real. O agente deve apenas informar ao ONS o seu despacho 
programado (fase de programação) e as suas reprogramações em tempo real. 

Serão consideradas na modalidade Tipo III as usinas não classificadas nas 
modalidades anteriores, sendo que as mesmas não terão relacionamento operacional 
com o ONS. O relacionamento será efetuado com a distribuidora no qual o agente de 
geração estiver conectado. O agente de distribuição informa ao ONS sua perspectiva de 
oferta, que contempla, dentre outros, os intercâmbios com usinas que injetam energia 
em sua rede de distribuição ou em Demais Instalações de Transmissão – DIT de uso 
exclusivo na área de concessão desse agente, não importando se essas usinas possuem 
ou não programação ou despacho centralizado pelo ONS [20]. 
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Figura 2.1: Fluxograma para Classificação de Usinas  

 Fonte: ONS [17] 
 

No tocante ao fornecimento de dados de previsão de geração, são 
responsabilidades conjunta dos agentes de geração e do ONS a elaboração: dos 
programas de geração, em intervalos de 30 (trinta) minutos, das usinas eólicas do Tipo 
I, ou seja, com programação e despacho centralizados; dos programas de geração, em 
intervalos de 30 (trinta) minutos, das usinas eólicas do Tipo II, ou seja, com 
programação centralizada e despacho não centralizado. É responsabilidade dos agentes 
de distribuição o fornecimento diário ao ONS dos programas de geração, em intervalos 
de 30 (trinta) minutos, das usinas eólicas do Tipo III, ou seja, com programação e 
despacho não centralizados e conectadas à sua rede [15].  

O cronograma para elaboração da programação diária da operação 
eletroenergética está definido na Tabela 2.1. Salienta-se que a elaboração dessa 
programação é efetuada diariamente em todos os dias úteis. O horizonte de curto prazo 
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compreende as previsões para um ou dois dias seguintes, antecipando-se um dia, 
conforme Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1: Cronograma para Elaboração da Programação Diária da Operação 

Eletroenergética 

Fonte: ONS [15] 

Dias da 
Previsão

Dias 
programados

Dias 
antecipados

seg ter qua
ter qua qui
qua qui sex
qui sex e sáb dom
sex dom e seg ter  

 
Um sistema eficaz, que efetue diariamente essa programação de geração, seria 

uma ferramenta auxiliar de grande aplicabilidade pelos agentes do setor elétrico 
brasileiro. O foco desse trabalho é desenvolver uma metodologia para automatizar esse 
procedimento off-line de previsões de curto prazo, alternativamente às já aplicadas por 
alguns desses agentes. 

 

2.4 Visão Geral dos Sistemas de Previsão 
Existentes 

 
Nos últimos tempos foram desenvolvidos diversos sistemas para a previsão da 

produção de energia de parques eólicos. Uma visão geral das abordagens da previsão da 
produção desse tipo de energia, com o objetivo de apontar os diferentes métodos e 
conceitos aplicados mundialmente, será efetuada no presente item, conforme LANGE 
[1]. 

O horizonte de tempo que deve ser abrangido pelas previsões é dado pela 
regulamentação existente em cada país. Os sistemas de previsão usualmente prevêem a 
produção de energia esperada de 6 horas a, pelo menos, 48h ou 72 horas, 
preferencialmente em uma resolução horária [1] ou de meia em meia hora, caso do 
Brasil [15]. 

O horizonte de tempo desejado é muito importante sob o ponto de vista da 
modelagem, pois existe uma diferença fundamental entre as chamadas previsões de 
curto prazo (em escalas de tempo de alguns dias) e a escala de muito curto prazo (que 
considera intervalos de 0 a 3 horas). As previsões de longo prazo são muito bem 
descritas pelo Numerical Weather Prediction – NWP (Previsão Numérica do Clima), 
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que explicitamente modela a dinâmica da atmosfera. Já as projeções de curto prazo são 
tipicamente dominadas pela persistência das condições meteorológicas e as abordagens 
puramente estatísticas levam a melhores resultados de previsão [1].  

Grande parte dos sistemas de previsão de energia existentes baseia-se nos 
resultados do NWP. Assim, todas as informações sobre o futuro do clima, em particular 
a evolução esperada do campo do vento, são fornecidas por sistemas de NWP. Como o 
sistema NWP modela o estado real da atmosfera usando as leis da física, a precisão da 
previsão numérica sobre o horizonte de tempo desejado é normalmente muito melhor do 
que qualquer tipo de abordagem estatística ou climatológica, que apenas modelam o 
comportamento médio estatístico [1]. 

O vetor de velocidade do vento, que consiste na velocidade e direção do vento, 
é, naturalmente, a variável mais importante em termos de previsão de energia eólica. A 
tarefa do sistema de previsão de energia eólica é converter a “informação bruta” 
normalmente disponibilizada com uma resolução espacial bastante grosseira pelos 
sistemas NWP em uma previsão adequada da energia gerada por um parque eólico. 
Existem basicamente duas abordagens para transformar a previsão do vento em uma 
previsão de energia. Por um lado, sistemas físicos realizam o refinamento necessário do 
NWP do vento nas condições locais através de métodos que se baseiam na física da 
camada limite inferior da atmosfera, usando parametrizações do perfil de vento ou 
simulações de fluxo, é calculada a velocidade do vento na altura do cubo da turbina 
eólica. Essa velocidade do vento é então ligada à curva de potência correspondente para 
determinar a potência de saída. Por outro lado, existem sistemas estatísticos que 
promovem uma relação entre a previsão da velocidade do vento e a energia produzida e 
não usam a curva de potência pré-definida. Assim, ao contrário dos sistemas físicos, os 
sistemas estatísticos precisam de coletas de dados medidos [1]. 

 

2.4.1 Numerical Weather Prediction-NPW 

 
O processo de previsão que aplica o NPW envolve as seguintes etapas distintas 

[24]:  

• Previsões de parâmetros meteorológicos para a área da fazenda de vento são 
obtidas de fornecedores (NWP) de previsão numérica do tempo; 

• Refinamento estatístico sofisticado é executado, de acordo com a os dados 
históricos e modelos da fazenda de vento; 

• Dados históricos do parque eólico são usados para executar algoritmos auto-
adaptáveis, ajustando a previsão às condições específicas do local; 

• O agente de geração é provido de previsões específicas regularmente atualizadas 
do local de saída de fazenda de vento entregues por e-mail, FTP ou Web site. 
Normalmente, previsões são atualizadas diariamente e cada um contém 
previsões de 4 dias, com intervalos de meia hora. 
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Figura 2.2: NWP e SCADA 
Fonte: Garrad Hassan [24] 

 

Na Figura 2.2 é mostrado o NWP e um sistema SCADA no qual a previsão da 
potência gerada é efetuada on-line de forma automatizada. 

O Numerical Weather Prediction - NWP opera com soluções numéricas de 
equações de momentos de massa, calor e outras variáveis em determinadas localizações. 
Utiliza modelos complexos e demora muitas horas para processar a solução, mesmo em 
computadores de grande porte. O comportamento da atmosfera é previsto utilizando 
condições atuais e passadas. Em face dessas características, o NWP é utilizado por 
laboratórios meteorológicos nos diversos lugares do mundo e sua precisão está 
relacionada com a resolução da grade de medições de condições do ambiente. A 
resolução da grade para previsões do vento é muito maior do que as usadas para 
previsão meteorológica e, dependendo do local, os dados do vento são afetados pela 
complexidade do terreno [1]. 

Devido às limitações da capacidade do computador, a resolução da grade 
numérica é finita, implicando na impossibilidade dos sistemas NWP simularem 
diretamente processos sobre grades de escala muito pequenas. Isso é prejudicial, em 
particular, na análise da influência de estruturas orográficas do terreno e processos 
termais localizados, como a brisa marinha. Onde os processos de sub-rede têm uma 
influência sobre a evolução em maior escala, como turbulência ou a formação de 
nuvens, esse fenômeno tem que ser parametrizado, significando que sua forma 
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atmosférica macroscópica é modelada sem considerar os detalhes microscópicos. 
Assim, o NWP gera modelos para o comportamento atmosférico de larga escala, isto é, 
sistemas meteorológicos sinópticos com aproximadamente 1000 km de extensão, até em 
uma escala de 10 km. Além disso, a resolução finita significa que as variáveis 
calculadas em cada ponto da grade representam a média sobre a célula da grade 
correspondente. Isso implica que o valor previsto pode não ser ótimo para todos os 
locais dentro de uma célula da grade. Dessa forma, deve-se tomar cuidado em relação 
ao local das previsões e os pontos de medição que estão sendo comparados [1]. 

O NWP fornece os dados de entrada para vários tipos de sistemas de previsão de 
energia eólica. Devido a sua complexidade e a grande quantidade de coleta de dados 
envolvida na execução dos sistemas de previsão de energia, o NWP é geralmente 
operado pelos serviços climáticos nacionais existentes nos diversos países [1]. 

No Brasil, o modelo de mesoescala de previsão numérica do clima que é 
executado operacionalmente desde 1996 pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC/INPE) é o ETA. Ele vem sendo constantemente aperfeiçoado e 
adaptado para um melhor desempenho nas previsões de tempo sobre o Continente Sul-
Americano, sendo denominado Eta/CPTEC. A Figura 2.3 mostra uma parte da região 
Nordeste do Brasil, segundo o modelo Eta com resolução de 15x15 km²  [27]. 

 
Figura 2.3: Parte do Nordeste do Brasil com uma Resolução de 15x15 km². 

Fonte: INPE [27] 
 

As principais vantagens para utilização do NWP são: 

• precisão para previsão de diversos dias à frente; 

• podem ser utilizados para diversas localizações; 

• procedimentos bem estabelecidos. 
 

Enquanto as desvantagens são: 



 34 

• sistema complexo para operar requerendo pessoal especializado; 

• pouca precisão para horizontes curtos (de minutos até uma hora). 
 

De uma forma geral, o método NWP não é muito preciso para horizontes de 
curto prazo, devido às grandes variações de velocidade do vento que ocorrem em 
espaços de tempo bem pequenos. Generalizando, este nível alto de variação é o que 
dificulta a precisão nos diversos modelos de previsão existentes no mercado [1]. 

 

2.4.2 Modelos Físicos 
 

Os métodos físicos utilizam os conceitos meteorológicos da atmosfera dinâmica 
e da camada atmosférica limite para efetuar o refinamento dos dados grosseiros dos 
sistemas NWP e levá-los para as condições específicas do local da previsão, bem como 
a extrapolação da velocidade do vento para a altura do cubo de turbinas eólicas. Duas 
classes básicas de sistemas de previsão físicas podem ser distinguidas: em primeiro, os 
modelos que são baseados em simulações dinâmicas operacionais de fluido semelhantes 
aos sistemas NWP, e em segundo, o modelo diagnóstico que utiliza principalmente 
parametrizações da camada limite [1]. 

A modelagem de todos os efeitos pode consumir muito tempo para o cálculo em 
um serviço operacional e também produzir mais detalhes que o necessário para uma 
aplicação específica. Os  modelos numéricos que descrevem a dinâmica da atmosfera 
geralmente se focam em certos efeitos e são classificados de acordo com a escala 
espacial e temporal. Isto está ilustrado na Figura 2.4, na qual as escalas de espaço e de 
tempo dos fenômenos típicos atmosféricos são mostradas. É importante notar que os 
modelos numéricos não diferem somente em sua resolução espacial, mas também no 
conjunto de equações de movimento que são adaptados aos tipos de efeitos da física que 
têm que ser descritos na sua escala específica [1]. 

Basicamente, os modelos numéricos são dividido em três classes: 

• NWP: 1000 km até 10 km.  

• Meia - escala: 10 km até 1 km.; 

• Micro - escala: 100 até 0.01m. 
 



 35 

 
Figura 2.4: Ordem de Magnitude em Tempo e Espaço para os Fenômenos 

Atmosféricos. 
Fonte: LANGE, M.; FOCKEN, U. [1] 

 

• Modelos Físicos de Meia – Escala 
 

Os modelos de meia-escala são dirigidos por modelos NWP de grande-escala, 
isto é, os modelos NWP proporcionam as condições de contorno. Esse processo é 
chamado de aninhamento, onde a ideia é usar o modelo de alta resolução apenas nas 
áreas de maior interesse para cobrir os efeitos da atmosfera sobre uma menor escala que 
não pode ser resolvida pelo modelo grosseiro. Os modelos de meia-escala são usados 
durante três a quatro operações de aninhamento, pois o domínio da grade aninhada deve 
ser de pelo menos um terço do tamanho do maior domínio [1]. 

Em contraste com os modelos NWP de grande-escala, os modelos de meia-
escala são tipicamente não hidrostáticos e isso significa que eles podem modelar 
diretamente movimentos verticais como, por exemplo, os oriundos da flutuabilidade do 
vento. Em particular, a vantagem dos modelos de meia-escala encontra-se na 
consideração mais detalhada dos efeitos térmicos, os quais são muito evidentes em 
terrenos com altos índices de irradiação solar e próximos à costa, onde existe a brisa 
marinha. Modelos de meia-escala são importantes para terrenos complexos como o caso 
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da Espanha e da Noruega, onde a velocidade do vento e a sua direção não possuem 
homogeneidade [1]. 

 

• Modelos de Micro – Escala 
 

Para contabilizar os efeitos do fluxo nas imediações de um parque eólico, 
modelos de micro - escala são usados com diferentes graus de complexidade [1]. 

Modelos de massa consistente (por exemplo, AIOLOS, WIEN, NOABL, 
MesoMap, Winds) baseiam-se apenas no princípio da conservação de massa, sendo 
equivalente ao divergente do campo de vento. Assim, os efeitos por atrito e os efeitos 
térmicos são tipicamente ignorados ou adicionados mais tarde como correção. Um 
modelo desse tipo bem conhecido é o Wind Atlas Analysis and Application Program 
(WAsP) [1].. Modelos de massa consistente são capazes de modelar efeitos de um 
terreno ligeiramente complexo, mas tendem a superestimar gradientes horizontais da 
velocidade do vento se a inclinação do terreno for muito grande. As soluções de fluxo 
geralmente têm simetrias determinadas de forma que elas podem ser computadas 
eficientemente. Como o fluxo de campo inicial tem um grande impacto sobre os 
resultados, a influência da direção dependente da rugosidade pode ser facilmente 
implementada [1]. 

Modelos mais avançados são baseados nas equações de Navier-Stokes, por 
exemplo, o Phoenics. Eles consideram o problema de fluxo total, mas ignoram os 
efeitos térmicos. A maioria desses modelos não é desenvolvida para a camada limite 
atmosférica, mas sim para o fluxo de canal ou para a aerodinâmica das pás do rotor, por 
exemplo. Portanto, parametrizações específicas para a camada limite devem ser 
adicionadas. Esses modelos podem ser aplicados em um modo estacionário ou como 
modelos de prognóstico de meia-escala, mas eles têm utilização limitada para a previsão 
de curto prazo do vento devido a necessidade de grande esforço computacional[1]. 

 

2.4.3 Modelos Estatísticos 
 

Para a previsão de horizonte de muito curto prazo (de minutos), os métodos 
estatísticos que utilizam os dados atuais de vento apresentam melhor precisão do que os 
NWP. Estes métodos também são indicados para previsões de até algumas horas, porém 
os mesmos se apresentam muito simples para períodos longos, começando a produzir 
resultados mais pobres para previsões que passam de 5 horas [1]. 

  
As principais vantagens para utilização de métodos estatísticos são: 

• precisão para tempos curtos (de minutos até uma hora); 
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• adaptação da situação atual através de algoritmos recursivos; 

• previsão de médias e picos em curto prazo. 
 

As principais desvantagens encontradas são: 

• imprecisão para longos períodos; 

• precisam da ajuda de um especialista para cada local específico. 

 
Atualmente, nenhum método de previsão de vento a horizonte muito curto tem 

tido ampla aceitação dos agentes do setor elétrico. Especialistas da área afirmam que os 
modelos estatísticos são impraticáveis de implantar devido a necessidade de modelos 
individualizados para cada usina eólica [1].  

Por isso, o estudo de previsão de vento é uma área em crescimento e tem 
envolvido cada vez mais nas recentes pesquisas o uso de sistemas inteligentes. 

 

Figura 2.5: Diagrama de Blocos dos Modelos Estatísticos 

Fonte: Autor 

 

Na literatura, encontram-se muitos trabalhos que versam sobre previsão do vento 
envolvendo sistemas inteligentes, tais como: 

 

• Redes Neurais Artificiais – RNAs 
 

O conceito de RNAs é uma consequência da abstração das células nervosas 
biológicas, chamadas de neurônios, que são bastante interconectados e capazes de gerar 
respostas específicas, dependendo do nível de atividade das células vizinhas. As RNAs 
são uma classe ampla de modelos matemáticos que, em parte, imitam o comportamento 
desses sistemas biológicos. O nível de atividade de um neurônio artificial é determinado 
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pela integração de sinais de entrada para outros neurônios. Em termos matemáticos, 
essa atividade é descrita por uma soma ponderada, com fatores de ponderação entre os 
neurônios. Os fatores de ponderação são parâmetros importantes de uma RNA, pois eles 
são modificados de acordo com algumas regras durante o período de “treinamento” que 
determinam o comportamento da RNA [1]. 

A Figura 2.6 mostra o esquema básico da RNA que é usado em WPMS. A RNA 
é constituída de diferentes camadas que são responsáveis pela percepção de entrada. O 
processamento é realizado de acordo com a formação prévia e com a produção da 
energia. Assim, a ideia básica do sistema é relacionar as previsões meteorológicas com 
a correspondente energia gerada medida, objetivando criar uma curva de potência 
multidimensional para cada lugar representativo. Essas curvas multidimensionais têm a 
vantagem de compensarem os erros sistemáticos. Um ponto forte da RNA é que ela é 
capaz de lidar com novas entradas, como situações de previsões que não foram 
“treinadas”, ou entradas errôneas, devido a dados incompletos [1].  

 

Figura 2.6: Esquema Básico da RNA Usado em WPMS 

Fonte: LANGE, M., FOCKEN, U. [1] 

 

Um sistema para monitoramento on-line e de previsão de energia eólica, usado 
por operadores do sistema de transmissão da Alemanha, foi desenvolvido pelo Institut 

f¨ur Solare Energie versor gungstechnik em Kassel e é chamado de WPMS. Esse 
sistema contém uma ferramenta de previsão da energia eólica que emprega RNAs para 
representar a relação entre previsão meteorológica e energia produzida. Além disso, ele 
fornece uma estimativa on-line da energia eólica que está sendo introduzida na rede 
elétrica baseada na extrapolação de medições em parques eólicos representativos [1].  

O sistema de previsão é projetado para fornecer previsões da produção de 
energia agregada de muitos parques eólicos na região com o horizonte de tempo de 0 a 
72 horas. Inicialmente, para um número representativo de parques eólicos, a previsão 
numérica da velocidade do vento e outras variáveis meteorológicas do serviço 
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meteorológico alemão são transformadas em previsão de energia eólica por uma RNA, 
que foi treinada com o histórico de dados daquele local. Em seguida, a produção de 
energia prevista dos locais representativos é dimensionada e armazenada para obter a 
potência agregada da região desejada. Além disso, os dados de medições on-line de 
locais representativos são usados para melhorar a previsão para o intervalo de previsão 
curto de 1 a 8 horas [1]. 

As principais vantagens para utilização de métodos de RNA são:  

• precisão para horizontes curtos; 

• aprendem padrões históricos para prever padrões futuros; 

• previsão de médias e picos em curto prazo; 

• requerem pouco entendimento da dinâmica das variáveis de tempo. 
 

As desvantagens diagnosticadas são: 

• imprecisão para longos períodos; 

• requerem longos períodos na base de dados; 

• requerem redes individuais para cada local de previsão. 
 

• Sistema Fuzzy 
 

A lógica Fuzzy é uma variação da lógica booleana convencional que foi 
desenvolvida para expressar o conceito da verdade parcial. A forma matemática de 
expressar os valores entre os limites de “completamente verdadeiro” e  de 
“completamente falso”, foi introduzida pelo Dr. Lotfi Zadeh da Universidade da 
Califórnia/ Berkely nos anos 1960. 

A lógica Fuzzy permite incorporar a forma humana de pensar em um sistema de 
controle. Um controlador Fuzzy típico pode ser projetado para comportar-se conforme o 
raciocínio dedutivo, isto é, o processo que as pessoas utilizam para inferir conclusões 
baseadas em informações que elas já conhecem [25]. 

A lógica Fuzzy tem dois significados diferentes, por um lado pode ser vista 
como uma extensão das lógicas bi-valores e multi-valores. A lógica tradicional, 
booleana, apresenta apenas os valores “0” ou “1” e não há um “meio termo”. Já na 
lógica Fuzzy a variável de saída pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, assim é 
possível descrever a saída de uma forma qualitativa. Pelo contrário, num sentido mais 
amplo, o qual é predominantemente utilizado hoje em dia, a lógica Fuzzy é quase 
sinônimo da teoria de conjuntos Fuzzy, uma teoria na qual a relação entre os diferentes 
elementos passa de uma forma discreta para uma forma “Fuzzy” contínua [25]. 

Damousis apresenta um sistema Fuzzy para modelos de correlação espacial para 
previsão de vento e potência. Esta previsão utiliza dados de dois locais vizinhos com 
distância de até 30 km e é feita a previsão de até duas horas adiante utilizando um 
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sistema Fuzzy, obtendo resultados muito melhores do que os de persistência para 
terrenos “flats”. Já para terrenos complexos, o desempenho do sistema cai um pouco, 
mas mesmo assim fica em torno de 10-25% melhor do que o método de persistência 
[25]. 

As principais vantagens do sistema Fuzzy são [25]:  

• habilidade de controlar processos com características não lineares e de alta 
ordem; 

• possibilidade de controlar muitas variáveis de saída com um controlador só, sem 
perder a simplicidade do modelo. 

 
 As limitações dos sistemas Fuzzy são [25]:  

• conhecer as características do ambiente para projetar o controlador; 

• configurar grande quantidade de parâmetros, tais como: número de subconjuntos 
de cada variável, número de regras, seleção do método para as realizações 
lógicas, método de desnebulização e parâmetros das funções de pertinência. 

 

• Sistema Neuro - Fuzzy (ANFIS) 
 

Atualmente, além de não existirem modelos de previsão de tempo em horizonte 
muito curto na indústria, existe também pouquíssima literatura sobre este assunto. Tem-
se usado Redes Neurais Artificiais (RNA) para intervalos de previsão menores que 10 
minutos. Porém para o gerenciamento de potência eólica em alguns é necessária a 
previsão de 2 a 3 minutos e esse tipo de previsão sofre bastante influência das rajadas de 
vento. Potter apresenta um artigo que mostra uma previsão de 2,5 minutos a frente 
utilizando o modelo híbrido ANFIS do “Matlab Fuzzy Toolbox”. Este modelo combina 
o baixo nível computacional da rede neural com o alto nível do sistema de inferência 
fuzzy [23]. 

O modelo ANFIS proposto atua da seguinte forma: primeiramente o sistema 
funciona como uma rede neural realizando um treinamento com um grande conjunto de 
dados de entrada para em seguida operar como um sistema Fuzzy. São utilizados dados 
de meio mês para treinamento e de meio mês para testes medidos a cada 2,5 minutos. 
Após consulta à indústria os dados de velocidade e direção foram convertidos em um 
vetor (v, d), considerados somente um vetor em certa altura da torre. Os resultados das 
simulações utilizando o método ANFIS (erro médio de 3%) supracitado apresentaram 
grande ganho quando comparando com o método de persistência (erro médio de 40%) 
[23]. 

As principais vantagens do ANFIS são: 

• usar a habilidade da rede neural para classificar dados e identificar padrões; 

• desenvolver um sistema com menor propensão a memorizar dados; 
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• manter as vantagens do sistema fuzzy sem precisar de um grande especialista. 
 

Uma desvantagem é o grande número de dados necessários para se ter um 
sistema preciso [23]. 

 

2.4.4 Aplicações 
 

No tocante às previsões de energia eólica, modelos numéricos são usados de 
duas formas diferentes: primeiro, o modo dinâmico, no qual cada previsão é calculada a 
partir da solução de equações de movimento para a situação atual do fluxo, e segundo o 
modo off-line, os modelos numéricos são usados para gerar uma tabela de procura para 
um número de situações de fluxo padrão que pode ser determinada a partir de uma série 
de análises, nesse modo os cálculos dinâmicos são carregados apenas uma vez e os 
resultados são usados depois para corrigir o fluxo. 

A seguir são mostradas algumas ferramentas usadas comercialmente no mundo 
para a previsão da energia eólica.  

 

•   WPPT – Wind Power Prediction Tool 

 
WPPT é uma ferramenta desenvolvida na Dinamarca e está em operação desde 

1996. Este programa é usado para previsões de curto prazo (até 5 dias a frente) de 
geração de energia eólica e também informa suas incertezas de predições. O sistema é 
flexível e pode ser configurado para cobrir a geração total de um país (é utilizado na 
Dinamarca), de uma região ou de uma simples fazenda eólica [26]. 

As entradas do WPPT são: 

• medidas on-line de energia eólica; 

• previsões meteorológicas de direção e velocidade do vento e temperatura do ar 

através de modelos NWP; 

• número de turbinas ativas. 

 

O WPPT é baseado em modelos estatísticos não lineares. Seu conjunto de 
modelos inclui um modelo de curva de potência semi-paramétrica para fazendas eólicas 
considerando velocidade e direção do vento. Esses modelos são auto-calibráveis e 
adaptáveis, desta forma consideram automaticamente as mudanças no número de 
turbinas e nas suas características, também mudanças não explícitas como rugosidade e 
sujeiras nas pás e mudanças no modelo NWP. 
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• Prediktor 
 

O Prediktor é uma ferramenta que utiliza modelos físicos desenvolvidos na 
Dinamarca e em operação desde 1997. Os padrões de tempo são previstos por um 
modelo NWP (direção e velocidade do vento e temperatura do ar) de maneira global e, 
desta forma, se torna necessário que se faça um ajuste utilizando um modelo WAsP. O 
modelo WAsP consiste em um programa para calcular a influência dos efeitos do local 
(orografia, rugosidade e obstáculos) [30]. 

Sabe-se que nenhum modelo pode simular a natureza perfeitamente, então 
utilizam-se dois filtros MOS (model output statistics) para corrigir algumas variações. 
Os dados de geração de energia de uma fazenda eólica são usados para ajustar os 
parâmetros destes filtros. A saída deste programa é a geração de energia esperada para 
uma usina eólica a cada 3 horas para 48 horas à frente. 

 

• Zephyr 
 

Zephyr é uma ferramenta que também está sendo desenvolvida na Dinamarca e 
consiste em uma combinação dos modelos WPPT e Prediktor. Os principais motivos 
que levaram ao desenvolvimento deste novo programa foi combinar dois sistemas 
existentes de modo a se obter uma melhor performance, além de incluir as vantagens de 
novas tecnologias como a implementação do Java com comunicação via internet [28]. 

O modelo Zephyr utiliza quatro tipos de dados de entrada: previsões 
meteorológicas a cada seis horas do instituto meteorológico da Dinamarca, medidas 
meteorológicas a cada 5 minutos, velocidade e direção do vento medidas no parque 
eólico e dados horários de energia do sistema elétrico da área. Este último dado é usado 
para estimar a curva de potência do parque [28]. 

O programa combina os métodos de previsão com medidas on-line de geração 
de energia e entradas NWP (direção e velocidade do vento e temperatura do ar) com 
medidas off-line de um modelo utilizando dados NWP, ajustados pelo modelo WAsP. O 
modelo final total é calculado a partir de uma média ponderada dos dois resultados 
acima utilizando ponderação baseado em raiz quadrática (Root Mean Square) [28]. 
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Capítulo 3 

3 Técnicas Estatísticas Aplicadas 

3.1 Introdução 
 

No presente trabalho, para previsão de energia eólica no curto prazo segundo os 
horizontes e os intervalos de tempo definidos no Submódulo 8.1 - Programação diária 
da operação eletroenergética do ONS [15], optou-se pela aplicação de uma metodologia 
estatística off-line com o cálculo da energia pela curva de potência equivalente do 
parque, pela simplicidade e pela disponibilidade de dados de ventos de um período de 
apenas um ano de um ponto médio de uma planta eólica a ser implantada na região 
Nordeste. Como já mencionado, as previsões de energia foram obtidas de forma 
indireta, com a modelagem e previsões da série de velocidade de vento, sendo os 
valores previstos transformados em previsões de geração eólica, através da curva de 
potência equivalente da máquina ou do parque eólico. 

As projeções das velocidades dos ventos são elaboradas aplicando-se técnicas 
quantitativas e qualitativas, que utilizam dados históricos para prever valores em 
períodos futuros. Isso se deve à necessidade de uma filtragem na série original dos 
ventos, devido a sua grande aleatoriedade, segregando-a em uma série não 
determinística e em outra com características de ruído branco, respectivamente 
denominadas de componente de aproximação e componente de detalhe [29]. 

A técnica qualitativa, aplicada na componente de detalhe, consiste na análise 
espectral de dados aleatórios e, visando obter uma previsão similar aos valores 
históricos realizados, foram geradas randomicamente séries com uma distribuição 
similar a dos valores realizados e adicionalmente colhidas amostras aleatórias da série 
dos valores realizados. 

Uma das técnicas quantitativas mais difundidas, eleita para aplicação no 
componente de aproximação, é a metodologia de Box & Jenkins, descrita pelos 
estatísticos George Box e Jenkins Gwilym na década de 70 [12]. Os modelos de Box & 
Jenkins partem do pressuposto que cada valor de uma série temporal pode ser explicado 
por valores prévios, a partir do uso da estrutura de correlação temporal que há entre 
valores da série. Esses modelos têm sido amplamente utilizados para modelagem de 
previsão em aplicações médicas, ambientais, financeiras e de engenharia. Também 
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conhecidos por ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) ou 
Autorregressivos Integrados de Médias Móveis, são modelos matemáticos que 
objetivam captar o comportamento da correlação seriada ou da autocorrelação entre os 
valores da série temporal e, com base neste comportamento, efetuam previsões futuras 
[7]. 

Na análise de séries temporais, a metodologia Box-Jenkins aplica modelos auto-
regressivos de médias móveis (ARMA ou ARIMA) para encontrar o melhor ajuste de 
uma série temporal baseando-se em valores passados dessa série de tempo, com o 
objetivo de efetuar previsões de valores futuros [32]. 

Assim, a metodologia aplicada no presente trabalho consiste na atualização 
diária de dados, análise gráfica, efetuação de tratamento estatístico e computacional 
para segregação da série temporal dos ventos em componentes de aproximação de 
detalhe e efetuação das previsões de energia. A série de aproximação, obtida após 
filtragem, é uma série não estacionária projetada pelo método estatístico ARIMA. Já o 
componente de detalhe, quando analisado espectralmente, é constatada que suas 
características são “brancas” com média próxima a zero, sendo sua estimativa efetuada 
com a geração randômica de uma séria mista, parte com distribuição normal e parte 
uniforme, características detectadas na série histórica. Cada componente é analisado e 
projetado separadamente, sendo que a previsão final é a aglutinação das previsões 
parciais obtidas para cada série.  

Uma série temporal com dados de velocidade dos ventos é atualizada 
diariamente em um banco de dados, possibilitando a reavaliação e execução das 
previsões em foco com uma periodicidade diária, com valores realizados até a meia 
noite do dia anterior. 

 

3.2 Conceitos Estatísticos Utilizados 
 

3.2.1 Variável Aleatória 
 

“Qualquer característica associada a uma população é chamada de variável. Ela 
recebe esse nome porque ela “varia” de alguma forma” [31]. A velocidade dos ventos, a 
idade de um indivíduo, o sexo ou o estado civil são possíveis exemplos de variáveis. 

Incorporando o conceito de probabilidade ao estudo de variáveis associadas às 
características em uma população, é sabido que na prática muitos experimentos 
produzem resultados não-numéricos. Antes de analisá-los, é conveniente transformar 
seus resultados em números. Isso é feito através da variável aleatória, que é uma função 
que associa um valor numérico a cada ponto do espaço amostral. 
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3.2.2 Amostra 
 

Conjunto de elementos extraídos de um conjunto maior, chamado população. É 
um conjunto constituído de indivíduos (famílias ou outras organizações), 
acontecimentos ou outros objetos de estudo que o investigador pretende descrever ou 
para os quais pretende generalizar as suas conclusões ou resultados [32]. No presente 
trabalho, a partir de uma série com características brancas, nas previsões efetuadas é 
aplicado o método de amostragem aleatória, no qual todas as variáveis têm uma mesma 
probabilidade de serem selecionados. 

 

3.2.3 Média, Valor Esperado ou Esperança Matemática 
 

O valor esperado, também chamado esperança matemática ou expectância, de 
uma variável aleatória X é a soma das probabilidades de cada possibilidade de saída da 
experiência multiplicada pelo seu valor. Isto é, representa o valor médio "esperado" de 
uma experiência se ela for repetida muitas vezes [32]. 

A média de uma variável aleatória discreta ou de sua distribuição de 
probabilidade é a soma dos produtos dos diversos valores de xi dessa variável pelas 
respectivas probabilidades P(X = xi). É representada por E(X) e é definida na Equação 
3.1 como: 
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 Equação 3.1 

 

3.2.4 Variância 
 

A variância de uma variável aleatória é uma medida da sua dispersão estatística, 
indicando quão longe em geral os seus valores se encontram do valor esperado, sendo 
seu valor o quadrado do desvio padrão [32]. 

Se µ = E(X) é o valor esperado (média) da variável aleatória X, então a variância 
é definida na Equação 3.2: 

 ( ) ( )( )2var µ−= XEX  Equação 3.2 

 
É o valor esperado do quadrado do desvio de X de sua própria média. Pode ser 

interpretado como "a média do quadrado da distância de cada ponto até a média" ou "a 
média do quadrado dos desvios". A variância da variável aleatória "X" é geralmente 
designada por var(X), σ2

X, ou simplesmente σ2. 
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3.2.5 Covariância 
 

A covariância entre duas variáveis aleatórias reais X e Y, com valores esperados  
( ) XXE µ= e ( ) YYE µ= é uma medida de como duas variáveis variam conjuntamente 

[32], conforme Equação 3.3: 

 
 ( ) ( )( )[ ]YX YXEYX µµ −−=,cov  Equação 3.3 

 
A covariância ou variância conjunta é um momento conjunto de primeira ordem 

das variáveis aleatórias X e Y, centrados nas respectivas médias. É a média do grau de 
interdependência ou inter-relação numérica entre elas. Se X e Y são independentes, 
então a sua covariância é zero. [32]. 

 

3.2.6 Desvio Padrão 
 

O desvio padrão é a medida mais comum da dispersão estatística, geralmente 
representado pelo símbolo sigma σ. Indica o quanto de variação ou "dispersão" existe 
em relação à média ou valor esperado. Um baixo desvio padrão indica que os dados 
tendem a estar próximos da média; um desvio padrão alto indica que os dados estão 
espalhados por uma gama de valores [32]. O desvio padrão de uma variável aleatória X 
é definido na Equação 3.4 como a raiz quadrada da variância. 

 
 ( )( )( ) ( ) ( )( )222

XEXEXEXE −=−=σ  Equação 3.4 

 

 

3.2.7 Momento 
 

Em Estatística, a expressão genérica de esperança, o n-ésimo momento ou 
momento de ordem n de uma variável aleatória X é dado pela Equação 3.5 a seguir [32]: 

 [ ]x
n

E  Equação 3.5 

 
Momentos dão informações parciais sobre a medida de probabilidade P, a 

função de distribuição acumulada, ou a função probabilidade de massa de uma variável 
aleatória X. Momentos de X são esperanças de potências de X [35] . 
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Os momentos são muito importantes em Estatística para caracterizar 
distribuições de probabilidade. Por exemplo, a distribuição normal é caracterizada 
apenas pelo primeiro e pelo segundo momentos. Os momentos dão uma ideia da 
tendência central, dispersão e assimetria de uma distribuição de probabilidades [32]. 

Por ser um cálculo de valor esperado (esperança), o cálculo dos momentos varia 
ligeiramente dependendo de a variável aleatória ser do tipo discreta ou contínua. Isso 
porque a esperança, no caso de variáveis aleatórias discretas, é calculada por uma soma 
ponderada das possíveis ocorrências. No caso de variáveis aleatórias contínuas, a 
esperança é calculada por uma integral (que nada mais é que uma soma infinita). A 
ideia, porém, é a mesma [32]. 

 

3.2.8 Momento Conjunto 
 

Seja o vetor X representado na Equação 3.6 a seguir: 

 [ ]XXXXX N
,,,,

321
⋅⋅⋅=  Equação 3.6 

 
 O k-ésimo momento conjunto de X é definido pela Equação 3.7 a seguir, sendo 

que a soma dos ks é igual a k [32]. 
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3.2.9 Distribuição de Probabilidade 
 

A função distribuição de probabilidade descreve a chance que uma variável pode 
assumir ao longo de um espaço de valores. Ela é uma função cujo domínio são os 
valores da variável e cuja imagem são as probabilidades de a variável assumir cada 
valor do domínio. O conjunto imagem deste tipo de função está sempre restrito ao 
intervalo entre 0 e 1 [32]. Quando se conhece todos os valores de uma variável aleatória 
juntamente com suas respectivas probabilidades, tem-se uma distribuição de 
probabilidades. A distribuição de probabilidades associa uma probabilidade a cada 
resultado numérico de um experimento, ou seja, dá a probabilidade de cada valor de 
uma variável aleatória. 

Usa-se funções que se ajustem à distribuição de probabilidade. No presente 
trabalho faz-se referência à distribuição normal e a distribuição uniforme. A distribuição 
uniforme é a distribuição de probabilidades contínua mais simples de conceituar: a 
probabilidade de se gerar qualquer ponto em um intervalo contido no espaço amostral é 
proporcional ao tamanho do intervalo, conforme mostrado na Figura 3.1 a seguir. 
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Figura 3.1: Função Densidade da Distribuição Uniforme em [a,b]. 

Fonte: GUBNER [11] 
 

A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições da estatística, 
conhecida também como Distribuição de Gauss ou Gaussiana. Descreve uma série de 
fenômenos físicos e financeiros e possui grande uso na estatística inferencial. É 
inteiramente descrita por seus parâmetros de média e desvio padrão, ou seja, 
conhecendo-se estes se consegue determinar qualquer probabilidade em uma 
distribuição Normal [32].  

 

 

Figura 3.2: Função Densidade da Distribuição de Gauss 

Fonte: GUBNER [11] 
 

A função densidade de probabilidade que descreve o gráfico de um distribuição 
Gaussiana é descrita na Equação 3.4 [11]: 
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Equação 3.8 

 
De uma distribuição normal simétrica pode-se observar o seguinte: 

• 68% dos valores encontram-se a uma distância da média inferior a um desvio 
padrão; 
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• 95% dos valores encontram-se a uma distância da média inferior a duas vezes o 
desvio padrão; 

• 99,7% dos valores encontram-se a uma distância da média inferior a três vezes o 
desvio padrão. 
Esta informação mnemonicamente é conhecida como a regra dos "68-95-99,7" 

[32]. 

 

3.2.10 Série Temporal 
 

Uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao 
longo do tempo. É qualquer conjunto de variáveis aleatórias ordenadas no tempo. Os 
dados contidos na referida série devem estar temporalmente equidistantes, apresentando 
uma forte dependência serial [7]. A ordem dos dados é fundamental: uma característica 
importante neste tipo de dados é que as observações adjacentes são dependentes e o 
objetivo é analisar e modelar esta dependência. Representa-se uma série temporal na 
Equação 3.9, onde n representa o tamanho da série [7] : 

 
    ntZ t

,...,2,1, =  Equação 3.9 

 
Seja Zt um conjunto de observações correlacionadas entre si, seguindo-se uma 

ordem cronológica de tempo, então tem-se uma série temporal. O caso mais frequente é 
aquele em que a série só poderá ser descrita por uma função distribuição de 
probabilidade. Neste caso, tem-se uma série não-determinística. 

Uma serie temporal pode ser classificada como determinística ou estocástica. 
Diz-se que é determinística quando os futuros valores da série podem ser estabelecidos 
precisamente por alguma relação funcional matemática do tipo Y = f (Tempo). Será dita 
estocástica quando seus futuros valores só puderem ser expostos em termos 
probabilísticos [33]. Determinando-se as relações de dependência de Zt, é possível 
formular um modelo matemático que forneça previsões com boa precisão dos valores 
futuros da série. 

A série temporal Zt pode ser: discreta ou contínua; univariada (com uma 
variável) ou multivariada (com mais de duas variáveis). O tempo “T” pode ser 
unidimensional (uma dimensão) ou multidimensional (com mais de uma dimensão) [7]. 
Diz-se que a série cronológica é discreta quando o conjunto de observações no tempo 
for finito ou infinito enumerável. Se o conjunto gerado for infinito não enumerável, diz-
se que a série é continua. A grande maioria dos estudos de projeção que se valem do 
tratamento de séries temporais utiliza séries discretas, nas quais as observações são 
geradas em um intervalo de tempo com amplitude constante [33]. 



 50 

A análise de uma série temporal tem por objetivo estudar o processo gerador da 
série, fazer previsões em função dos seus valores passados e descrever o 
comportamento da série. O estudo pode ser feito no domínio do tempo, por meio das 
funções de autocorrelações ou no domínio da frequência, por meio de análise espectral. 

 

3.2.11 Processo Estocástico 
 

Uma variável aleatória pode ser interpretada como uma variável quantitativa, 
cujo resultado (valor) depende de fatores aleatórios. Um processo estocástico é uma 
família de variáveis aleatórias indexadas por elementos t pertencentes a determinado 
intervalo temporal [33]. Intuitivamente, se uma variável aleatória é um número real que 
varia aleatoriamente, um processo estocástico é uma função temporal que varia 
aleatoriamente. De forma simplificada, pode-se dizer que processos estocásticos são 
processos aleatórios que dependem do tempo. 

O conjunto de variáveis aleatórias Z = { Zt , t ЄT } é dito estacionário se as 
estatísticas do conjunto de dados não variarem nos instantes t e t+k, k = 0, 1, 2, ...,n, 
conforme Equação 3.10 e Equação 3.11 [7]: 

   [ ] [ ]ktt ZEZE +=  Equação 3.10 

 
 [ ] [ ]ktt ZVarZVar +=  Equação 3.11 

 
Há outros tipos de estacionariedade, assim classificadas: processo estritamente 

estacionário (ou forte) e estacionariedade de segunda ordem (ou fraca) [7].  

O processo será estritamente estacionário se todas as informações finitas e 
dimensionais permanecerem as mesmas sob translação do tempo, para qualquer t1,..., 
tn, de τ de T, conforme Equação 3.12 a seguir[7]: 

 ( ) ( )nnnn ttZZFttZZF ,,;,,,,;,, 1111 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ++ ττ  Equação 3.12 

 
Isso significa, em particular, que todas as distribuições unidimensionais são 

invariantes sob translação do tempo.  Em outras palavras, trata-se do processo que se 
encontra em equilíbrio estatístico, ou seja, a média µ(t) e a variância V(t) são constantes 
para todo t є T,  conforme Equação 3.13 [7] : 

 
( ) ( ) 2σµµ == tVet  Equação 3.13 
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Um processo estocástico Z={Z(t), t єT} será fracamente estacionário (ou 
estacionário de segunda ordem) se, e somente se [7]: 

 
i) E{Z(t)} = µ(t)= µ; constante, para todo t є T;                                
ii) E{Z2(t)}< ∞ , para todo t є T;                                                      
iii) V(t1, t2) = cov{ Z(t1), Z(t2)}, é uma função t1-t2 .                       
Um processo Z tal que (ii) esteja satisfeito diz-se um processo de segunda ordem. 
 

3.2.12 Processos Homogêneos e Diferenças 
 

Algumas séries temporais que não são estacionárias podem ser transformadas 
em estacionárias aplicando-se diferenças sucessivas, com a utilização do operador 
diferença  ∆Zt, obtêm-se um processo estacionário homogêneo. São conhecidas como 
séries não estacionárias homogêneas, pois após a aplicação das diferenças geram 
processos estacionários,conforme Equação 3.14e Equação 3.15 abaixo [7]: 

 
1−−=∆ ttt ZZZ  Equação 3.14 

 
 

1
2

−∆−∆=∆ ttt ZZZ  Equação 3.15 

 

3.2.13 Ruído Branco (at) 
 

Em estatística, um ruído branco, é um conceito muito presente no estudo das 
séries temporais, especialmente as estocásticas discretas. Um ruído branco é 
temporalmente homogêneo, estacionário e sem dependência temporal [32]. A série não 
é autoprojetável e todas as suas autocorrelações são nulas. Um processo desse tipo 
indica uma aleatoriedade total entre os dados, não havendo um método que tenha uma 
precisão adequada quando se adota uma modelagem univariada. Aproxima-se de uma 
sequência de variáveis aleatórias, não correlacionadas, e identicamente distribuídas, 
com média zero, variância constante e distribuição normal.  Um processo é puramente 
aleatório quando sua média é zero, a variância σa

2 é constante e os resíduos (at) não são 
autocorrelacionados. Se at for distribuído de modo independente e idêntico como uma 
distribuição normal de média zero e variância constante é um processo de ruído branco, 
conforme Equação 3.16 [7]: 

 
 ( )2,0~ at Na σ  Equação 3.16 
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3.2.14 Processo Ergódico 
 

Um processo é ergódico se as médias temporais (para uma função amostra em 
particular) forem iguais às médias estatísticas (tomadas sobre uma família de funções 
amostras). Trata-se de uma única série temporal que representa todo o processo. O 
processo ergódico descreve todas as características do processo estocástico,trabalhando 
através de amostras.[7] 

 

3.2.15 Modelo Matemático 
 

Segundo ZEITTOUN [34]: "Um modelo é uma representação de uma realidade 
provável ou concreta, equivalente em sua expressão a um conjunto de variáveis e de 
relações entre essas variáveis”. 

Um modelo matemático corresponde a uma visão ou cenário de um fragmento 
do todo de um sistema. Este modelo é uma representação ou interpretação simplificada 
da realidade, ou uma interpretação de uma parte de um sistema, segundo uma estrutura 
de conceitos mentais ou experimentais. Normalmente, para estudar um determinado 
fenômeno complexo, criam-se vários modelos. Os modelos matemáticos são utilizados 
praticamente em todas as áreas científicas. É um artifício matemático que tem por fim 
representar a realidade na lei de seus efeitos, espelhando a representação formal de uma 
realidade empírica [7]. 

 

3.2.16 Erro Periódico de Previsão (PFE) 
 

O periodic forecast error (PFE) ou erro periódico de previsão refere-se ao 
quanto a previsão efetuada desvia do valor realizado em um dado período de uma série 
temporal. 

Na equação a seguir é mostrado como o PFE é calculado [36]: 

 
PrevistoValor  -  RealizadoValor   PFE =  Equação 3.17 

 

3.2.17 Erro Percentual Absoluto (APE) 
O absolute percentage error (APE) ou erro percentual absoluto mostra o quanto 

o módulo do valor previsto menos o realizado desvia do valor realizado em um dado 
período de uma série temporal [36]. 
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%100
RealizadoValor 

PrevistoValor -RealizadoValor 
  APE ∗=  Equação 3.18 

 
 

3.2.18 Desvio Absoluto Médio (MAD) 
 

O mean absolute deviation (MAD) ou desvio absoluto médio é a média 
aritmética dos módulos dos diversos erros periódicos de previsão individuais (PFEs) 
gerados em cada período conforme Equação 3.19. O MAD não considera a direção do 
erro (se positivo ou negativo) ao utilizar em sua equação o módulo dos desvios. Isto é 
bastante útil devido a maioria das séries históricas conterem variações positivas e 
negativas, evitando que uma determinada variação seja anulada por uma variação 
inversa [36]. 

%100
n
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n

i

iPFE

 

Equação 3.19 

 
 

3.2.19 Erro Absoluto Percentual Médio (MAPE) 
 

O  mean absolute percentage error (MAPE) ou erro absoluto percentual médio é 
a média aritmética dos diversos erros percentuais absolutos (APEs) gerados em cada 
período, conforme Equação 3.20 a seguir: 
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Equação 3.20 

 

3.2.20 Precisão da Previsão (FA) 
 

Um dos principais indicadores para acompanhamento de uma previsão é o 
Forecast Accuracy (FA) ou precisão da previsão [36]. Para um período isolado a FA 
pode ser calculada a partir do APE. Indica a acurácia de apenas um período de previsão, 
conforme Equação 3.21 a seguir. 

 
APE−= %100  %FA  Equação 3.21 
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Para o cálculo da FA de uma dada série histórica ou de um período de previsão o 
resultado é obtido a partir do MAPE, conforme Equação 3.22. 

 

MAPE−= %100  %FA  Equação 3.22 

 

3.2.21 Root Mean Squared Error  (RMSE) 
 

O root mean squared error  (RMSE)  ou raiz do erro da média quadrada  é uma 
regra de quadrática de cálculo, que mede a magnitude média do erro [32].  

 

( )
n

n

i
iPFE∑

== 1

2

  RMSE  

Equação 3.23 

 

 
Expressando a Equação 3.23 em palavras, as diferenças entre a previsão e o 

correspondente valor observado em cada período (erros periódicos de previsão) são 
elevadas ao quadrado e, em seguida, é efetuada a média aritmética dessa amostra. 
Finalmente, é feita a raiz quadrada dessa média. 

O MAD e o RMSE são usados simultaneamente para diagnosticar a variação de 
erros em um conjunto de previsões. O RMSE será sempre maior ou igual a MAE. Se o 
RMSE for igual ao MAD, todos os erros de cada período são da mesma magnitude. 

 

3.2.22 Coeficiente de Determinação  (R2) 
 

O coeficiente de determinação, também chamado de R², é uma medida de 
ajustamento do modelo matemático adotado em relação aos valores observados. O R² 
varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os 
valores observados. Quanto maior o R², mais explicativo é o modelo, melhor ele se 
ajusta à amostra [32]. A Equação 3.24 mostra como é feito o cálculo desse indicador. 
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Equação 3.24 
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Por exemplo, se o R² de um modelo é 0,95, isto significa que 95% da variável 
prevista consegue ser explicada pelos regressores presentes no modelo. 

 

3.3 Componentes de uma Série Temporal 
 

Conforme Morettin e Toloi [6] uma série temporal é qualquer conjunto de 
observações ordenadas no tempo, geralmente, compostas por quatro elementos: 

• Tendência (Tt): trata-se do sentido de deslocamento da série ao longo de vários 
períodos, podendo aumentar, diminuir ou permanecer constante. A tendência, 
também chamada por alguns autores de viés ou tendência secular, é 
caracterizada como aquele movimento regular e contínuo de longo prazo, 
refletindo um movimento ascendente, descendente ou constante em um longo 
período de tempo. É um componente que descreve as variações graduais que se 
mantêm em um longo período de observação da variável no tempo. 
Estatisticamente caracteriza-se pela variação da expectância da série no tempo. 

• Ciclo (Ct): movimento ondulatório que, ao longo do tempo, tende à 
periodicidade. Trata-se do movimento da série que se repete ao longo dos 
períodos de tempo, tendo uma longa duração, varia de ciclo para ciclo ou se 
repete em períodos muito longos. As variações cíclicas são aquelas variações 
referentes às oscilações de longo prazo que caracterizam, em geral, os ciclos 
econômicos ou climáticos. São as flutuações de longo prazo em torno da curva 
de tendência. 

• Sazonalidade ou Fator Sazonal (St): relata as flutuações periódicas de 
comprimento constante, repetindo em períodos fixos, o comprimento do período 
é denotado por “S”, associado, na maioria dos casos, a mudanças climáticas. As 
variações sazonais são aquelas variações periódicas (cíclicas) que ocorrem com 
certa regularidade dentro de certo período de tempo. Esses movimentos podem 
ter períodos diário, horário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual e assim 
por diante. 

• Ruído aleatório ou erro (at): é tudo aquilo que não é explicado pelas outras 
componentes da série, ou seja, é o que o modelo estimado não consegue captar. 
Um erro é dito ruído branco quando seus componentes possuem distribuição 
normal, média zero, variância constante e são não-correlacionados, indicando, 
assim, que o modelo elaborado conseguiu explicar o máximo de série de dados. 
As variações aleatórias, também chamadas residuais, referem-se não só aqueles 
movimentos esporádicos ocasionados por eventos aleatórios imprevisíveis, tais 
como as calamidades da natureza, mas também ao conjunto de todos aqueles 
movimentos da série que não foram passíveis de identificação em seus demais 
componentes, uma vez que não obedecem a nenhuma lei comportamental capaz 
de ser descrita de forma determinística, através de relações funcionais 
exclusivamente matemáticas.  
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Assim a série de dados pode ser representada pela Equação 3.25 e  pela Equação 

3.26 a seguir [7]: 

 erroModeloDados +=  Equação 3.25 

 
 ( ) erroSCTfDados ttt += ,,  Equação 3.26 

 

3.4 Modelos Univariados 
 

O princípio do tratamento requerido pelas séries de tempo está baseada na 
possibilidade de serem tiradas conclusões sobre o comportamento passado da variável e 
que poderão ser úteis para proporcionar informações sobre o seu comportamento 
provável no futuro. 

As causas comportamentais que definem a viabilidade de estudos de previsão 
aplicando séries temporais têm as seguintes características:  

• Necessidade de a série exibir, nos registros históricos, algum tipo de tendência 
que possa influenciar seu comportamento futuro;  

• Existência de algum tipo de comportamento cíclico seja de curto ou longo prazo, 
com viabilidade de ser extrapolado para o futuro.  
Havendo a presença de tais tipos de causas comportamentais, é viável se 

construir um modelo para os valores futuros sequencialmente dispostos no tempo da 
variável. Assim sendo, a série pode ser estudada de forma a recaírem sobre o seu 
próprio comportamento passado os meios a serem utilizados para a avaliação de seu 
comportamento futuro provável, sem a necessidade de serem estabelecidas relações 
explicativas dos efeitos da influência de outras variáveis. Os modelos univariados se 
baseiam somente na informação referente à série temporal em estudo [7].  

 

3.4.1 Modelos Estacionários 
 

Os modelos Box & Jenkins podem ser classificados em estacionários e não 
estacionários, pois dependendo desta classificação, tem-se a classe geral ARMA(p,q), 
ou ARIMA(p, d, q), respectivamente [7]. 

Se uma série temporal se desenvolve no tempo em torno de um valor constante, 
não necessitando de nenhuma transformação matemática para torná-la estacionária, 
tem-se uma série estacionária [7]. 



 57 

Modelos estacionários são aqueles que assumem que o processo está em 
equilíbrio. Um processo é considerado fracamente estacionário se suas médias e 
variância se mantêm constantes ao longo do tempo e a função de autocovariância 
depende apenas da defasagem entre os instantes de tempo. Um processo é fortemente 
estacionário se todos os momentos conjuntos são invariantes à translação no tempo [7]. 

 

3.4.2 Modelos Não Estacionários 
 

Como os processos encontrados na vida prática são raramente estacionários, 
tem-se que encontrar algum tipo de operador que, por transformações matemáticas, 
transforme o conjunto de dados em estacionários. 

Se uma série temporal não for estacionária, mas ao diferenciá-la “d” vezes ela se 
tornar estacionária e possuir características tanto de AR quanto de MA, então afirma-se 
que a série temporal é ARIMA (p, d, q), isto é, uma série temporal auto-regressiva 
integrada e de médias móveis, onde p denota o número de termos auto-regressivos; d, o 
número de vezes que deve-se diferenciar a série antes para torná-la estacionária; e q, o 
número de termos de média móvel [7]. 

 

3.5 Metodologia Box & Jenkins 
 

Embora seja comum na literatura especializada a denominação dos modelos aqui 
tratados, seus processos construtivos e a inferência de previsões como de Box & 
Jenkins, deve-se salientar que a maioria dos modelos utilizados por esses dois autores 
eram bastante conhecidos já no segundo quartel deste século XX, bem antes, portanto, 
de suas pesquisas. A justificativa para o uso do nome Box & Jenkins associado a esses 
processos está na contribuição representativa que deram ao estudo de séries temporais, 
através de uma minuciosa e fundamentada integração desses processos, que lhes 
permitiu um tratamento analítico de inferência estatística nas previsões de valores 
futuros das variáveis dinâmicas [33]. 

A metodologia de Box & Jenkins refere-se ao método sistemático de 
identificação, ajuste, checagem e uso de modelos auto-regressivos integrados à média 
móvel ou, simplesmente, modelos ARIMA. O uso de modelos ARIMA é uma 
abordagem poderosa na solução de muitos problemas de previsão, pois pode 
proporcionar previsões, extremamente acuradas, de séries temporais [7]. 

O método é apropriado para séries de comprimento médio a longo, de no 
mínimo, 50 e, preferencialmente 100 observações, podendo atingir milhares de 
variáveis. Um dos processos fundamentais na metodologia de Box & Jenkins é 
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transformar uma série não-estacionária em uma estacionária, cuja análise é mais 
simples, obtendo-se uma estabilidade dos parâmetros estimados [7]. 

Como uma série temporal tem dados coletados sequencialmente ao longo do 
tempo, espera-se que ela apresente correlação seriada no tempo. Os modelos Box & 
Jenkins, genericamente conhecidos por ARIMA (Auto Regressive Integreted Moving 

Average), ou Autorregressivos Integrados e de Médias Móveis, são modelos 
matemáticos que visam captar o comportamento da correlação seriada ou 
autocorrelação entre os valores da série temporal, e, com base nesse comportamento, 
realizar previsões futuras [7]. 

A estratégia utilizada para a construção de modelos, pela metodologia Box & 
Jenkins, é baseada no ciclo iterativo, conforme Figura 3.4, no qual a estrutura do 
modelo é formada pelos próprios elementos da série [7].  

O modelo usa um processo iterativo com três estágios abordagem de modelagem 
[33]:  

• Identificação e seleção do modelo: consiste em certificar-se se as variáveis são 
estacionárias, identificando a sazonalidade da série e usar as parcelas das 
funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série para decidir se 
coeficientes autorregressivos e/ou de médias móveis devem ser aplicados no 
modelo; 

• Estimação de parâmetros: geralmente usam-se algoritmos computacionais para 
se chegar aos coeficientes que melhor se adaptam ao modelo ARIMA 
selecionado. Os métodos mais comuns usam estimativa de máxima 
verossimilhança ou estimativa de mínimos quadrados não-linear; 

•  Modelo de verificação: por meio de testes verifica-se se o modelo estimado está 
em conformidade com as especificações de um processo estacionário 
univariado.  Em particular, os resíduos devem ser independentes uns dos outros 
e constantes na média e variância ao longo do tempo. A plotagem da média e 
variância dos resíduos ao longo do tempo e a realização de um teste de Ljung-
Box, bem como a plotagem das funções de autocorrelação e de autocorrelação 
parcial dos resíduos são úteis para identificar uma especificação inadequada. Se 
a estimativa não é apropriada, retorna-se ao primeiro estágio e tenta-se construir 
um modelo melhor.  
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Figura 3.3: Fluxograma do Ciclo Iterativo de Box & Jenkins 

Fonte: SOUZA [7] 

 

O detalhamento matemático da Metodologia Box & Jenkins faz parte do Anexo 
A do presente trabalho. 

A aplicação da Metodologia Box & Jenkins no estudo de caso realizado foi feita 
utilizando programas computacionais disponíveis no mercado. Trata-se de uma 
ferramenta que foi aplicada nas diversas séries de aproximação simuladas com os 
diferentes fatores empíricos que serão descritos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 4 

4 Desenvolvimento do Modelo 

Adotado 

4.1 Introdução 
 

A presente metodologia versa sobre uma abordagem estatística de um modelo 
off-line para previsão de curto prazo das velocidades dos ventos, com o cálculo indireto 
da energia gerada em um parque eólico, aplicando-se a curva de potência equivalente 
dos geradores disponíveis no horizonte contemplado.  

Para a aplicação no presente trabalho e com a dificuldade encontrada para 
obtenção de dados reais de parques geradores, o Departamento de Engenharia Elétrica - 
DEL/UFS disponibilizou uma série com valores realizados de velocidades dos ventos 
relativos a uma estação metereológica na região Nordeste do Brasil. Essa série possui 
dados de um ano e sete meses em intervalos de dez minutos. Visando adequá-la aos 
intervalos de projeção padronizados pelo ONS, foram calculados valores médios em 
intervalos de tempo de trinta minutos. A série disponibilizada contem dados a partir das 
15:00 h de 26/04/2011 até as 23:50 h de 31/12/2012, ou seja, cerca de um ano e meio. 
Como é imperioso um confronto entre o realizado e o previsto, a série foi cortada a 
partir 09/12/2012 e feitas as previsões diárias a partir desse dia, contemplando as três 
últimas semas operativas do mês de dezembro/2012. Os dados foram atualizados 
diariamente e novas previsões efetuadas segundo o cronograma do ONS, simulando-se 
uma situação real. 

Como apoio computacional utilizou-se planilhas eletrônicas e um software 
comercial para previsões de séries temporais. O aplicativo Excel da Microsoft foi a 
planilha de cálculo utilizada e o software escolhido foi o Forecast Pro for Windows da 
Business Forecast Systems, Inc.. A escolha do programa em foco foi devido a sua ampla 
utilização e aprovação geral pelos agentes do setor elétrico brasileiro, bem como pelo 
fato do mesmo ser compatível e de fácil utilização conjunta com as planilhas Excel da 
Microsoft. Ressalta-se que qualquer planilha eletrônica e programa de previsões de 
séries temporais podem ser utilizados. 
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O método off-line, de aplicação diária, utiliza valores realizados até à meia noite 
do dia anterior, fazendo a projeção do dia em curso e de mais quatro dias a frente, em 
intervalos de 30 em 30 minutos, contemplando todos os horizontes de projeção 
requeridos pelo ONS, conforme Tabela 2.1: Cronograma para Elaboração da 
Programação Diária da Operação Eletroenergética, apresentada na página 30. 

Segundo a  Tabela 4.1 a seguir, nos dias úteis de 2ª a 6ª feira, é efetuada uma 
nova previsão de curto prazo das usinas integradas ao SIN, contendo a proposta de 
geração do agente em intervalos de meia hora, nos horários de encaminhamento ao 
ONS estabelecidos na Tabela 4.2. 

Numa semana operativa, segundo a metodologia adotada e o cronograma do 
ONS, são efetuadas previsões diárias com diferentes horizontes de projeção conforme 
Tabela 4.1. Como os intervalos de previsão requeridos pelo operador do sistema são de 
trinta minutos, a rotina diária contempla, em função do dia da projeção, 144, 192 ou 240 
valores a serem projetados. Dessa forma, padronizou-se nessa metodologia uma 
previsão diária de 240 valores. O modelo adotado é univariado e contempla períodos de 
previsões diárias de 24 a 72 horas, 24 a 96 horas e 48 a 120 horas, respectivamente para 
os dias úteis de segunda a quarta, quinta e sexta-feira.  

 

Tabela 4.1: Horizontes de Projeção 

Fonte: Adaptação ONS [15] 

Dia da 
Previsão

Dias previstos
Intervalos  
previsão 
(horas)

Períodos de 
previsão 
(30 min)

seg ter e qua 24 a 72 144
ter qua e qui 24 a 72 144
qua qui e sex 24 a 72 144
qui sex, sáb e dom 24 a 96 192
sex dom, seg e ter 48 a 120 240  

 
As previsões são calculadas indiretamente, ou seja, a série de velocidade de 

vento é modelada e as previsões obtidas são transformadas em previsões de geração 
eólica por meio da curva de potência de um gerador ou da curva equivalente do parque 
eólico.  
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Tabela 4.2: Horário para Encaminhamento pelos Agentes ao ONS da Proposta de 
Geração 

Fonte: ONS [15] 

Horários entre ONS e agentes de operação 
envolvidos

Horário meta no dia de 
elaboração da 
programação

Ao agentes de geração térmica, hidráulica e 
eólica das Regiões Norte e Nordeste, com 
exceção da CHESF e da ELETRONORTE, 
informam ao ONS sua proposta de geração 
(hidráulica e/ou térmica e/ou eólica), bem 
como os cronogramas de manutenção de suas 
unidades geradoras.

Até as 9h00min

Ao agentes de geração térmica, hidráulica e 
eólica das Regiões Sul e Suldeste/Centro 
Oeste informam ao ONS sua proposta de 
geração (hidráulica e/ou térmica e/ou eólica), 
bem como os cronogramas de manutenção de 
suas unidades geradoras.

Até as 9h00min

 
 

Segundo CASTRO [19], as séries de vento possuem valores temporais com 
características irregulares, não havendo tendência, ciclo e sazonalidade claramente 
definidas. A FAC da série de ventos utilizada no presente estudo mostra que a mesma 
não possui um decaimento adequado para a aplicação da metodologia Box e Jenkins, 
conforme Figura 4.1, gerada pelo software Forecast Pro for Windows – FPW. 

 

 

Figura 4.1: FAC Série Ventos gerada pelo FPW 
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Isso implica na necessidade de se segregar a série temporal de ventos, filtrando-a 
em duas componentes distintas a serem projetadas separadamente, com o objetivo de 
minimizar os erros das projeções de curto prazo: uma componente de aproximação e 
outra componente de detalhe [19]. 

No presente trabalho, foi utilizado um filtro estatístico, que será bem detalhado 
nos itens a seguir (fluxograma da Figura 4.8). Resumidamente, a partir de valores 
médios mensais de velocidades dos ventos e dos desvios padrões calculados nos 
horários de previsão definidos pelo ONS e de um fator empírico multiplicador desses 
desvios padrões, é definido um intervalo com os limites inferiores e superiores da série 
de aproximação. O limite inferior de cada intervalo é a média menos o fator empírico 
vezes o desvio padrão correspondente. O limite superior seria a média acrescentada do 
fator vezes o desvio padrão. A componente de aproximação conterá todos os valores da 
série original que estiverem nesse intervalo. São adotados os limites inferiores e 
superiores respectivamente para os valores que estiverem abaixo e acima do intervalo. 

O componente de detalhes é obtido pela diferença entre as séries original e a de 
aproximação. Já o fator empírico é determinado após sucessivas tentativas de 
processamentos computacionais da série de aproximação, até que se encontre uma série 
de aproximação com uma FAC que apresente decaimento adequado para aplicação da 
metodologia Box e Jenkins.  

No caso da série de aproximação do estudo em foco, o fator empírico 
encontrado foi de 30%, conforme FAC da Figura 4.2 calculada computacionalmente. 

 

 

Figura 4.2 : FAC Série Ventos de Aproximação gerada pelo FPW 
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A componente de aproximação calculada é uma série não estacionária, em que 
seus valores podem ser descritos através de uma função matemática perfeitamente 
determinada. Para esse componente a projeção foi efetuada pela metodologia ARIMA. 

A componente de detalhe calculada possui características semelhantes à de um 
ruído branco: não é autoprojetável, conforme FAC da Figura 4.3. Dessa forma, foi 
necessária uma análise espectral da série, estimada por persistência com valores 
aleatórios com a mesma distribuição de probabilidade, média e desvio padrão dos 
valores realizados. Trata-se, portanto, da geração de uma série similar com 
características temporais não determinadas. 

 

Figura 4.3 : FAC Série Ventos de Detalhes gerada pelo FPW 

 

Na Figura 4.4 é mostrado o fluxograma geral da metodologia. No item a seguir 
serão descritos os procedimentos adotados no tratamento estatístico dos dados e a 
preparação da série para a projeção de velocidades com horizonte de curto prazo.  
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Figura 4.4: Fluxograma da Metodologia de Previsão 

Fonte: Autor 
 

4.2 Atualização do Banco de Dados 
 

Como a metodologia adotada no presente trabalho é off-line, são atualizados 
diariamente os dados de velocidade dos ventos com os valores realizados até a meia 
noite do dia anterior, com uma antecedência suficiente para se cumprir os horários 
estabelecidos na Tabela 4.2 relativa ao programa de geração das usinas hidroelétricas, 
termoelétricas e eólicas. 

Uma forma de atualização diária seria a utilização de um sistema SCADA 
associado à fazenda eólica, através de dispositivos que coletam dados e os colocam em 
uma rede de comunicação à disposição dos demais membros do sistema em um servidor 
de um banco de dados (SBD) que zela pelo armazenamento e disseminação seletiva das 
informações. A interação do operador com o sistema se faz por meio dos servidores de 
“Man Machine Interface” (MMI). Dessa forma, uma série temporal com dados de 
velocidade dos ventos seria atualizada diariamente em um banco de dados, 
possibilitando a execução de novas projeções com essa mesma periodicidade. 

Com essa atualização diária são gerados novos arquivos de dados de entrada 
para o programa FPW e para geração de dados aleatórios, relativos ao processamento 
das novas previsões, conforme será detalhado nos itens seguintes. 
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Para realizar a atualização dos dados de velocidade dos ventos, a efetuação de 
estatísticas e gráficos, a geração de dados de entrada para o FPW e a criação de uma 
vinculação entre os dados foram criados arquivos em planilha Excel, localizados numa 
pasta denominada “Banco de Dados”, com os seguintes nomes, conforme Anexo B: 
“Banco de Dados.xls”, “Análise Gráfica.xls” e “Ventos UFS Análise.xls”. 

Como a série de dados disponibilizada contem dados, em intervalos de trinta 
minutos, a partir das 00:30 h de 27/04/2011 até as 24:00 h de 31/12/2012, no arquivo 
“Banco de Dados.xls”, foi criada uma planilha chamada “Atualização Dados” que 
contem, numa disposição vertical, todos esses dados. Ainda nesse arquivo, com 
vínculos automáticos, são disponibilizadas sequencialmente planilhas com dados 
mensais, nomeadas de “Abril2011” a “Dezembro2012”.  

Os dados são atualizados diariamente na planilha “Atualização de Dados” e 
vinculados automaticamente na tabela mensal correspondente, no formato da Tabela 
4.3, sendo organizados nas diversas planilhas citadas no parágrafo anterior. No mês 
corrente da atualização são acrescentados 48 valores diários ao banco de dados, 
correspondentes a uma coluna da Tabela 4.3 do mês em curso. 

Também, com o objetivo de consolidar os dados mensais dessas planilhas, 
alterar os fatores empíricos, gerar automaticamente as diversas séries original, de 
aproximação e de detalhes, que fazem parte das etapas seguintes da metodologia em 
foco, foi criado o arquivo “Ventos UFS Análise.xls”. Este arquivo apresenta vínculos 
automáticos com o arquivo “Banco de Dados.xls”, permitindo a alteração do fator 
multiplicador empírico, além de uma consolidação dos dados das séries original, de 
aproximação e de detalhes. Também esse arquivo permite a geração dos dados das 
séries temporais original, de aproximação e de detalhes, para os diversos fatores 
empíricos escolhidos, etapa prévia para aplicação da metodologia Box e Jenkins na série 
de aproximação, conforme será descrito nos itens a seguir. 

Adicionalmente, vinculado ao arquivo “Banco de Dados.xls” e para possibilitar 
a visualização gráfica das séries original, de aproximação e de detalhes foi criado o 
arquivo “Análise Gráfica.xls”, contendo gráficos mensais em planilhas dispostas 
sequencialmente e nomeadas de Abril2011 a Agosto2012. 

A metodologia prevê a ampliação com a atualização desses arquivos para os 
meses subsequentes, sendo inicialmente previsto uma capacidade de três anos de dados. 

De forma sucinta, a etapa de Atualização do Banco de Dados consiste em 
atualizar nos dias úteis os dados de velocidade dos ventos até a meia noite do dia 
anterior à realização das previsões, utilizando arquivos em Excel do tipo “Banco de 
Dados.xls”, “Análise Gráfica.xls” e “Ventos UFS Análise.xls”.  

Salienta-se que os arquivos citados no presente trabalho encontram-se 
disponíveis em CD no Anexo B do presente trabalho. 



 67 

Tabela 4.3 : Modelo da Tabulação Mensal da Série Original dos Ventos 

VELOCIDADES ORIGINAIS
Data/
Hora

01/08/2011 02/08/2011 03/08/2011 ... 29/08/2011 30/08/2011 31/08/2011

00:30 6,6 9,8 9,3 ... 11,3 8,2 8,7
01:00 6,8 9,7 9,6 ... 11,7 8,2 8,8
01:30 7,4 9,7 9,0 ... 12,0 8,0 8,0
02:00 7,5 9,5 9,0 ... 10,8 7,8 8,0
02:30 7,3 9,2 9,4 ... 10,0 8,4 8,0
03:00 7,7 7,9 10,2 ... 11,4 9,1 8,8
03:30 8,6 8,1 9,1 ... 11,1 9,3 8,7
04:00 8,7 8,1 8,2 ... 10,4 10,4 9,1
04:30 8,9 8,2 7,5 ... 9,4 10,5 8,9
05:00 7,7 8,9 7,1 ... 9,0 10,9 8,6
05:30 8,1 8,1 7,7 ... 10,5 9,5 9,2
06:00 8,1 8,6 8,9 ... 9,7 8,9 8,8
06:30 8,5 8,1 9,2 ... 10,0 8,2 9,5
07:00 6,8 7,3 8,5 ... 9,6 8,2 10,0
07:30 5,2 7,6 6,4 ... 9,0 10,4 10,5
08:00 6,0 7,8 5,9 ... 9,4 12,1 11,5
08:30 8,0 7,8 7,0 ... 9,6 11,6 11,7
09:00 7,8 7,4 6,9 ... 10,8 11,7 10,4
09:30 8,0 7,6 7,2 ... 10,7 11,8 11,0
10:00 7,8 7,6 6,5 ... 10,8 11,5 11,6
10:30 7,7 7,3 6,7 ... 11,4 11,1 10,7
11:00 8,8 7,5 6,7 ... 9,7 11,1 10,5
11:30 8,5 7,0 6,3 ... 10,1 11,2 10,2
12:00 9,1 6,2 5,4 ... 9,3 11,2 10,3
12:30 8,7 5,5 5,2 ... 10,6 10,7 10,1
13:00 8,1 5,4 4,7 ... 11,1 10,4 9,3
13:30 7,2 4,7 5,6 ... 9,6 11,1 9,1
14:00 7,0 5,3 8,3 ... 9,7 11,0 9,0
14:30 7,5 4,8 8,5 ... 10,0 11,2 8,9
15:00 7,2 5,4 8,8 ... 10,2 11,2 9,4
15:30 8,2 5,8 8,6 ... 11,1 10,9 9,3
16:00 8,8 6,1 8,9 ... 10,7 10,3 10,3
16:30 8,5 6,7 9,0 ... 10,3 11,6 10,3
17:00 9,1 7,9 8,7 ... 11,3 12,0 10,4
17:30 8,0 8,1 7,9 ... 9,6 11,3 11,7
18:00 9,2 9,6 8,4 ... 9,0 9,6 11,7
18:30 9,7 8,6 8,1 ... 9,2 8,1 10,4
19:00 9,7 10,5 9,2 ... 8,4 8,1 11,5
19:30 10,4 10,8 9,2 ... 8,2 8,3 11,6
20:00 10,3 9,4 8,9 ... 8,8 9,3 13,0
20:30 10,9 8,5 8,7 ... 8,9 10,3 12,3
21:00 10,8 8,1 7,2 ... 8,0 9,8 11,5
21:30 9,9 8,1 7,0 ... 8,6 10,4 11,3
22:00 9,3 8,5 6,8 ... 8,6 9,6 11,3
22:30 10,1 9,2 6,5 ... 7,9 8,8 11,1
23:00 10,7 9,0 7,0 ... 7,5 9,2 10,6
23:30 10,5 8,5 7,7 ... 6,7 8,5 10,5
00:00 10,4 8,7 8,8 ... 7,9 8,2 10,3  

 

4.3 Análise Gráfica da Série 
 

Devido ao crescimento diário da série com a atualização dos valores realizados, 
bem como pelo fato da série temporal em estudo possuir mais de 29.000 dados 
aleatórios, referentes ao histórico dos valores realizados de velocidade dos ventos 
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distribuídos temporalmente em intervalos de 30 em 30 minutos, torna-se imperiosa uma 
análise gráfica desses números no início dos procedimentos. 

A metodologia adotada na análise gráfica consistiu em: 

• Analisou-se a série em blocos distintos de valores mensais realizados, tomando-
se como pressuposto a similaridade climática que ocorre dentro de um mesmo 
mês. No arquivo “Banco de Dados.xls” foram feitas tabelas mensais em 
planilha eletrônica de todos os dados da série de ventos, na qual os valores 
diários são dispostos em intervalos de meia hora, conforme Tabela 4.3, onde são 
detalhados alguns dias de um mês realizado. 

• Nessas mesmas tabelas mensais das planilhas do arquivo “Banco de Dados.xls” 
são calculados o valor médio e o desvio padrão realizados para cada meia hora 
do mês em questão, conforme ilustrado na Tabela 4.4. Assim, foram calculados, 
para todos os meses cujos dados constam na série temporal disponibilizada, a 
média e o desvio padrão mensais realizados a cada meia hora, totalizando 48 
médias e 48 desvios padrões em cada mês do banco de dados. 

• Foram feitos gráficos mensais das curvas diárias das velocidades dos ventos 
versus horários do dia para cada um dos meses dos anos disponíveis na série, 
deu-se destaque à curva média verificada em cada mês, conforme modelo na 
Figura 4.5, a fim de se visualizar preliminarmente o comportamento irregular 
realizado pelos ventos. Esses gráficos foram gerados no arquivo “Análise 
Gráfica.xls”, a partir das tabelas Velocidades Originais (Tabela 4.4) contidas no 
arquivo “Banco de Dados.xls”. Dessa forma, todos os meses do banco de dados, 
inclusive o em andamento, possuem gráficos similares. 

• Levando-se em consideração as curvas dos valores médios mensais calculadas 
nas planilhas do arquivo “Banco de Dados.xls”, é efetuada uma consolidação de 
todos os meses realizados em um único gráfico no arquivo “Ventos UFS 
Análise.xls”, através de vínculos automáticos, verificou-se o comportamento 
médio realizado em cada horário dos meses do banco de dados, conforme 
Figura 4.6, com destaque para a curva média global realizada. Para a série em 
questão, verifica-se que na média os melhores ventos ocorrem no período de 
carga pesada do SIN. 

• Também no arquivo “Ventos UFS Análise.xls” são consolidadas graficamente 
as velocidades médias mensais de todos os meses disponíveis no banco de 
dados, calculando-se adicionalmente a média global verificada, dando-se 
destaque aos meses nos quais ocorreram as velocidades acima e abaixo dessa 
média global, conforme Figura 4.7. Em se tratando de dados de ventos em uma 
estação localizada na região nordeste do Brasil, nesta figura constata-se a 
complementaridade de ventos à vazão do Rio São Francisco. 
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Tabela 4.4 : Modelo do Cálculo Mensal da Média e Desvio Padrão dos Períodos 

VELOCIDADES ORIGINAIS
Data/
Hora

01/08/2011 02/08/2011 ... 30/08/2011 31/08/2011 Média DESVPAD

00:30 6,6 9,8 ... 8,2 8,7 9,1 1,9
01:00 6,8 9,7 ... 8,2 8,8 8,9 1,8
01:30 7,4 9,7 ... 8,0 8,0 9,0 1,8
02:00 7,5 9,5 ... 7,8 8,0 8,8 1,5
02:30 7,3 9,2 ... 8,4 8,0 8,6 1,4
03:00 7,7 7,9 ... 9,1 8,8 8,6 1,4
03:30 8,6 8,1 ... 9,3 8,7 8,7 1,3
04:00 8,7 8,1 ... 10,4 9,1 8,5 1,4
04:30 8,9 8,2 ... 10,5 8,9 8,2 1,6
05:00 7,7 8,9 ... 10,9 8,6 8,1 1,5
05:30 8,1 8,1 ... 9,5 9,2 8,1 1,2
06:00 8,1 8,6 ... 8,9 8,8 8,1 1,1
06:30 8,5 8,1 ... 8,2 9,5 7,9 1,4
07:00 6,8 7,3 ... 8,2 10,0 7,7 1,4
07:30 5,2 7,6 ... 10,4 10,5 8,2 1,7
08:00 6,0 7,8 ... 12,1 11,5 9,1 1,8
08:30 8,0 7,8 ... 11,6 11,7 9,6 1,6
09:00 7,8 7,4 ... 11,7 10,4 9,6 1,7
09:30 8,0 7,6 ... 11,8 11,0 9,5 1,8
10:00 7,8 7,6 ... 11,5 11,6 9,6 1,7
10:30 7,7 7,3 ... 11,1 10,7 9,5 1,7
11:00 8,8 7,5 ... 11,1 10,5 9,5 1,5
11:30 8,5 7,0 ... 11,2 10,2 9,3 1,6
12:00 9,1 6,2 ... 11,2 10,3 8,9 1,7
12:30 8,7 5,5 ... 10,7 10,1 8,7 1,6
13:00 8,1 5,4 ... 10,4 9,3 8,6 1,6
13:30 7,2 4,7 ... 11,1 9,1 8,4 1,4
14:00 7,0 5,3 ... 11,0 9,0 8,7 1,4
14:30 7,5 4,8 ... 11,2 8,9 9,0 1,4
15:00 7,2 5,4 ... 11,2 9,4 9,0 1,4
15:30 8,2 5,8 ... 10,9 9,3 9,3 1,6
16:00 8,8 6,1 ... 10,3 10,3 9,5 1,4
16:30 8,5 6,7 ... 11,6 10,3 9,7 1,8
17:00 9,1 7,9 ... 12,0 10,4 9,9 1,7
17:30 8,0 8,1 ... 11,3 11,7 9,5 1,9
18:00 9,2 9,6 ... 9,6 11,7 9,4 1,8
18:30 9,7 8,6 ... 8,1 10,4 9,0 1,7
19:00 9,7 10,5 ... 8,1 11,5 9,1 1,9
19:30 10,4 10,8 ... 8,3 11,6 9,2 1,9
20:00 10,3 9,4 ... 9,3 13,0 9,4 1,9
20:30 10,9 8,5 ... 10,3 12,3 9,5 2,0
21:00 10,8 8,1 ... 9,8 11,5 9,4 1,8
21:30 9,9 8,1 ... 10,4 11,3 9,6 1,9
22:00 9,3 8,5 ... 9,6 11,3 9,5 1,8
22:30 10,1 9,2 ... 8,8 11,1 9,4 1,9
23:00 10,7 9,0 ... 9,2 10,6 9,4 1,8
23:30 10,5 8,5 ... 8,5 10,5 9,5 1,9
00:00 10,4 8,7 ... 8,2 10,3 9,4 2,0  
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Curvas Diárias Velocidade Ventos
Mês: Agosto/2011
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Figura 4.5: Curvas Diárias das Velocidades dos Ventos 

 

Além da constatação do exame da FAC da Figura 4.1, pode ser verificado numa 
análise gráfica preliminar, quando observa-se todas as figuras mensais similares ao 
modelo representado na Figura 4.5, que a série de ventos possui valores temporais com 
características irregulares, não havendo tendência, ciclo e sazonalidade claramente 
definidas, não é, portanto, uma séries autoprojetável. 

 

Curvas Médias Mensais das Velocidades dos Ventos (m/s)
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Figura 4.6: Curvas Mensais das Velocidades dos Ventos 
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Velocidades Médias Mensais e Global dos Ventos (m/s)
Valores realizados de mai/2011 a dez/2012
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Figura 4.7: Velocidades Mensais e Anual dos Ventos 

 

Para finalizar, foi efetuado um cálculo dos indicadores estatísticos básicos para a 
série original dos ventos, conforme Tabela 4.5 a seguir. A estatística básica dessa 
componente foi feita na planilha “Estatística Básica Séries” do arquivo “Ventos UFS 
Análise.xls”, utilizou-se ferramenta estatística Action, 

 

Tabela 4.5: Estatística da Série Original 

Informação Valor
Mínimo 0,48
Média 8,58

Máximo 16,95
Desvio Padrão 1,70

Variância 2,89
Amplitude 16,47  

 

4.4 Critério de Segregação da Série 
 

Devido à volatilidade da série original das velocidades do vento e pelo aspecto 
da mesma não ser adequadamente autoprojetável, optou-se em separar a série em duas 
parcelas distintas, denominadas de componente de aproximação e componente de 
detalhe, sendo as previsões das mesmas feitas separadamente e posteriormente 
agregadas. 

O objetivo desta segregação é possibilitar a obtenção de uma série temporal, 
denominada componente de aproximação, que possua características não 
determinísticas para a aplicação da metodologia ARIMA. A componente de detalhe, 
com características semelhantes a um ruído branco, não é autoprojetável e aplicou-se 
um método de estimativa, gerando-se uma série similar à realizada. 
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Foi adotado o seguinte critério para segregar a série: 

• Para cada bloco de dados mensal no arquivo “Banco de Dados.xls”, na tabela 
Velocidades Originais foram efetuados os cálculos das médias e dos desvios 
padrões em todos os horários de 30 em 30 minutos, determinando-se uma média 
mensal e um desvio padrão mensal para cada meia hora do dia, conforme 
modelo da Tabela 4.4; 

• Para cada meia hora do dia, definiu-se que o intervalo compreendido entre a 
média mensal mais ou menos um fator empírico ( ) multiplicador do desvio 
padrão mensal de cada horário ( ) é a faixa limite para a chamada componente 
de aproximação, conforme modelo na Tabela 4.6, extraído de um dos arquivos 
“Banco de Dados.xls”; 

• No banco de dados, para os 48 horários de previsão diária (de meia em meia 

hora) definidos pelo ONS, foram calculadas as médias mensais ( ( )tVmédia ) e os 

desvios padrões ( ) realizados. Com a aplicação de um fator empírico ( ) 

definido para toda a série de ventos, são calculados os limites inferiores ( ( )tLi ) e 

superiores ( ( )tLs ) de um intervalo que define a amplitude da série de 

aproximação. A Equação 4.1 mostra como são calculados esses limites horários, 
onde t varia de 1 a 48 em cada mês analisado, conforme os horários do ONS. O 
valor inicial estipulado para o fator empírico ( ) foi de 100%, sendo o mesmo 
decrescido em degraus de 5%, até serem atendidos os critérios definidos no 
fluxograma da Figura 4.8: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )tFtVtL

tFtVtL

emédias

emédiai

σ

σ

∗+=

∗−=
 

 Equação 4.1 

 

• Da série original migram para o componente de aproximação apenas os valores 
pertencentes aos citados intervalos. Os valores que estiverem fora desse 

intervalo são substituídos pelo limite inferior ( ( )tLi ) ou superior ( ( )tLs ) do 

intervalo, conforme o caso. Esse cálculo é efetuado nos arquivos “Banco de 
Dados.xls”;, através de teste lógicos, segundo o modelo da Tabela 4.7, onde é 
mostrada a série de aproximação calculada; 

• A chamada componente de detalhe é a diferença entre as séries original e a de 
aproximação e a mesma é calculada nos arquivos “Banco de Dados.xls”; 
efetuando-se a diferença entre as tabelas da série original e a da série de 
aproximação, conforme modelo na Tabela 4.8 ; 

• No arquivo “Ventos UFS Análise.xls”, na planilha “Geração Séries”, através de 
vínculos automáticos com o arquivo “Banco de Dados.xls”, são consolidadas e 
geradas as séries original, de aproximação e de detalhe em Excel no formato dos 
dados de entrada do software Forecast Pro for Windows (FPW) ou outro similar, 
conforme Tabela 4.10. O fator empírico multiplicador dos desvios padrões, que 
define os limites superiores e os inferiores dos valores de 30 em 30 minutos da 
série de aproximação, é alterado do valor inicial de 100% a valores inferiores 
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com degraus de 5%, até que seja encontrada, após sucessivas tentativas de 
processamento aplicando o programa FPW, uma série de aproximação 
autoprojetável, com indicadores estatísticos favoráveis, conforme FAC da 
Figura 4.2. Resumindo, arbitra-se um fator empírico de 100% no arquivo 
“Ventos UFS Análise.xls” e, através de vínculos automáticos com o arquivo 
“Banco de Dados.xls” são calculadas e geradas as séries de aproximação e 
detalhe para o fator estipulado. A série de aproximação é analisada no programa 
FPW. Se a série for autoprojetável, o fator empírico foi encontrado. Caso 
contrário, adotou-se um decréscimo para o fator empírico de 5%, repete-se o 
processo, até que se encontrar uma série de aproximação autoprojetável, 
conforme fluxograma da Figura 4.8; 
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Tabela 4.6: Modelo de Cálculo dos Intervalos Limites a Período 

VELOCIDADES ORIGINAIS
Data/
Hora

01/08/2011 02/08/2011 ... 30/08/2011 31/08/2011 Média DESVPAD

00:30 6,6 9,8 ... 8,2 8,7 9,1 1,9 8,6 9,7
01:00 6,8 9,7 ... 8,2 8,8 8,9 1,8 8,4 9,5
01:30 7,4 9,7 ... 8,0 8,0 9,0 1,8 8,4 9,5
02:00 7,5 9,5 ... 7,8 8,0 8,8 1,5 8,3 9,2
02:30 7,3 9,2 ... 8,4 8,0 8,6 1,4 8,2 9,0
03:00 7,7 7,9 ... 9,1 8,8 8,6 1,4 8,2 9,0
03:30 8,6 8,1 ... 9,3 8,7 8,7 1,3 8,3 9,1
04:00 8,7 8,1 ... 10,4 9,1 8,5 1,4 8,0 8,9
04:30 8,9 8,2 ... 10,5 8,9 8,2 1,6 7,7 8,7
05:00 7,7 8,9 ... 10,9 8,6 8,1 1,5 7,6 8,5
05:30 8,1 8,1 ... 9,5 9,2 8,1 1,2 7,7 8,5
06:00 8,1 8,6 ... 8,9 8,8 8,1 1,1 7,7 8,4
06:30 8,5 8,1 ... 8,2 9,5 7,9 1,4 7,4 8,3
07:00 6,8 7,3 ... 8,2 10,0 7,7 1,4 7,3 8,1
07:30 5,2 7,6 ... 10,4 10,5 8,2 1,7 7,7 8,7
08:00 6,0 7,8 ... 12,1 11,5 9,1 1,8 8,5 9,6
08:30 8,0 7,8 ... 11,6 11,7 9,6 1,6 9,1 10,0
09:00 7,8 7,4 ... 11,7 10,4 9,6 1,7 9,1 10,1
09:30 8,0 7,6 ... 11,8 11,0 9,5 1,8 9,0 10,1
10:00 7,8 7,6 ... 11,5 11,6 9,6 1,7 9,1 10,1
10:30 7,7 7,3 ... 11,1 10,7 9,5 1,7 9,0 10,0
11:00 8,8 7,5 ... 11,1 10,5 9,5 1,5 9,0 9,9
11:30 8,5 7,0 ... 11,2 10,2 9,3 1,6 8,8 9,8
12:00 9,1 6,2 ... 11,2 10,3 8,9 1,7 8,4 9,5
12:30 8,7 5,5 ... 10,7 10,1 8,7 1,6 8,2 9,2
13:00 8,1 5,4 ... 10,4 9,3 8,6 1,6 8,1 9,1
13:30 7,2 4,7 ... 11,1 9,1 8,4 1,4 8,0 8,9
14:00 7,0 5,3 ... 11,0 9,0 8,7 1,4 8,3 9,1
14:30 7,5 4,8 ... 11,2 8,9 9,0 1,4 8,6 9,5
15:00 7,2 5,4 ... 11,2 9,4 9,0 1,4 8,6 9,5
15:30 8,2 5,8 ... 10,9 9,3 9,3 1,6 8,8 9,8
16:00 8,8 6,1 ... 10,3 10,3 9,5 1,4 9,1 9,9
16:30 8,5 6,7 ... 11,6 10,3 9,7 1,8 9,1 10,2
17:00 9,1 7,9 ... 12,0 10,4 9,9 1,7 9,3 10,4
17:30 8,0 8,1 ... 11,3 11,7 9,5 1,9 8,9 10,1
18:00 9,2 9,6 ... 9,6 11,7 9,4 1,8 8,8 9,9
18:30 9,7 8,6 ... 8,1 10,4 9,0 1,7 8,4 9,5
19:00 9,7 10,5 ... 8,1 11,5 9,1 1,9 8,5 9,7
19:30 10,4 10,8 ... 8,3 11,6 9,2 1,9 8,7 9,8
20:00 10,3 9,4 ... 9,3 13,0 9,4 1,9 8,8 9,9
20:30 10,9 8,5 ... 10,3 12,3 9,5 2,0 9,0 10,1
21:00 10,8 8,1 ... 9,8 11,5 9,4 1,8 8,9 9,9
21:30 9,9 8,1 ... 10,4 11,3 9,6 1,9 9,0 10,1
22:00 9,3 8,5 ... 9,6 11,3 9,5 1,8 9,0 10,1
22:30 10,1 9,2 ... 8,8 11,1 9,4 1,9 8,9 10,0
23:00 10,7 9,0 ... 9,2 10,6 9,4 1,8 8,8 9,9
23:30 10,5 8,5 ... 8,5 10,5 9,5 1,9 8,9 10,0
00:00 10,4 8,7 ... 8,2 10,3 9,4 2,0 8,8 10,0

Limites
Fator Empírico: 30%

 
 

• Em seguida, a série de aproximação é processada no software Forecast Pro for 

Windows (FPW), aplicando-se a metodologia ARIMA no modo automático. 
Verifica-se posteriormente se a FAC apresenta decaimento satisfatório e se o 
modelo processado apresenta um R2 igual ou superior a um valor pré-
estabelecido (no estudo de caso foram adotados três cenários com 85%, 90% e 
95%). Se positivo, foi encontrado o fator procurado; em caso negativo, reduz-se 
o fator em 5% e repete-se o procedimento até que o decaimento da FAC seja 
adequado, quando se definem as séries definitivas de aproximação e de detalhe. 
Cada local físico possui sua série de ventos e cada uma dessas séries possui seu 
fator empírico, a ser determinado conforme descrito. No caso dos dados 



 75 

estudados no presente trabalho, a série de aproximação começou a apresentar 
indicadores satisfatórios com um fator empírico de 20%, após 12 meses de 
dados e de 30% após 18 meses. Tendo em vista a volatilidade das séries dos 
ventos, é prudente que esse o fator empírico seja reavaliado com uma 
periodicidade mensal; 

 

Tabela 4.7: Modelo da Tabulação Mensal da Série de Aproximação 

APROXIMAÇÃO
Hora/
Data

01/08/2011 02/08/2011 03/08/2011 ... 29/08/2011 30/08/2011 31/08/2011

00:30 8,6 9,7 9,3 ... 9,7 8,6 8,7
01:00 8,4 9,5 9,5 ... 9,5 8,4 8,8
01:30 8,4 9,5 9,0 ... 9,5 8,4 8,4
02:00 8,3 9,2 9,0 ... 9,2 8,3 8,3
02:30 8,2 9,0 9,0 ... 9,0 8,4 8,2
03:00 8,2 8,2 9,0 ... 9,0 9,0 8,8
03:30 8,6 8,3 9,1 ... 9,1 9,1 8,7
04:00 8,7 8,1 8,2 ... 8,9 8,9 8,9
04:30 8,7 8,2 7,7 ... 8,7 8,7 8,7
05:00 7,7 8,5 7,6 ... 8,5 8,5 8,5
05:30 8,1 8,1 7,7 ... 8,5 8,5 8,5
06:00 8,1 8,4 8,4 ... 8,4 8,4 8,4
06:30 8,3 8,1 8,3 ... 8,3 8,2 8,3
07:00 7,3 7,3 8,1 ... 8,1 8,1 8,1
07:30 7,7 7,7 7,7 ... 8,7 8,7 8,7
08:00 8,5 8,5 8,5 ... 9,4 9,6 9,6
08:30 9,1 9,1 9,1 ... 9,6 10,0 10,0
09:00 9,1 9,1 9,1 ... 10,1 10,1 10,1
09:30 9,0 9,0 9,0 ... 10,1 10,1 10,1
10:00 9,1 9,1 9,1 ... 10,1 10,1 10,1
10:30 9,0 9,0 9,0 ... 10,0 10,0 10,0
11:00 9,0 9,0 9,0 ... 9,7 9,9 9,9
11:30 8,8 8,8 8,8 ... 9,8 9,8 9,8
12:00 9,1 8,4 8,4 ... 9,3 9,5 9,5
12:30 8,7 8,2 8,2 ... 9,2 9,2 9,2
13:00 8,1 8,1 8,1 ... 9,1 9,1 9,1
13:30 8,0 8,0 8,0 ... 8,9 8,9 8,9
14:00 8,3 8,3 8,3 ... 9,1 9,1 9,0
14:30 8,6 8,6 8,6 ... 9,5 9,5 8,9
15:00 8,6 8,6 8,8 ... 9,5 9,5 9,4
15:30 8,8 8,8 8,8 ... 9,8 9,8 9,3
16:00 9,1 9,1 9,1 ... 9,9 9,9 9,9
16:30 9,1 9,1 9,1 ... 10,2 10,2 10,2
17:00 9,3 9,3 9,3 ... 10,4 10,4 10,4
17:30 8,9 8,9 8,9 ... 9,6 10,1 10,1
18:00 9,2 9,6 8,8 ... 9,0 9,6 9,9
18:30 9,5 8,6 8,4 ... 9,2 8,4 9,5
19:00 9,7 9,7 9,2 ... 8,5 8,5 9,7
19:30 9,8 9,8 9,2 ... 8,7 8,7 9,8
20:00 9,9 9,4 8,9 ... 8,8 9,3 9,9
20:30 10,1 9,0 9,0 ... 9,0 10,1 10,1
21:00 9,9 8,9 8,9 ... 8,9 9,8 9,9
21:30 9,9 9,0 9,0 ... 9,0 10,1 10,1
22:00 9,3 9,0 9,0 ... 9,0 9,6 10,1
22:30 10,0 9,2 8,9 ... 8,9 8,9 10,0
23:00 9,9 9,0 8,8 ... 8,8 9,2 9,9
23:30 10,0 8,9 8,9 ... 8,9 8,9 10,0
00:00 10,0 8,8 8,8 ... 8,8 8,8 10,0  
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Tabela 4.8: Modelo da Tabulação Mensal da Série de Detalhe 

DETALHE
Hora/
Data

01/08/2011 02/08/2011 03/08/2011 ... 29/08/2011 30/08/2011 31/08/2011

01:00 -2,0 0,1 0,0 ... 1,6 -0,3 0,0
01:30 -1,5 0,3 0,2 ... 2,3 -0,1 0,0
02:00 -1,0 0,2 0,0 ... 2,5 -0,4 -0,4
02:30 -0,8 0,2 0,0 ... 1,6 -0,5 -0,3
03:00 -0,9 0,2 0,4 ... 1,0 0,0 -0,2
03:30 -0,5 -0,3 1,2 ... 2,4 0,1 0,0
04:00 0,0 -0,1 0,0 ... 2,0 0,2 0,0
04:30 0,0 0,0 0,0 ... 1,5 1,5 0,2
05:00 0,2 0,0 -0,2 ... 0,7 1,8 0,2
05:30 0,0 0,3 -0,6 ... 0,5 2,3 0,0
06:00 0,0 0,0 0,0 ... 2,0 1,0 0,8
06:30 0,0 0,3 0,5 ... 1,3 0,5 0,4
07:00 0,2 0,0 1,0 ... 1,7 0,0 1,2
07:30 -0,5 0,0 0,4 ... 1,5 0,1 1,9
08:00 -2,5 -0,2 -1,3 ... 0,2 1,7 1,8
08:30 -2,5 -0,7 -2,6 ... 0,0 2,5 1,9
09:00 -1,1 -1,3 -2,1 ... 0,0 1,6 1,6
09:30 -1,3 -1,7 -2,1 ... 0,6 1,6 0,3
10:00 -1,0 -1,4 -1,8 ... 0,6 1,7 0,9
10:30 -1,3 -1,5 -2,6 ... 0,7 1,4 1,5
11:00 -1,3 -1,7 -2,3 ... 1,3 1,1 0,6
11:30 -0,2 -1,6 -2,3 ... 0,0 1,2 0,5
12:00 -0,3 -1,7 -2,5 ... 0,4 1,5 0,4
12:30 0,0 -2,3 -3,0 ... 0,0 1,8 0,9
13:00 0,0 -2,7 -3,0 ... 1,4 1,6 1,0
13:30 0,0 -2,7 -3,4 ... 2,0 1,3 0,2
14:00 -0,8 -3,4 -2,4 ... 0,7 2,2 0,2
14:30 -1,2 -2,9 0,0 ... 0,6 1,9 0,0
15:00 -1,2 -3,8 -0,2 ... 0,6 1,7 0,0
15:30 -1,4 -3,2 0,0 ... 0,8 1,7 0,0
16:00 -0,6 -3,0 -0,2 ... 1,4 1,2 0,0
16:30 -0,2 -3,0 -0,2 ... 0,7 0,4 0,4
17:00 -0,6 -2,4 -0,1 ... 0,1 1,4 0,1
17:30 -0,3 -1,5 -0,7 ... 0,9 1,6 0,1
18:00 -1,0 -0,8 -1,0 ... 0,0 1,2 1,6
18:30 0,0 0,0 -0,4 ... 0,0 0,0 1,8
19:00 0,2 0,0 -0,3 ... 0,0 -0,3 0,9
19:30 0,1 0,8 0,0 ... -0,1 -0,4 1,8
20:00 0,6 1,0 0,0 ... -0,4 -0,3 1,8
20:30 0,4 0,0 0,0 ... 0,0 0,0 3,1
21:00 0,8 -0,5 -0,2 ... 0,0 0,1 2,2
21:30 0,9 -0,8 -1,6 ... -0,9 0,0 1,5
22:00 0,0 -0,9 -2,0 ... -0,4 0,2 1,2
22:30 0,0 -0,5 -2,2 ... -0,4 0,0 1,3
23:00 0,1 0,0 -2,4 ... -1,0 -0,1 1,1
23:30 0,8 0,0 -1,8 ... -1,3 0,0 0,7
00:00 0,4 -0,4 -1,1 ... -2,1 -0,4 0,4
00:00 0,4 -0,1 0,0 ... -0,9 -0,6 0,2  

 

• Após a determinação do fator empírico da série são obtidas as três séries: 
original, de aproximação e de detalhes, completando-se a fase de segregação da 
série; 

• Para o estudo de caso do presente trabalho, a série de dados utilizada possui 
dados que iniciam às 00:00h do dia 27/04/2011 e finalizam às 24:00h de 
31/12/2012. Em função dessa disponibilidade de valores e objetivando um 
confronto de valores realizados e previstos, a série foi cortada no final. Foram 
considerados os valores realizados até as 24:00h de 09/12/2012 e foram feitas as 
projeções diárias, de segunda a sexta-feira, a partir de 10/12/2012 (segunda) até 
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28/12/2012 (sexta), contemplando-se as três semanas operativas do ONS 
disponíveis no final da série de dados; 

• Para as essas semanas operativas, foram gerados quinze arquivos de dados de 
entrada para o programa FPW em Excel, um para cada dia útil de previsão 
(segunda a sexta), atualizados até a meia noite do dia anterior à efetuação das 
previsões. Foi criado uma pasta “Entrada FPW”, contendo esses arquivos, com 
título no formato “Dia Data.xls”, para cada dia de previsão, conforme Tabela 4.9 
a seguir. Um modelo desse tipo de arquivo é mostrado na Tabela 4.11 . 

  

Tabela 4.9: Arquivos de Entrada para as Previsões Diárias 

Nome Arquivo Entrada
Dados realizados 

até 00:00h de
Seg10dez2012.xls 10/12/2012
Ter11dez2012.xls 11/12/2012
Qua12dez2012.xls 12/12/2012
Qui13dez2012.xls 13/12/2012
Sex14dez2012.xls 14/12/2012
Seg17dez2012.xls 17/12/2012
Ter18dez2012.xls 18/12/2012
Qua19dez2012.xls 19/12/2012
Qui20dez2012.xls 20/12/2012
Sex21dez2012.xls 21/12/2012
Seg24dez2012.xls 24/12/2012
Ter25dez2012.xls 25/12/2012
Qua26dez2012.xls 26/12/2012
Qui27dez2012.xls 27/12/2012
Sex28dez2012.xls 28/12/2012  
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Tabela 4.10: Modelo de Geração das Séries: Original; de Aproximação e de Detalhe 

30%
DATA e HORA ORIGINAL APROXIMAÇÃO DETALHE

27/4/11 0:30 3,35 6,27 -2,92
27/4/11 1:00 3,72 6,11 -2,39
27/4/11 1:30 3,89 6,11 -2,22
27/4/11 2:00 4,18 6,16 -1,98
27/4/11 2:30 3,71 6,12 -2,40
27/4/11 3:00 3,18 6,05 -2,87
27/4/11 3:30 3,65 6,24 -2,59
27/4/11 4:00 3,12 6,23 -3,11
27/4/11 4:30 3,50 6,25 -2,75
27/4/11 5:00 4,64 6,41 -1,78
27/4/11 5:30 5,70 6,60 -0,90
27/4/11 6:00 5,47 6,33 -0,85
27/4/11 6:30 4,71 5,82 -1,11
27/4/11 7:00 4,28 5,32 -1,03
27/4/11 7:30 3,98 4,88 -0,90
27/4/11 8:00 4,80 5,12 -0,32
27/4/11 8:30 5,91 5,91 0,00
27/4/11 9:00 6,70 6,70 0,00
27/4/11 9:30 6,78 6,78 0,00

27/4/11 10:00 6,31 6,31 0,00
27/4/11 10:30 6,37 6,37 0,00
27/4/11 11:00 6,04 6,04 0,00
27/4/11 11:30 5,78 5,87 -0,09

... ... ... ...
31/12/12 13:30 4,02 7,59 -3,57
31/12/12 14:00 4,68 8,08 -3,39
31/12/12 14:30 2,55 8,46 -5,91
31/12/12 15:00 5,24 9,06 -3,81
31/12/12 15:30 7,32 9,65 -2,33
31/12/12 16:00 9,01 10,05 -1,04
31/12/12 16:30 10,59 10,70 -0,12
31/12/12 17:00 12,14 11,40 0,74
31/12/12 17:30 12,76 11,41 1,36
31/12/12 18:00 11,21 11,21 0,00
31/12/12 18:30 12,32 11,04 1,28
31/12/12 19:00 11,85 10,71 1,14
31/12/12 19:30 10,29 10,28 0,00
31/12/12 20:00 11,39 10,00 1,39
31/12/12 20:30 10,46 9,71 0,75
31/12/12 21:00 10,03 9,47 0,56
31/12/12 21:30 9,19 9,19 0,00
31/12/12 22:00 9,20 9,06 0,14
31/12/12 22:30 9,34 8,76 0,58
31/12/12 23:00 9,18 8,63 0,55
31/12/12 23:30 9,18 8,41 0,77

1/1/13 0:00 8,52 8,25 0,27

GERAÇÃO DAS SÉRIES ORIGINAL, DE APROXIMAÇÃO 
E DE DETALHE

FATOR EMPÍRICO ADOTADO (%)
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Tabela 4.11: Modelo de Dados de Entrada do FPW 

vertical SÉRIES UFS
s1a s1aprox s1det

1 2 3

2011 2011 2011

5550 5550 5550

17520 17520 17520

48 48 48

26/4/11 15:00 3,64 3,65 -0,01

26/4/11 15:30 3,56 3,56 0,00

26/4/11 16:00 5,20 5,20 0,00

26/4/11 16:30 4,13 4,53 -0,40

26/4/11 17:00 5,54 5,31 0,23

26/4/11 17:30 6,17 5,26 0,91

26/4/11 18:00 6,23 5,47 0,75

26/4/11 18:30 7,11 6,53 0,58

26/4/11 19:00 6,82 6,69 0,12

26/4/11 19:30 7,43 6,55 0,88

26/4/11 20:00 7,44 6,55 0,89

26/4/11 20:30 8,55 6,95 1,61

26/4/11 21:00 7,48 6,18 1,30

26/4/11 21:30 6,35 6,35 0,00

26/4/11 22:00 6,81 6,59 0,22

26/4/11 22:30 6,59 6,45 0,14

26/4/11 23:00 6,10 6,26 -0,16

26/4/11 23:30 4,76 5,56 -0,80

27/4/11 0:00 3,65 4,83 -1,18

27/4/11 0:30 3,35 3,91 -0,56

27/4/11 1:00 3,72 3,91 -0,18

27/4/11 1:30 3,89 4,27 -0,38

27/4/11 2:00 4,18 4,36 -0,18

27/4/11 2:30 3,71 3,86 -0,14

27/4/11 3:00 3,18 3,80 -0,62

27/4/11 3:30 3,65 4,33 -0,68

27/4/11 4:00 3,12 3,66 -0,53

27/4/11 4:30 3,50 3,61 -0,11

27/4/11 5:00 4,64 4,64 0,00

... ... ... ...
26/4/12 13:30 7,77 7,77 0,00

26/4/12 14:00 8,38 8,38 0,00

26/4/12 14:30 7,92 7,92 0,00

26/4/12 15:00 8,37 8,37 0,00

26/4/12 15:30 9,46 9,46 0,00

26/4/12 16:00 10,13 10,13 0,00

26/4/12 16:30 10,00 10,00 0,00

26/4/12 17:00 10,02 10,02 0,00

26/4/12 17:30 9,90 9,90 0,00

26/4/12 18:00 9,68 9,68 0,00

26/4/12 18:30 10,42 9,87 0,54

26/4/12 19:00 10,27 9,55 0,72

26/4/12 19:30 11,03 9,40 1,64

26/4/12 20:00 10,64 9,13 1,51

26/4/12 20:30 9,86 9,07 0,79

26/4/12 21:00 9,90 8,95 0,95

26/4/12 21:30 9,90 9,03 0,87

26/4/12 22:00 10,47 8,90 1,57

26/4/12 22:30 10,39 8,72 1,67

26/4/12 23:00 10,44 8,51 1,93

26/4/12 23:30 10,35 8,46 1,89

27/4/12 0:00 10,47 8,37 2,09  
 

4.5 Componente de Aproximação 
 

O componente de aproximação, parte filtrada da série temporal da série original 
dos ventos, possui variáveis com valores pertencentes ao intervalo das médias horárias 
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mensais mais ou menos um fator empírico multiplicador do desvio padrão dessas 
velocidades dos ventos, conforme já descrito anteriormente e ilustrado no fluxograma 
da Figura 4.8 a seguir. 

 

 

 

Figura 4.8: Fluxograma do cálculo da Série de Aproximação 

Fonte: Autor 

 

Para a projeção desse componente, foi utilizada a metodologia estatística 
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), também chamada de modelo 
Box & Jenkins, devido à agilidade na realização e atualização das previsões, bem como 
pelo fato da adequação do mesmo em realizar previsões de curto prazo. O fator 
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empírico é obtido após sucessivas tentativas de processamento do FPW com diversas 
séries de aproximação, até se encontrar um valor que torne a série de aproximação 
autoprojetável, com indicadores estatísticos dentro de padrões recomendados. 

Para o cálculo do fator empírico e da previsão de energia dos cinco dias à frente 
em intervalos de trinta minutos, conforme já descrito, optou-se pela aplicação do 
programa FPW, mas qualquer programa disponível no mercado pode ser utilizado. O 
FPW gera relatórios com indicadores estatísticos personalizados e os gráficos 
necessários para análise da previsão. O resultado das projeções contempla o valor 
projetado mais provável, acompanhado de limites inferior e superior, abrangendo um 
intervalo de confiança de 95% para essa componente. 

Da mesma forma que foi efetuado com a série original, a componente de 
aproximação também foi avaliada graficamente, aplicando-se os mesmos gráficos de 
curvas diárias, mensais e anual de velocidade dos ventos, conforme Figura 4.9, Figura 
4.10 e Figura 4.11.  

Na análise gráfica desse componente é constatado que os valores médios 
mensais, tanto os dos intervalos de 30 em 30 minutos quanto o médio mensal global, 
são praticamente os mesmos da série original, ou seja: os valores médios de longo prazo 
das séries original e de aproximação são praticamente os mesmos. 

Curvas Diárias de Aproximação
Mês: Agosto/2011
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Figura 4.9: Curvas Diárias da Componente de Aproximação dos Ventos 
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Curvas Médias Mensais da Componente de Aproximação (m/s)
Valores realizados de mai/2011 a dez/2012
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Figura 4.10: Curvas Mensais de Aproximação dos Ventos 

 

Velocidades Médias Mensais e Global da Componente de Aproximação (m/s)
Valores realizados de mai/2011 a dez/2012
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Figura 4.11: Velocidades de Aproximação Mensais e Anual dos Ventos 

Nos indicadores estatísticos básicos, comparando-se os valores das Tabela 4.5 e 
Tabela 4.12 verifica-se que a média da série de aproximação é praticamente a mesma da 
série original, com decréscimos no desvio padrão, variância, valor máximo e acréscimo 
apenas no valor mínimo. As estatísticas básicas dessas componentes foram feitas no 
arquivo “Ventos UFS Análise.xls” na planilha “Estatística Básica Séries”. 

 

Tabela 4.12: Estatística da Série de Aproximação 

Informação Valor
Mínimo 4,88
Média 8,58

Máximo 12,36
Desvio Padrão 1,30

Variância 1,70
Amplitude 7,48  
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4.6 Componente de Detalhe 
 

O componente de detalhe é a diferença entre a série original dos ventos e a 
componente de aproximação. É calculado no arquivo “Banco de Dados.xls” e o modelo 
da tabela dessa série já foi mostrado na Tabela 4.8. Fazendo-se uma análise espectral 
dessa série, constata-se que essa componente apresenta uma distribuição mista, similar a 
uma normal gaussiana unida a uma distribuição uniforme, com média próxima a zero. 
Trata-se de uma série com características semelhantes a um ruído branco: não é 
autoprojetável e todas as suas autocorrelações são nulas. A FAC dessa série já foi 
mostrada na Figura 4.3. Para uma série com característica “branca” é inviável utilizar 
um modelo auto-explicativo para descrevê-la, não sendo possível projetá-la como um 
modelo univariado, a exemplo do ARIMA. 

Da mesma forma que foi efetuado com a série original e a componente de 
aproximação, a componente de detalhe também foi avaliada graficamente, aplicando-se 
os mesmos gráficos de curvas diárias, mensais e anual de velocidade dos ventos, 
conforme Figura 4.12, Figura 4.13 e Figura 4.14. Pode-se observar uma aleatoriedade 
total na sequência dos dados, uma série de alta amplitude com uma média mensal 
próxima a zero. 
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Figura 4.12: Curvas Diárias da Componente de Detalhe dos Ventos 
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Curvas Médias Mensais da Componente de Detalhe (m/s)
Valores realizados de mai/2011 a dez/2012
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Figura 4.13: Curvas Mensais de Detalhe dos Ventos 

 

Velocidades Médias Mensais e Global da Componente Detalhe (m/s)
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Figura 4.14: Velocidades de Detalhe Mensais e Anual dos Ventos 

 

Devido às características aleatórias dessa componente de detalhe, conforme  
FAC da Figura 4.3, foi feito um histograma da série, cujo objetivo é a visualização 
espectral da mesma. A análise espectral, feita com a ferramenta Action do Excel, dessa 
componente encontra-se no arquivo “Ventos UFS Análise.xls” na planilha “Análise 
Detalhe”. A análise estatística básica da série apresentou os valores da Tabela 4.13, 
onde também se aplicou a ferramenta Action do Excel. 

Tabela 4.13: Estatística da Série de Detalhe 

Informação Valor
Mínimo -6,97
Média -0,01

Máximo 6,58
Desvio Padrão 1,23

Variância 1,52
Amplitude 13,56  
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Após uma análise gráfica, levando-se em conta a distribuição das frequências da 
série, encontrada aplicando-se a ferramenta Action do Excel, segregou-se o histograma 
em duas partes aproximadas: 70% com distribuição gaussiana e 30% com distribuição 
uniforme.  

A seguir são mostrados os histogramas das série de detalhes (Figura 4.15) e das 
aberturas em uma parte normal (Figura 4.16) e outra uniforme (Figura 4.17), com 
valores realizados de cerca de um ano em intervalos de trinta minutos, efetuados no 
arquivo “Análise Detalhe.xls”, com a aplicação da ferramenta Action . 

Pela inexistência de um modelo estatístico univariado que efetue as inexoráveis 
projeções de um ruído branco e visando obter uma previsão similar aos valores 
históricos realizados da série de detalhes, a solução encontrada foi a criação de um 
modelo que gere randomicamente séries com uma distribuição mista, nas mesmas 
proporções da participação percentual das partes normal e uniforme em que foi 
segregada graficamente a série no histograma, com as mesmas características de média 
e desvio padrão dos valores realizados dessa componente. Assim, devido à total 
aleatoriedade do processo, optou-se por gerar uma série com essas mesmas 
características da série de detalhes realizada. 

 

 

Histograma Série de Detalhes

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

-6
,9

-6
,4

-5
,9

-5
,4

-4
,8

-4
,3

-3
,8

-3
,3

-2
,8

-2
,2

-1
,7

-1
,2

-0
,7

-0
,1

0
,4

0
,9

1
,4

1
,9

2
,5

3
,0

3
,5

4
,0

4
,5

5
,1

5
,6

6
,1

Ponto Médio (m/s)

F
re

qu
ên

ci
a

 

Figura 4.15: Histograma da Série de Detalhe. 
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Histograma Parte Normal
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Figura 4.16: Histograma da Parte Normal da Série 

Histograma Parte Uniforme
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Figura 4.17: Histograma da Parte Uniforme da Série 

 
A metodologia da estimativa desse componente de detalhe é apenas uma forma 

de se gerar uma séria “branca” similar ao histórico realizado pelo método da 
persistência e, por se tratar de um cálculo univariado, intrinsecamente não possui a 
acurácia necessária. Isso indica a necessidade de se prever uma faixa de velocidades, 
com a definição de um valor mais provável com seus limites superior e inferior. 
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4.7 Projeção Final 
 

Conforme já descrito na Tabela 4.9, foram gerados quinze arquivos em Excel 
contento os dados diários de entrada para o programa FPW com as séries original, de 
aproximação e de detalhe das três semanas operativas, alvo das previsões desse estudo. 
No intuito de organizar e efetuar os cálculos diários das previsões das três semanas 
operativas, criou-se uma pasta “Previsões”, conforme CD anexo, contendo arquivos 
como títulos no formato “Previsões Dia Data.xls”, associados ao arquivos de dados de 
entrada, conforme Tabela 4.14 a seguir. 

Tabela 4.14: Arquivos das previsões diárias de energia  

Nome Arquivo Previsões Dias Previstos

Previsões Seg10dez2012.xls 11 e 12/12/2012
Previsões Ter11dez2012.xls 12 e 13/12/2012
Previsões Qua12dez2012.xls 13 e 14/12/2012
Previsões Qui13dez2012.xls 14, 15 e 16/12/2012
Previsões Sex14dez2012.xls 16, 17 e 18/12/2013
Previsões Seg17dez2012.xls 18 e 19/12/2012
Previsões Ter18dez2012.xls 19 e 20/12/2012
Previsões Qua19dez2012.xls 20 e 21/12/2012
Previsões Qui20dez2012.xls 21, 22 e 23/12/2012
Previsões Sex21dez2012.xls 23, 24 e 25/12/2013
Previsões Seg24dez2012.xls 25 e 26/12/2012
Previsões Ter25dez2012.xls 26 e 27/12/2012
Previsões Qua26dez2012.xls 27 e 28/12/2012
Previsões Qui27dez2012.xls 28, 29 e 30/12/2012
Previsões Sex28dez2012.xls 30 e 31/12/2013  

 
Esses arquivos do tipo “Previsões Dia Data.xls” possuem as seguintes planilhas: 

• Planilha FPW: contem os resultados obtidos pelo processamento das séries de 
aproximação dos arquivos de entrada do programa FPW do tipo “Dia Data.xls” 
citados na Tabela 4.9, bem como o gráfico gerado  para as previsões, conforme 
exemplos mostrados nas Figura 4.18 , Figura 4.19 e Figura 4.20: Gráfico FAC 
da Série de Aproximação a seguir; 
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Forecast Pro for Windows Version 3.50 Extended Edition
                                                               
Database C:\Users\Arquivos Dissertação\EntradaFPW2\Sex21dez2012 f30.xls
 is open and ready for use.

Forecast Model for s1aprox
ARIMA(2,0,1)*(0,1,1) with log transform

Term          Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Significance
-------------------------------------------------------------------------------
a[1]           1,4082
a[2]          -0,4432
b[1]           0,6832
B[48]          0,0000 

Within-Sample Statistics
-----------------------------------------------------------
Sample size 28992                Number of parameters 4
Mean 2,139                       Standard deviation 0,1503
R-square 0,9138                  Adjusted R-square 0,9138
Durbin-Watson 2,068              ** Ljung-Box(18)=278,2 P=1
Forecast error 0,04412           BIC 0,3749
MAPE 0,02961                     RMSE 0,3655
MAD 0,2486                       

Figura 4.18: Relatório Estatístico Geral das Previsões da Série de Aproximação 

Gerado pelo programa FPW 

 

• Planilha Aproximação: contem o relatório de texto emitido pelo programa FPW, 
no qual são disponibilizados os dados de entrada da série de aproximação e a 
previsão numérica de 240 valores de velocidade à frente, com os limites inferior 
e superior, conforme Figura 4.21; 

• Planilha Detalhe: contem a série histórica da série de detalhes, que se trata de 
um ruído branco, conforme já descrito anteriormente no item 4.6. Optou-se por 
gerar amostragens da série de detalhes, utilizando no menu Ferramenta do Excel 
e na opção “Análise de dados”, escolheu-se “Amostragem” conforme Figura 
4.22. Posteriormente marca-se como “Entrada” o intervalo de todos os dados da 
série de detalhes, no “Modelo de amostragem” escolhe-se “Aleatório”. Como 
“Opção de saída” selecionou-se uma célula na própria planilha, clica-se em OK 
e gerou-se uma amostragem das 240 previsões do ruído branco abaixo da célula 
escolhida, conforme Figura 4.23. Devido a facilidade de utilização dessa 
ferramenta estatística, disponibilizou-se cinco opções previsões da série de 
detalhes para posterior comparação, conforme Tabela 4.15; 
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Figura 4.19: Gráfico das Previsões da Série de Aproximação 

Gerado pelo programa FPW 

 

 

Figura 4.20: Gráfico FAC da Série de Aproximação 

Gerado pelo programa FPW 
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• Planilhas Previsão 1 a 6: nessas planilhas são totalizadas as previsões das 
velocidades dos ventos, séries de aproximação e de detalhe, para os 240 
intervalos previstos, conforme Tabela 4.16. A previsão final das velocidades dos 
ventos é a soma previsões parciais efetuadas para as componentes de 
aproximação e de detalhes. Foram feitas seis previsões, considerando-se as cinco 
séries de detalhe previstas e outra a ser posteriormente atualizada com os valores 
realizados, para efeitos de comparação e análises das previsões. De posse das 
projeções definitivas das velocidades dos ventos em intervalos de meia hora, 
calculou-se a previsão dos blocos de energia gerada nesses intervalos, aplicando-
se a curva de potência equivalente do parque eólico em estudo. As projeções 
foram efetuadas considerando-se uma faixa prevista, contemplando os valores 
mais prováveis e os limites inferiores e superiores esperados, conforme modelo 
na Tabela 4.17. 

 
Forecast Report
Thu Jan 24 12:00:08 2013
Box-Jenkins model for s1aprox
Analysis of Historic Fit Set

    Date    Historic      Fitted
--------------------------------
2011-5598 4,1 3,9

2011-5599 4,1 3,9

2011-5600 5,4 5,7

2011-5601 4,9 4,8

2011-5602 5,3 5,7

2011-5603 4,8 5,3

2011-5604 5,5 5,2

... ... ...
2012-5608 9,1 9,1

2012-5609 9,1 8,4

2012-5610 8,9 9,5

2012-5611 9 9,1

2012-5612 8,9 8,8

2012-5613 8,7 8,8

2012-5614 8,5 8,5

2012-5615 8,5 8,5

2012-5616 8,4 8,4

Forecasted Values

    Date   2.5 Lower    Forecast  97.5 Upper
--------------------------------------------
2012-5617 7 7,8 8,7

2012-5618 6,7 7,7 8,7

2012-5619 6,6 7,7 8,8

2012-5620 6,5 7,6 8,8

2012-5621 6,4 7,6 8,8

2012-5622 6,3 7,6 8,9

2012-5623 6,2 7,5 8,8

... ... ... ...
2012-5852 5,8 8,9 12,7

2012-5853 5,6 8,7 12,5

2012-5854 5,4 8,5 12,3

2012-5855 5,4 8,5 12,2

2012-5856 5,3 8,4 12,1  

Figura 4.21: Relatório Numérico das Previsões da Série de Aproximação 
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Gerado pelo programa FPW 

 

Figura 4.22: Ferramenta do Excel para Geração das Previsões da Série de Detalhe 

 

 

Figura 4.23: Opção Amostragem para Geração das Previsões da Série de Detalhe 
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Tabela 4.15: Modelo de Previsão das Séries de Detalhe 

2012-17281 1,5 0 0,3 0 -0,4
2012-17282 -1,1 -1,4 -0,8 1 0
2012-17283 -0,2 0,2 0 0,2 1,8
2012-17284 1 0 -1,3 0 0
2012-17285 0 0 0 -3,2 -0,8
2012-17286 0 0 0 0 0
2012-17287 0 0,5 1,1 0 0,3
2012-17288 0,4 0,1 0,1 -0,5 2,4
2012-17289 -1,4 2,8 0 -2,3 0,6
2012-17290 0 -0,3 1,5 0 0
2012-17291 -1 0 0 -1,2 -1
2012-17292 0,1 0 0 -2,1 -2,7
2012-17293 -0,4 1,3 0 0 0
2012-17294 0 0 -1,2 0 0,3
2012-17295 0 0 -0,4 -1,5 0,9
2012-17296 0 0 0,4 0 0
2012-17297 0 0 0 -2,3 1
2012-17298 0,6 0 0 -0,5 -1
2012-17299 -0,9 1,4 0 0 -1,6
2012-17300 -1,4 1,6 0,7 0 -0,4
2012-17301 0 0,4 1,3 0,7 0

... ... ... ... ... ...
2012-17511 0 -0,2 1,2 1,1 -1,2
2012-17512 1,2 -0,9 -1,8 0,9 0,1
2012-17513 -1 0 -1,3 0,4 0
2012-17514 0 -1,4 2,4 0 -0,9
2012-17515 0 0 0 0 0
2012-17516 0 0 1,6 2 -0,6
2012-17517 0,2 0 0 -0,6 2,4
2012-17518 0 -1,3 0 1,6 -1,1
2012-17519 0 0 -0,7 -0,4 0
2012-17520 -1,6 1,9 0,5 0 0

Amostragem 
4

Amostragem 
5

Data
Amostragem 

1
Amostragem 

2
Amostragem 

3
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Tabela 4.16: Modelo de Previsão Final das Velocidades dos Ventos 

2.5 Lower Prevista 97.5 Upper
2012-17281 7,1 9,1 9,1
2012-17282 6,1 6,2 8,6
2012-17283 6,4 7,6 9,2
2012-17284 6,3 8,7 9,2
2012-17285 5,7 7,1 8,6
2012-17286 5,6 7,0 8,6
2012-17287 6,3 7,9 9,6
2012-17288 6,1 8,0 9,4
2012-17289 6,3 6,6 9,8
2012-17290 6,3 7,9 9,7
2012-17291 5,6 6,2 9,0
2012-17292 5,3 6,9 8,6
2012-17293 5,0 6,1 8,2
2012-17294 5,7 7,3 9,1
2012-17295 6,2 7,9 9,8
2012-17296 6,2 7,9 9,8

... ... ... ...
2012-17511 5,4 9,2 14,0
2012-17512 5,9 11,0 14,8
2012-17513 5,0 7,7 13,4
2012-17514 5,2 8,9 13,7
2012-17515 4,9 8,5 13,2
2012-17516 4,9 8,6 13,2
2012-17517 4,7 8,5 12,9
2012-17518 5,0 8,7 13,3
2012-17519 4,8 8,5 13,1
2012-17520 4,7 6,7 12,9

Valores 
Médios

5,8 8,2 11,4

Velocidade dos Ventos (m/s)
Previsões
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Tabela 4.17 Modelo de Projeção Final da Geração de Energia 

2.5 Lower Prevista 97.5 Upper

2012-17281 411 767 767

2012-17282 249 263 687

2012-17283 293 504 782

2012-17284 277 704 782

2012-17285 199 411 687

2012-17286 188 393 687

2012-17287 277 560 834

2012-17288 249 579 810

2012-17289 277 324 856

2012-17290 277 560 846

2012-17291 188 263 752

2012-17292 162 376 687

2012-17293 135 249 616

2012-17294 199 448 767

2012-17295 263 560 856

2012-17296 263 560 856

... ... ... ...
2012-17511 170 782 900

2012-17512 222 900 900

2012-17513 135 523 900

2012-17514 154 737 900

2012-17515 125 669 900

2012-17516 125 687 900

2012-17517 105 669 900

2012-17518 135 704 900

2012-17519 115 669 900

2012-17520 105 341 900

Valores 
Médios

237 586 882

Energia Gerada (kWh)
Previsões

 

 
De posse das projeções definitivas das velocidades dos ventos em intervalos de 

meia hora, calculou-se a previsão dos blocos de energia gerada nesses intervalos, com a 
aplicação da curva de potência equivalente do parque eólico em estudo. No caso em 
estudo, considerou-se a curva de potência do gerador Vestas V100 de 1,8 MW 
conforme Figura 4.24. Para o caso de um parque eólico qualquer, pode-se adotar uma 
curva equivalente do sistema, após considerar a programação de manutenção e a 
disponibilidade de máquinas prevista. As projeções foram efetuadas contemplando os 
valores mais prováveis e os limites inferiores e superiores esperados.  
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Figura 4.24: Curva de Potência do Gerador V100 – 1,8 MW 

Fonte: Catálogo do Fabricante Vestas 

 
Para finalizar o processo, foram emitidos relatórios diários contendo as novas 

previsões, contemplando os valores mais prováveis e os limites inferiores e superiores 
esperados. Como a periodicidade das projeções é diária e quinze dias operacionais 
foram tomados para estudo, análises gráficas e cálculos dos erros das previsões 
realizadas são efetuados, objetivando aferir a qualidade do modelo adotado. Essa etapa 
é realizada com no arquivo “Consolidação Projeções Energia.xls”. 

O arquivo “Consolidação Projeções Energia.xls”, responsável pela consolidação 
e efetuação das estatísticas e gráficos de todas as previsões diárias em um determinado 
período para cada um dos cenários analisados, é estruturado com as seguintes planilhas 
de cálculo:  

• Planilhas diárias de previsão: essas planilhas, uma para cada dia de realização da 
previsão, são nomeadas em formato simplificado, contendo o dia da realização 
da previsão, conforme exemplo: “Qui27dez12”. Possuem vínculos automáticos 
com os arquivos do tipo “Previsões Dia Data.xls”, especificamente com os 
valores calculados citados na Tabela 4.17. Nessas planilhas são consolidas as 
previsões de todos os dias em questão e, após atualização dos valores realizados, 
são calculados os erros periódicos de cada meia hora e todos os erros globais do 
período de dois ou três dias de previsão, conforme exemplos das Tabela 4.18, 
Tabela 4.19, Tabela 4.20 e Tabela 4.21 a seguir. Para o último dia de previsão 
(segundo ou terceiro dia), conforme Tabela 4.19 e Tabela 4.21, são calculados 
os valores médios e indicadores estatísticos para o período global dos dois ou 
três dias de projeção. Os indicadores máximos, médios e mínimos são 
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calculados e visualizados diariamente num modelo representado na  Tabela 4.22.    
Também nessas planilhas podem-se verificar graficamente os erros periódicos 
de previsão (PFE), erros percentuais absolutos (APE) e dos fatores de acurácia 
(FA) das previsões efetuadas, conforme exemplos das Figura 4.25,  Figura 4.26 
e Figura 4.27. Outro gráfico, confrontando os limites inferiores e superiores 
previstos, conforme modelo apresentado na Figura 4.28, é apresentado em cada 
uma dessas planilhas diárias. Uma estatística de acerto dessa faixa de projeção 
para os dias previstos é apresentada, conforme exemplo na Tabela 4.21; 

 

• Planilha “Análise Período”: essa planilha possui vínculos com as planilhas 
diárias de previsão, sendo a mesma responsável pela consolidação de todos os 
dados previstos, condensando-os em dados por período de apuração, ou seja, 
valores médios para os dois ou três dias previstos diariamente.  As Tabela 4.23 e 
Tabela 4.24 são exemplos de previsões médias por período e dos indicadores de 
previsões diários, com um cálculo dos indicadores médios das três semanas 
operativas estudadas. Gráficos com os indicadores estatísticos já mencionados 
são exibidos nessa planilha, o que possibilitou uma melhor visualização desses 
dados e facilitou a interpretação dos mesmos, conforme exemplificado nas 
Figura 4.29 a Figura 4.36. Para concluir a análise das previsões, no modelo da 
Tabela 4.24 foi feita uma média aritmética dos indicadores estatísticos de todas 
as previsões diárias, expurgando-se o dia de pior resultado que, geralmente, 
destoa significativamente dos demais. 
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Tabela 4.18: Modelo Tabulação dos Valores de Energia Previstos e Realizados por 

Período para o 1º dia 

Data da Previsão: quarta-feira

Inferior Previsto Superior
27/12/2012 0:30 249 249 890 494
27/12/2012 1:00 170 669 822 535
27/12/2012 1:30 199 541 890 580
27/12/2012 2:00 178 523 883 625
27/12/2012 2:30 135 411 822 417
27/12/2012 3:00 125 560 822 382
27/12/2012 3:30 188 560 904 439
27/12/2012 4:00 170 504 896 436
27/12/2012 4:30 199 866 907 361
27/12/2012 5:00 188 523 907 436
27/12/2012 5:30 148 560 856 476
27/12/2012 6:00 105 162 810 476
27/12/2012 6:30 79 263 752 350
27/12/2012 7:00 148 448 866 597
27/12/2012 7:30 188 188 907 658
27/12/2012 8:00 188 634 907 513
27/12/2012 8:30 178 523 901 563
27/12/2012 9:00 125 411 846 621
27/12/2012 9:30 135 429 866 560
27/12/2012 10:00 115 597 834 459
27/12/2012 10:30 88 115 767 453
27/12/2012 11:00 88 324 767 320
27/12/2012 11:30 71 235 737 393
27/12/2012 12:00 96 341 782 462
27/12/2012 12:30 105 523 810 738
27/12/2012 13:00 148 448 875 756
27/12/2012 13:30 308 308 900 732
27/12/2012 14:00 376 810 900 846
27/12/2012 14:30 448 866 900 818
27/12/2012 15:00 485 866 900 799
27/12/2012 15:30 560 909 900 842
27/12/2012 16:00 634 900 900 909
27/12/2012 16:30 687 900 900 909
27/12/2012 17:00 669 767 900 908
27/12/2012 17:30 541 904 900 862
27/12/2012 18:00 687 900 900 900
27/12/2012 18:30 429 767 900 868
27/12/2012 19:00 358 810 900 882
27/12/2012 19:30 341 782 900 880
27/12/2012 20:00 429 782 900 892
27/12/2012 20:30 277 634 900 908
27/12/2012 21:00 293 704 900 877
27/12/2012 21:30 249 767 900 878
27/12/2012 22:00 249 704 900 809
27/12/2012 22:30 222 634 900 761
27/12/2012 23:00 263 597 900 736
27/12/2012 23:30 249 523 900 696
28/12/2012 0:00 222 634 900 675

quinta-feira

26/12/2012

Data Prevista
Energia (kWh)

Valores Previstos Valores 
Realizados
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Tabela 4.19: Modelo Tabulação dos Valores de Energia Previstos e Realizados por 

Período para o 2º dia 

Data da Previsão: quarta-feira

Inferior Previsto Superior
28/12/2012 0:30 178 634 900 620
28/12/2012 1:00 115 560 896 545
28/12/2012 1:30 154 597 909 492
28/12/2012 2:00 135 523 910 538
28/12/2012 2:30 88 411 890 519
28/12/2012 3:00 88 504 883 467
28/12/2012 3:30 148 148 900 453
28/12/2012 4:00 135 504 909 624
28/12/2012 4:30 154 579 900 663
28/12/2012 5:00 148 560 900 676
28/12/2012 5:30 96 429 901 599
28/12/2012 6:00 71 277 875 436
28/12/2012 6:30 50 308 834 185
28/12/2012 7:00 105 448 907 194
28/12/2012 7:30 148 669 900 393
28/12/2012 8:00 148 541 900 562
28/12/2012 8:30 135 523 900 399
28/12/2012 9:00 88 277 901 564
28/12/2012 9:30 96 504 904 533
28/12/2012 10:00 79 393 890 431
28/12/2012 10:30 57 148 846 293
28/12/2012 11:00 57 466 846 237
28/12/2012 11:30 44 162 822 185
28/12/2012 12:00 57 324 856 264
28/12/2012 12:30 71 293 875 522
28/12/2012 13:00 105 541 907 583
28/12/2012 13:30 235 752 900 718
28/12/2012 14:00 293 616 900 792
28/12/2012 14:30 341 810 900 909
28/12/2012 15:00 393 890 900 910
28/12/2012 15:30 466 909 900 909
28/12/2012 16:00 523 900 900 900
28/12/2012 16:30 597 900 900 900
28/12/2012 17:00 560 900 900 900
28/12/2012 17:30 448 904 900 900
28/12/2012 18:00 597 900 900 900
28/12/2012 18:30 324 900 900 900
28/12/2012 19:00 277 900 900 905
28/12/2012 19:30 263 782 900 900
28/12/2012 20:00 341 909 900 815
28/12/2012 20:30 210 634 900 717
28/12/2012 21:00 222 767 900 695
28/12/2012 21:30 188 523 900 802
28/12/2012 22:00 188 796 900 708
28/12/2012 22:30 178 541 900 685
28/12/2012 23:00 199 704 900 743
28/12/2012 23:30 188 669 900 586
29/12/2012 0:00 170 222 900 541

237 586 882 637

26/12/2012

Data Prevista
Energia (kWh)

Valores Previstos Valores 
Realizados

sexta-feira

Valores Médios  
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Tabela 4.20: Modelo de Tabulação dos Indicadores de Erro para o 1º dia Previsto 

Data da Previsão: 26/12/2012 quarta-feira
PFE AD APE FA

27/12/2012 0:30 245,6 245,6 49,7% 50,3% 60.320 244.154 Dentro

27/12/2012 1:00 -133,9 133,9 25,0% 75,0% 17.936 286.708 Dentro

27/12/2012 1:30 38,8 38,8 6,7% 93,3% 1.503 336.466 Dentro

27/12/2012 2:00 102,0 102,0 16,3% 83,7% 10.407 390.031 Dentro

27/12/2012 2:30 5,4 5,4 1,3% 98,7% 29 173.550 Dentro

27/12/2012 3:00 -178,2 178,2 46,7% 53,3% 31.760 145.775 Dentro

27/12/2012 3:30 -121,3 121,3 27,7% 72,3% 14.725 192.434 Dentro

27/12/2012 4:00 -67,6 67,6 15,5% 84,5% 4.568 190.222 Dentro

27/12/2012 4:30 -504,6 504,6 139,7% -39,7% 254.600 130.495 Dentro

27/12/2012 5:00 -86,9 86,9 20,0% 80,0% 7.556 189.732 Dentro

27/12/2012 5:30 -84,2 84,2 17,7% 82,3% 7.090 226.400 Dentro

27/12/2012 6:00 314,3 314,3 66,1% 33,9% 98.794 226.400 Dentro

27/12/2012 6:30 87,9 87,9 25,1% 74,9% 7.720 122.838 Dentro

27/12/2012 7:00 149,3 149,3 25,0% 75,0% 22.282 356.477 Dentro

27/12/2012 7:30 469,9 469,9 71,4% 28,6% 220.762 432.996 Dentro

27/12/2012 8:00 -121,0 121,0 23,6% 76,4% 14.641 262.929 Dentro

27/12/2012 8:30 40,7 40,7 7,2% 92,8% 1.659 317.239 Dentro

27/12/2012 9:00 209,7 209,7 33,8% 66,2% 43.979 385.524 Dentro

27/12/2012 9:30 130,7 130,7 23,3% 76,7% 17.083 313.707 Dentro

27/12/2012 10:00 -137,9 137,9 30,0% 70,0% 19.018 210.960 Dentro

27/12/2012 10:30 338,3 338,3 74,7% 25,3% 114.425 205.270 Dentro

27/12/2012 11:00 -4,9 4,9 1,5% 98,5% 24 102.151 Dentro

27/12/2012 11:30 158,4 158,4 40,3% 59,7% 25.100 154.821 Dentro

27/12/2012 12:00 121,0 121,0 26,2% 73,8% 14.644 213.577 Dentro

27/12/2012 12:30 215,3 215,3 29,2% 70,8% 46.341 544.318 Dentro

27/12/2012 13:00 308,6 308,6 40,8% 59,2% 95.243 572.139 Dentro

27/12/2012 13:30 424,1 424,1 57,9% 42,1% 179.878 536.413 Dentro

27/12/2012 14:00 36,1 36,1 4,3% 95,7% 1.304 715.063 Dentro

27/12/2012 14:30 -48,0 48,0 5,9% 94,1% 2.304 668.829 Dentro

27/12/2012 15:00 -67,1 67,1 8,4% 91,6% 4.502 637.963 Dentro

27/12/2012 15:30 -67,1 67,1 8,0% 92,0% 4.502 708.793 Dentro

27/12/2012 16:00 9,1 9,1 1,0% 99,0% 83 826.528 Fora

27/12/2012 16:30 9,2 9,2 1,0% 99,0% 85 826.652 Fora

27/12/2012 17:00 140,3 140,3 15,5% 84,5% 19.672 823.830 Fora

27/12/2012 17:30 -42,4 42,4 4,9% 95,1% 1.796 743.217 Dentro

27/12/2012 18:00 0,0 0,0 0,0% 100,0% 0 810.000 Dentro

27/12/2012 18:30 100,8 100,8 11,6% 88,4% 10.168 753.824 Dentro

27/12/2012 19:00 72,5 72,5 8,2% 91,8% 5.263 778.016 Dentro

27/12/2012 19:30 97,7 97,7 11,1% 88,9% 9.540 773.882 Dentro

27/12/2012 20:00 109,8 109,8 12,3% 87,7% 12.047 795.289 Dentro

27/12/2012 20:30 274,2 274,2 30,2% 69,8% 75.188 824.410 Fora

27/12/2012 21:00 173,4 173,4 19,8% 80,2% 30.076 769.391 Dentro

27/12/2012 21:30 110,4 110,4 12,6% 87,4% 12.182 770.474 Dentro

27/12/2012 22:00 105,4 105,4 13,0% 87,0% 11.114 654.725 Dentro

27/12/2012 22:30 127,5 127,5 16,8% 83,2% 16.262 579.559 Dentro

27/12/2012 23:00 138,4 138,4 18,8% 81,2% 19.148 541.087 Dentro

27/12/2012 23:30 173,5 173,5 24,9% 75,1% 30.095 484.399 Dentro

28/12/2012 0:00 41,2 41,2 6,1% 93,9% 1.696 455.550 Dentro

(Real)2
Desvio 

Absoluto
Abs(PFE)

Fator 
Acurácia
 (1-APE)

Diagnóstico 
Faixa

Erro Periódico 
da Previsão 

(Real-Previsto)

Erro 
Percentual 
Absoluto 
(AD/Real)

(AD)2Data Prevista

quin
ta-feira
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Tabela 4.21: Modelo de Tabulação dos Indicadores de Erro para o 2º dia Previsto 

Data da Previsão: 26/12/2012 quarta-feira
PFE AD APE FA

28/12/2012 0:30 -14,0 14,0 2,3% 97,7% 195 384.141 Dentro

28/12/2012 1:00 -15,1 15,1 2,8% 97,2% 228 296.936 Dentro

28/12/2012 1:30 -105,7 105,7 21,5% 78,5% 11.166 241.613 Dentro

28/12/2012 2:00 15,8 15,8 2,9% 97,1% 250 289.789 Dentro

28/12/2012 2:30 108,2 108,2 20,8% 79,2% 11.702 269.746 Dentro

28/12/2012 3:00 -36,5 36,5 7,8% 92,2% 1.330 218.335 Dentro

28/12/2012 3:30 304,4 304,4 67,2% 32,8% 92.682 205.013 Dentro

28/12/2012 4:00 120,5 120,5 19,3% 80,7% 14.524 389.684 Dentro

28/12/2012 4:30 84,5 84,5 12,7% 87,3% 7.137 439.777 Dentro

28/12/2012 5:00 116,0 116,0 17,2% 82,8% 13.453 456.988 Dentro

28/12/2012 5:30 169,9 169,9 28,4% 71,6% 28.873 359.178 Dentro

28/12/2012 6:00 159,1 159,1 36,5% 63,5% 25.319 190.467 Dentro

28/12/2012 6:30 -123,3 123,3 66,6% 33,4% 15.193 34.234 Dentro

28/12/2012 7:00 -254,0 254,0 131,0% -31,0% 64.498 37.566 Dentro

28/12/2012 7:30 -276,7 276,7 70,5% 29,5% 76.575 154.178 Dentro

28/12/2012 8:00 21,1 21,1 3,8% 96,2% 445 316.274 Dentro

28/12/2012 8:30 -123,8 123,8 31,1% 68,9% 15.337 158.935 Dentro

28/12/2012 9:00 286,5 286,5 50,8% 49,2% 82.085 317.883 Dentro

28/12/2012 9:30 28,8 28,8 5,4% 94,6% 832 283.642 Dentro

28/12/2012 10:00 37,6 37,6 8,7% 91,3% 1.413 185.602 Dentro

28/12/2012 10:30 144,3 144,3 49,3% 50,7% 20.812 85.621 Dentro

28/12/2012 11:00 -229,7 229,7 97,1% 2,9% 52.759 55.997 Dentro

28/12/2012 11:30 23,1 23,1 12,5% 87,5% 532 34.066 Dentro

28/12/2012 12:00 -60,1 60,1 22,7% 77,3% 3.610 69.912 Dentro

28/12/2012 12:30 229,1 229,1 43,9% 56,1% 52.500 272.138 Dentro

28/12/2012 13:00 41,3 41,3 7,1% 92,9% 1.708 339.439 Dentro

28/12/2012 13:30 -34,2 34,2 4,8% 95,2% 1.171 515.497 Dentro

28/12/2012 14:00 176,6 176,6 22,3% 77,7% 31.192 627.579 Dentro

28/12/2012 14:30 99,4 99,4 10,9% 89,1% 9.884 826.144 Fora

28/12/2012 15:00 19,9 19,9 2,2% 97,8% 398 827.210 Fora

28/12/2012 15:30 -0,2 0,2 0,0% 100,0% 0 825.866 Fora

28/12/2012 16:00 0,0 0,0 0,0% 100,0% 0 810.000 Dentro

28/12/2012 16:30 0,0 0,0 0,0% 100,0% 0 810.000 Dentro

28/12/2012 17:00 0,0 0,0 0,0% 100,0% 0 810.000 Dentro

28/12/2012 17:30 -4,5 4,5 0,5% 99,5% 20 810.000 Dentro

28/12/2012 18:00 0,0 0,0 0,0% 100,0% 0 810.000 Dentro

28/12/2012 18:30 0,0 0,0 0,0% 100,0% 0 810.000 Dentro

28/12/2012 19:00 4,6 4,6 0,5% 99,5% 21 818.341 Fora

28/12/2012 19:30 118,0 118,0 13,1% 86,9% 13.916 810.000 Dentro

28/12/2012 20:00 -93,9 93,9 11,5% 88,5% 8.818 664.061 Dentro

28/12/2012 20:30 83,0 83,0 11,6% 88,4% 6.882 513.690 Dentro

28/12/2012 21:00 -72,4 72,4 10,4% 89,6% 5.248 482.953 Dentro

28/12/2012 21:30 279,3 279,3 34,8% 65,2% 78.021 642.936 Dentro

28/12/2012 22:00 -88,0 88,0 12,4% 87,6% 7.742 501.396 Dentro

28/12/2012 22:30 144,0 144,0 21,0% 79,0% 20.731 469.593 Dentro

28/12/2012 23:00 38,9 38,9 5,2% 94,8% 1.513 551.485 Dentro

28/12/2012 23:30 -83,1 83,1 14,2% 85,8% 6.901 343.752 Dentro

29/12/2012 0:00 318,4 318,4 58,9% 41,1% 101.370 292.266 Dentro

51,8 120,1 23,4% 76,6% 2.488.103 43.065.129 92%

MAD MAPE FA SÉRIE 94,2% R2

161 RMSE

Valores Médios

Diagnóstico 
Faixa

Erro Periódico 
da Previsão 

(Real-Previsto)

Desvio 
Absoluto
Abs(PFE)

Erro 
Percentual 
Absoluto 
(AD/Real)

Fator 
Acurácia
 (1-APE)

Data Prevista (AD)2 (Real)2

sexta-feira
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Energia Gerada (kWh)
Valores Projetados x Valores Realizados
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Figura 4.25: Modelo de Gráfico Diário dos Erros Periódicos de Previsão (PFE) 
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Figura 4.26: Modelo de Gráfico Diário dos Erros Periódicos Absolutos (APE) 
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Figura 4.27: Modelo de Gráfico dos Fatores de Acurácia Periódicos de Previsão (PFE) 
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Energia Gerada (kWh)
Faixa Projeção x Valores Realizados
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Figura 4.28: Modelo de Gráfico da Energia Realizada versus Faixa Prevista 

 

Tabela 4.22: Resumo dos Erros Periódicos Médios  de uma Previsão Diária 

PFE AD APE FA

Médio 51,8 120,1 23,4% 76,6%
Máximo 469,9 504,6 139,7% 100,0%
Mínimo -504,6 0,0 0,0% -39,7%

Erro Periódico 
da Previsão 

Erro Percentual 
Absoluto 

Erros 
Periódicos 

Diários
Fator 

Acurácia
Desvio 

Absoluto

 
 

 
No estudo de caso, dentre os diversos casos processados, foram considerados 

relevantes três cenários e foram gerados, portanto, três conjuntos de resultados 
independentes. Os mesmos comparados e analisados estatisticamente. Na definição dos 
cenários, além da FAC adequada para a série de aproximação, considerou-se R2 de 
85%, 90% e 95% para o modelo Box & Jenkins de previsão desta série. 
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Tabela 4.23: Consolidação das Energias Previstas por Período 

Lim.Inferior Prevista Lim.Superior Realizada

11/12/2012 ter 12/12/2012 qua 221,0 589,8 884,3 622,1
12/12/2012 qua 13/12/2012 qui 220,0 569,1 879,7 664,8
13/12/2012 qui 14/12/2012 sex 243,7 615,7 886,5 701,9
14/12/2012 sex 15/12/2012 sáb 16/12/2012 dom 205,7 640,7 898,5 667,0
17/12/2012 seg 18/12/2012 ter 19/12/2012 qua 200,3 675,5 899,0 560,0
18/12/2012 ter 19/12/2012 qua 204,6 592,4 887,6 533,1
19/12/2012 qua 20/12/2012 qui 213,7 574,5 887,2 536,5
20/12/2012 qui 21/12/2012 sex 213,2 586,6 882,2 556,8
21/12/2012 sex 22/12/2012 sáb 23/12/2012 dom 217,9 580,4 883,0 616,2
23/12/2012 dom 24/12/2012 seg 25/12/2012 ter 170,7 565,4 885,9 592,2
25/12/2012 ter 26/12/2012 qua 245,7 646,2 892,8 608,6
26/12/2012 qua 27/12/2012 qui 235,0 616,2 885,8 643,0
27/12/2012 qui 28/12/2012 sex 236,8 585,7 882,1 637,4
28/12/2012 sex 29/12/2012 sáb 196,0 579,3 889,5 580,1
30/12/2012 dom 31/12/2012 seg 01/01/2013 ter 204,6 652,1 900,3 518,6

Valores Médios 215,3 604,7 888,3 602,6

Energias Médias do Período
(kWmédios)

Períodos Previstos

 
 

Tabela 4.24: Indicadores Estatísticos Consolidados por Período 

APE
Acerto 
Faixa

MAD MAPE FA SÉRIE R2 RMSE

11/12/2012 ter 12/12/2012 qua 3,4% 90% 166,4 33,8% 66% 88% 221,4
12/12/2012 qua 13/12/2012 qui 11,6% 91% 176,8 29,7% 70% 89% 224,6
13/12/2012 qui 14/12/2012 sex 10,2% 92% 138,3 22,8% 77% 93% 191,0
14/12/2012 sex 15/12/2012 sáb 16/12/2012 dom 3,9% 85% 187,5 39,5% 60% 88% 243,3
17/12/2012 seg 18/12/2012 ter 19/12/2012 qua 13,6% 91% 186,6 54,4% 46% 85% 233,4
18/12/2012 ter 19/12/2012 qua 11,7% 92% 176,2 48,4% 52% 85% 224,0
19/12/2012 qua 20/12/2012 qui 14,9% 93% 195,3 47,5% 52% 81% 251,6
20/12/2012 qui 21/12/2012 sex 7,3% 88% 165,0 41,4% 59% 85% 229,9
21/12/2012 sex 22/12/2012 sáb 23/12/2012 dom 4,2% 91% 125,5 24,6% 75% 93% 172,9
23/12/2012 dom 24/12/2012 seg 25/12/2012 ter 0,8% 94% 171,9 38,7% 61% 87% 225,3
25/12/2012 ter 26/12/2012 qua 7,5% 83% 192,2 47,7% 52% 86% 246,8
26/12/2012 qua 27/12/2012 qui 8,3% 85% 162,4 28,3% 72% 89% 221,2
27/12/2012 qui 28/12/2012 sex 6,1% 90% 148,8 31,4% 69% 91% 199,4
28/12/2012 sex 29/12/2012 sáb 2,4% 89% 174,5 45,7% 54% 87% 228,1
30/12/2012 dom 31/12/2012 seg 01/01/2013 ter 22,9% 80% 216,7 85,5% 14% 76% 284,7

Valores Médios 7,6% 89% 169,1 38,1% 62% 88% 222,3

Períodos Previstos
INDICADORES ESTATÍSTICOS PERÍODO PREVISÃO

 
 

Energias Médias Período Previsões
(kWmédios)
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Figura 4.29: Energias Médias Realizadas e Faixas Limites das Previsões Diárias 
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Energias Médias Período Projeção (kWmédios) e APE (%)

59
0

56
9 61

6 67
5

59
2

57
4

58
7

58
0

56
5 64

6

61
6

58
6

57
966

5

66
7

56
0

53
3

53
6

55
7 61

6

59
2

60
9

63
7

58
064

1

65
2

62
2

66
5

51
964

3

14,4%

8,1%
6,2%

4,5%5,8%3,9%5,2%
0,1%

5,4%

7,1%11,1%

20,6%

7,4% 4,2%

25,8%

5
105
205

305
405
505
605

705
805

seg ter qua qui sáb seg ter qua qui sex seg ter qua qui sex

Semana 1 Semana 2 Semana 3

V
el

o
ci

d
ad

e 
(m

/s
)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

A
P

E
 (

%
)

Prevista Realizada APE

 

Figura 4.30: Modelo Energias Médias Realizadas, Previstas e APEs Períodos Diários 

 

MAD nos períodos de previsão  (kWh)
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Figura 4.31: Modelo de Gráfico MADs Períodos das Previsões Diárias 

Índice de Acerto Faixa nos Períodos (%)
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Figura 4.32: Modelo de Gráfico de Acertos Faixas das Previsões Diárias 
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MAPE nos períodos de previsão  (%)
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Figura 4.33: Modelo de Gráfico de MAPEs dos Períodos das Previsões Diárias 

 

FA da série nos períodos de previsão  (kWh)
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Figura 4.34: Modelo de Gráfico dos FAs dos Períodos das Previsões Diárias 

 

R2 da série nos períodos de previsão  (%)
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Figura 4.35: Modelo de Gráfico dos R2s dos Períodos das Previsões Diárias 
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RMSE da série nos períodos de previsão  (kWh)
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Figura 4.36: Modelo de Gráfico RMSEs dos Períodos das Previsões Diárias 

 
No estudo do caso, para efeito de comparação, foram efetuadas diversas 

previsões com vários fatores empíricos. Após a detecção do fator empírico que ocasiona 
uma FAC com decaimento adequado para a série de aproximação da velocidade dos 
ventos, foram efetuadas novas simulações e reduziu-se esses fatores empíricos até 
serem obtidos três cenários, com modelos ARIMA de previsão com seus respectivos 
coeficientes de determinação R2 em torno de 85%, 90% e 95%. 

Dessa forma, no capítulo seguinte, será contemplada a análise dos resultados 
obtidos para esses três cenários, referentes ao estudo de caso das previsões das últimas 
três semanas operativas (período de 10 a 28 de dezembro de 2012) da série de dados 
disponibilizada. Salienta-se que em cada cenário foram efetuadas 1.680 previsões 
periódicas de 30 minutos nas três semanas operativas contempladas.  
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Capítulo 5 

5 Análise dos Resultados 

5.1 Introdução 
 

Neste capítulo serão analisados os resultados obtidos através de cálculos de 
indicadores estatísticos clássicos para medição de erros de previsão. Para cada cenário 
analisado será calculado e feita uma comparação entre os seguintes indicadores: 

 

• Erro periódico de previsão (PFE); 

• Erro percentual absoluto (APE); 

• Desvio absoluto médio (MAD);  

• Erro absoluto percentual médio (MAPE); 

• Precisão da previsão (FA); 

• Root Mean Squared Error  (RMSE); 

• Coeficiente de determinação  (R2). 
 

Conforme descrito no capítulo da metodologia, foram destacados e analisados 
três cenários de previsões, com modelos ARIMA para as respectivas séries de 
aproximação possuindo coeficientes de determinação R2 em torno de 85%, 90% e 95%. 
Dessa forma, será obtido um diagnóstico da precisão do modelo de previsão proposto e, 
dentre os cenários analisados, a definição da melhor alternativa a ser adotada. 

 

5.2 Aplicação da Metodologia 
 

No estudo do caso as previsões foram realizadas segundo o cronograma do ONS 
da Tabela 2.1 constante na página 30. Utilizou-se uma série de velocidades 
unidirecionais de ventos, na altura do cubo do gerador, disponibilizada pelo DEL/UFS. 
Conforme já mencionado, essa série temporal inicia às 00:30h de 27/04/2011 e contem 
valores até as 24:00h de 31/12/2012, discretizados em intervalos de meia hora, 
totalizando cerca de  29.500 dados. Com essa disponibilidade de dados, cortou-se a 
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série às 00:00h de 10/12/2012 e foram efetuadas previsões de três semanas operativas, 
de segunda a sexta-feira, conforme Tabela 5.1 a seguir. 

As semanas projetadas correspondem ao final da série, cujo objetivo é a 
realização de ensaios com uma série maior possível e a viabilização de um confronto 
entre os valores realizados e previstos. Os dados realizados a partir das 00:30h de 
10/12/2012 até às 24:00h de 31/12/2012, últimos dias da série, foram utilizados para 
fins de atualização diária dos dados realizados e para o confronto entre os valores 
realizados com os previstos. 

 

Tabela 5.1: Datas e Dias de Projeção e Projetados no Estudo de Caso 

10/12/2012 seg 11/12/2012 ter 12/12/2012 qua
11/12/2012 ter 12/12/2012 qua 13/12/2012 qui
12/12/2012 qua 13/12/2012 qui 14/12/2012 sex
13/12/2012 qui 14/12/2012 sex 15/12/2012 sáb 16/12/2012 dom
15/12/2012 sáb 17/12/2012 seg 18/12/2012 ter 19/12/2012 qua
17/12/2012 seg 18/12/2012 ter 19/12/2012 qua
18/12/2012 ter 19/12/2012 qua 20/12/2012 qui
19/12/2012 qua 20/12/2012 qui 21/12/2012 sex
20/12/2012 qui 21/12/2012 sex 22/12/2012 sáb 23/12/2012 dom
21/12/2012 sex 23/12/2012 dom 24/12/2012 seg 25/12/2012 ter
24/12/2012 seg 25/12/2012 ter 26/12/2012 qua
25/12/2012 ter 26/12/2012 qua 27/12/2012 qui
26/12/2012 qua 27/12/2012 qui 28/12/2012 sex
27/12/2012 qui 28/12/2012 sex 29/12/2012 sáb 30/12/2012 dom
28/12/2012 sex 30/12/2012 dom 31/12/2012 seg 01/01/2013 ter

Sem
ana 3

Datas Previsões Períodos Previstos

Sem
ana 1

Sem
ana 2

 
 

Conforme a Tabela 5.1, as previsões iniciaram na “Semana 1”, em 10/12/2012, 
segunda-feira, com dados realizados até a meia noite de 09/12/2012 e terminaram na 
“Semana 3”, em 28/12/2012, sexta-feira, com valores realizados até a meia noite de 
27/12/2012. Em cada um dos quinze dias de efetuação da previsão, os dados de 
velocidade dos ventos foram atualizados com valores realizados até a meia noite do dia 
antecedente. Dessa forma, foram feitos quinze programas diários de geração durante os 
dias úteis de segunda a sexta-feira, em conformidade com os padrões do ONS, 
referentes a três semanas operativas do final da série de dados disponibilizada. Isso 
totaliza previsões de 1.680 intervalos periódicos de 30 minutos. 

Para cada um dos três cenários considerados relevantes, objetivando comparar 
os indicadores estatísticos das previsões diárias das três semanas operativas estudadas 
para cada um desses cenários, criou-se o arquivo “Comparativo Previsões.xls”, que 
possui as planilhas “Análise Resultados” dos arquivos “Consolidação Projeções 
Energia.xls” de cada alternativa adotada. Dessa forma, como será descrito adiante, é 
efetuada uma comparação dos resultados obtidos nessas três alternativas analisadas, 
possibilitando a adoção da melhor delas. 
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5.3 Resultados Obtidos 
 

5.3.1 Fatores Empíricos 
 

Conforme o fluxograma representado na Figura 4.4, definiram-se, além da 
condição de adequação da FAC, três valores míninos para o R2 dos modelos de previsão 
da componente de aproximação dos ventos próximos a 85%, 90% e 95%, denominados 
Cenário 1, Cenário 2 e Cenário 3. Para cada cenário foi efetuada a previsão das três 
semanas operativas, cada um com 1.680 intervalos previstos. Os fatores empíricos 
diários encontrados após os processamentos necessários, bem com os nomes dos 
arquivos onde estão detalhados os cálculos, encontram-se na Tabela 5.2 a seguir. Com 
esses fatores empíricos foram gerados todos os arquivos das séries original, de 
aproximação e de detalhe para todos os quinze dias operativos dos três cenários 
analisados. 

 

Tabela 5.2: Resultados dos Fatores Empíricos Encontrados 

Semana Arquivo Previsões Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Previsões Seg10dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Ter11dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Qua12dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Qui13dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Sex14dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Seg17dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Ter18dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Qua19dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Qui20dez2012.xls 45% 30% 20%

Previsões Sex21dez2012.xls 45% 30% 20%

Previsões Seg24dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Ter25dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Qua26dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Qui27dez2012.xls 50% 30% 20%

Previsões Sex28dez2012.xls 50% 30% 20%

S
e
m
a
n
a
1

S
e
m
a
n
a
2

S
e
m
a
n
a
3
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5.3.2 Previsões dos Períodos de 30 minutos 
 

Nas três semanas operativas contempladas foram efetuadas previsões para 1.680 
períodos de 30 minutos, em cada um dos três cenários estudados. Tendo em vista o 
grande número de previsões efetuadas, optou-se por analisar os indicadores periódicos 
FA e APE por frequência verificada em determinadas faixas percentuais. Dessa forma, 
efetuou-se uma análise espectral dos APE e FA por faixa de valores para uma melhor 
clareza na análise dos resultados encontrados. Constatou-se que a magnitude dos 
indicadores é similar em todas as situações contempladas, nos três cenários analisados.  

Na Tabela 5.3 são mostrados os resultados médios, máximos e mínimos 
encontrados para os três cenários analisados, levando-se em conta os quinze dias 
operativos de simulação, período de 10 a 28/12/2112. Constatou-se a existência de 
indicadores pontuais inadequados, sobretudo para os valores máximos e mínimos 
verificados. Porém, como foram calculados 1.680 períodos previstos para cada cenário, 
uma visual pontual dos resultados não é significativa. Optou-se, então, por uma análise 
mais adequada dos resultados, com a verificação da distribuição da frequência dos erros 
por faixas de valores observados e a explicitação dos resultados em gráficos em forma 
de pizza. 

 

Tabela 5.3: Erros por Intervalo de Previsão 

PFE APE

Médio -2,1 171,7 41,2% 58,8%
Máx 747,8 844,2 1642,5% 100,0%
Mín -844,2 0,0 0,0% -1542,5%

Médio -7,9 172,3 41,3% 58,7%
Máx 671,7 889,6 1301,5% 100,0%
Mín -889,6 0,0 0,0% -1201,5%

Médio -15,9 167,0 40,3% 59,7%
Máx 632,2 741,7 1236,2% 100,0%
Mín -741,7 0,0 0,0% -1136,2%

1

2

3

ERROS POR INTERVALO 30 min DE PREVISÃO
Período: de 10/12/2012 a 28/12/2012

RESUMO ERROS 
POR INTERVALO 

PREVISTO

AD
Desvio Absoluto

Abs(PFE)

FA
Fator Acurácia

 (1-APE)

Erro Periódico da 
Previsão (Real-

Previsto)

Erro Percentual 
Absoluto 
(AD/Real)

Cenário 
Analisado

 

 

Referindo-se à acurácia do modelo para cada um dos 1.680 intervalos previstos e 
considerando-se a frequência dos fatores por faixa de precisão, os resultados são 
mostrados na Tabela 5.4 e apresentados na Figura 5.1, na Figura 5.2 e na Figura 5.3 a 
seguir. Foram observadas similaridades nos resultados nos três casos analisados e que a 
acurácia do modelo é superior a 70% em cerca de 60% dos intervalos previstos, 
compatível com a aleatoriedade dos ventos.  
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Tabela 5.4: Análise dos Fatores de Acurácia 

Faixa do Fator/
Cenário

90% e 100% 80% e 90% 70% e 80% 60% e 70% 50% e 60% <50%

1 477 278 233 146 124 421
2 482 269 212 187 124 406
3 480 294 210 168 145 382

Distribuição dos Fatores de Acurácia Periódicos por Faixa Percentual

 

 

FA Periódicos por Faixa - Cenário1

<50%; 421; 
25%

50% e 60%; 
124; 7%

60% e 70%; 
146; 9%

70% e 80%; 
233; 14%

80% e 90%; 
278; 17%

90% e 100%; 
477; 28%

 

Figura 5.1: Fatores de Acurácia por Faixa – Cenário 1 

FA Periódicos por Faixa - Cenário 2
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 269; 16%70% e 80%;
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Figura 5.2: Fatores de Acurácia por Faixa – Cenário 2 

 LEGENDA
Faixa do Fator; Quantidade de 
Amostras; Participação

 LEGENDA
Faixa do Fator; Quantidade de 
Amostras; Participação
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FA Periódicos por Faixa - Cenário 3

50% e 60%; 
145; 9%

<50%; 382; 
22%

90% e 100%; 
480; 28%

80% e 90%; 
294; 18%

70% e 80%; 
210; 13%

60% e 70%; 
168; 10%

 

Figura 5.3: Fatores de Acurácia por Faixa – Cenário 3 

 

No tocante ao erro percentual absoluto (APE), a Tabela 5.5 apresenta a 
distribuição dos resultados por magnitude de faixa de erro e nas Figura 5.4, Figura 5.5 e 
Figura 5.6 são observados que 45% desses indicadores são inferiores a 20% e que cerca 
de 70% dos erros são menores que 40%. Como há similaridades nos resultados obtidos 
e levando-se em conta os 1680 períodos de previsão para cada um dos três cenários 
contemplados, foi obtido um MAPE global de 38%, valor aceitável devido a 
volatilidade dos ventos. 

 

Tabela 5.5: Análise dos Erros Absolutos Periódicos 

Faixa do Erro/
Cenário

0% e 20% 20% e 40% 40% e 60% 60% e 80% 80% e 100% >100%

1 755 379 230 137 57 121
2 752 399 227 119 46 137
3 761 386 246 105 48 133

Distribuição dos Erros Absolutos Periódicos por Faixa Percentual

 

 LEGENDA
Faixa do Fator; Quantidade de 
Amostras; Participação
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APE por Faixa - Cenário 1

0% e 20%; 
755; 45%

60% e 80%; 
137; 8%

80% e 100%; 
57; 3% >100%; 121; 

7%

40% e 60%; 
230; 14% 20% e 40%; 

379; 23%
 

Figura 5.4: APE por Faixa – Cenário 1 

APE por Faixa - Cenário 2

20% e 40%;
 399; 24%

0% e 20%;
 752; 44%

40% e 60%; 
227; 14%

60% e 80%;
 119; 7%

80% e 100%;
 46; 3% >100%;

 137; 8%

 

Figura 5.5: APE por Faixa – Cenário 2 

APE por Faixa - Cenário 3

0% e 20%; 
761; 45%

20% e 40%; 
386; 23%

40% e 60%; 
246; 15%

60% e 80%; 
105; 6%

80% e 100%; 
48; 3% >100%;  

133; 8%

 

Figura 5.6: APE por Faixa – Cenário 3 
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Em todas as simulações diárias efetuadas contemplando os três cenários, 
constata-se que foram verificados erros elevados e indicadores inadequados nas 
previsões pontuais periódicas de 30 minutos em cerca de um quarto dos intervalos 
previstos. Em todos os casos analisados cerca de 25% das previsões possuem FA 
menores que 50% e APE maiores que 40%.  

Tendo em vista que 75% dos resultados são aceitáveis e conforme modelos de 
gráficos mostrados no capítulo de metodologia nas Figura 4.25 até a Figura 4.28, em 
geral foi observado que a forma da curva prevista de energia é bem aderente à curva 
realizada, com distorções localizadas nos outros 25%. Constata-se que as curvas de 
energia diárias previstas acompanham as curvas dos valores realizados, ou seja, as 
mesmas possuem vieses similares. 

Na média, como foram considerados esses picos de desvios máximos, os 
indicadores estatísticos foram considerados satisfatórios, em face da volatilidade dos 
ventos. 

 

5.3.3 Previsões dos Períodos Diários 
 

Foram consolidadas as previsões médias diárias em tabelas similares às Tabela 
4.23 e Tabela 4.24, conforme descrito no capítulo da metodologia na página 107, com o 
objetivo de se verificar os indicadores estatísticos médios diários para cada cenário. 
Para fins de comparação entre os modelos adotados, calcularam-se as médias gerais de 
todos os indicadores para os quinze dias de previsão estudados, em cada um dos três 
cenários.  

Os resultados das simulações efetuadas para os cenários estudados, 
contemplando os valores previstos e realizados, bem como os indicadores estatísticos 
pertinentes às previsões, encontram-se nas Tabela 5.6 a Tabela 5.8 a seguir. Pode-se 
constatar que o indicador Acerto Faixa, que contempla os limites inferiores e superiores 
previstos para a energia gerada, apresentaram valores médios globais de 94%, 89% e 
81%, respectivamente para os Cenários 1 a 3. Verifica-se que quanto menor o R2 
adotado para as previsões da série de aproximação, maior será o acerto da faixa 
prevista, em virtude de intervalos de previsão mais largos para um R2 menor. Os demais 
indicadores apresentaram valores com ordem de grandeza similar para os três cenários, 
a saber: 

• APE: os valores médios globais apresentaram valores em 7,2% e 7,8%; 

• MAD: valores médios globais na ordem de 170 kW médios; 

• MAPE: na ordem de 38% nos casos analisados; 

• FA: em torno de 62% nos três cenários; 

• R2: cerca de 89% para os três casos; 

• RMSE: 220 kW médios ou 37%. 
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Tabela 5.6: Cenário1: Consolidação das Previsões 
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Tabela 5.7: Cenário2: Consolidação das Previsões  
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Tabela 5.8: Cenário 3: Consolidação das Previsões 
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Diante da similaridade obtida entre os indicadores, encontrou-se dificuldades em 
eleger a melhor opção entre os modelos adotados nos Cenário 1, 2 ou 3. 

Ao aprofundar a análise, sabe-se que a série de aproximação é autoprojetável e é 
prevista com os R2 de 85%, 90% e 95%, a partir de previsões com fatores empíricos de 
50%, 30% e 20% respectivamente. Já a série de detalhe é um “ruído branco” e é 
projetada através da geração de amostragens retiradas da série realizada, ou seja, 
estima-se um ruído similar ao verificado por persistência, porém sem qualquer 
dependência temporal. Assim, como uma alternativa extra, optou-se por analisar os 
resultados dos mesmos cenários prevendo-se apenas as componentes de aproximação e 
considerando-se as componentes de detalhes realizadas. Dessa forma, os valores médios 
globais para as três semanas são mostrados para a simulação normal e para a alternativa 
extra na Tabela 5.9 a seguir. 

 

Tabela 5.9: Indicadores Estatísticos Simulações Normal e Extra – Energia Gerada 

Cenários 
analisados

Observação
Fator 

Empírico
R2 Série 
Aprox

APE
Acerto 
Faixa

MAD MAPE
FA 

SÉRIE
R2 RMSE

1 50% 85% 7,8% 94% 168,9 38% 62% 88% 221

2 30% 90% 7,6% 89% 169,1 38% 62% 88% 222

3 20% 95% 7,2% 81% 164,5 37% 63% 89% 214

1 50% 85% 4,9% 94% 80,7 18% 82% 97% 106

2 30% 90% 3,2% 89% 57,3 13% 87% 99% 75

3 20% 95% 2,1% 81% 46,3 11% 89% 99% 61

Séries aproximação e 
detalhe previstas (caso 
normal)

Série aproximação 
prevista e série detalhe 
realizada (caso extra)

 
 

Ao analisar os resultados obtidos na simulação extra, optou-se por adotar o 
Cenário 2,  pois, comparativamente com as demais situações, observa-se que: 

• No caso extra, o R2 do Cenário 2 é 99%, idêntico ao do Cenário 3, que possui os 
melhores indicadores, e superior ao do Cenário 1, que apresentou esse indicador 
igual a 97%. Em outras palavras, o R2 da previsão final satura para fatores 
empíricos menores que 30%; 

• Excetuando-se pelo índice de acerto de faixa, o Cenário 3 apresentou os 
melhores indicadores estatísticos dentre os demais cenários, porém com o menor 
fator empírico de 20%. Isso modifica mais a série de aproximação em relação à 
série original dos ventos, comparativamente aos 30% e 50% adotados nos outros 
cenários; 

• O Cenário 2 apresentou todos os indicadores com valores intermediários entre os 
Cenários 1 e 3, com um R2 igual ao do Cenário 3, garantindo uma precisão 
similar da componente de aproximação ao do cenário mais preciso; 

•  O Cenário 2, apesar dos indicadores inferiores ao Cenário 3, apresentou valores 
mais próximos ao melhor e mais distantes do pior cenário. 

 
Uma análise nos indicadores globais do Cenário 2 (adotado) mostra um erro 

absoluto médio (APE) de 7,6% para a energia global prevista: o modelo previu 610,5 
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kWmédios frente a 602,6 kWmédios realizados, valor aceitável em face da aleatoriedade 
intrínseca aos ventos. O coeficiente de determinação (R2) encontrado foi de 88%, ordem 
de grandeza que mostra um bom grau de explicabilidade do modelo..  

A magnitude média do erro foi de 37% (RMSE), valor compatível com os 
sistemas estatísticos existentes no mercado. Segundo SIDERATOS [38] e conforme 
mostrado na Figura 5.7, os erros médios para sistemas com abordagem puramente 
estatística e com horizontes similares ao do presente estudo de caso estão na ordem de 
35% a 40%, similar ao modelo adotado. Ainda na figura em foco, verifica-se a redução 
desse erro para cerca de 20% ao se combinar métodos estatísticos com modelos com 
inteligência artificial. 

 

Figura 5.7: Comparativo de Erros entre Sistemas de Previsão 

Fonte: SIDERATOS [38] 

 

Como os cálculos da energia gerada foram feitos de forma indireta, foi também 
efetuada uma análise similar com os valores da velocidade prevista para os ventos, 
chegou-se dessa forma aos resultados constantes na Tabela 5.10 abaixo. Conforme 
esperado, observou-se que na previsão dos ventos os indicadores são significativamente 
mais favoráveis. 
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Tabela 5.10: Indicadores Estatísticos Simulações Normal e Extra - Velocidade dos 

Ventos 

Cenários 
analisados

Observação
Fator 

Empírico

R2 

Série 
Aprox

APE
Acerto 
Faixa

MAD MAPE
FA 

SÉRIE R2 RMSE

1 50% 85% 3,7% 98% 1,2 15% 85% 97% 1,6
2 30% 90% 3,5% 93% 1,2 15% 85% 97% 1,6
3 20% 95% 3,8% 84% 1,2 15% 85% 97% 1,5

1 50% 85% 2,4% 98% 0,6 7% 93% 99% 0,7

2 30% 90% 1,5% 93% 0,4 5% 95% 100% 0,5

3 20% 95% 1,1% 84% 0,3 4% 96% 100% 0,4

Séries aproximação e 
detalhe previstas (caso 
normal)

Série aproximação 
prevista e série detalhe 
realizada (caso extra)

 
 

No caso dos ventos, para os processamentos normais, a acurácia da previsão foi 
de 85%, sendo uma contribuição de redução de 5% da série de aproximação e de 10% 
da série de detalhes. Ao examinar os resultados contidos nessa Tabela 5.10, constata-se 
que valem as mesmas observações feitas para a análise com energia e mostra-se também 
vantajosa a adoção do Cenário 2. 
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Capítulo 6 

6 Conclusões e Recomendações 

 

• Segundo SIDERATOS [38] e conforme Figura 5.7, os erros médios de sistemas 
com abordagem puramente estatística disponíveis no mercado apresentam erros 
em torno de 40% para horizontes de previsão similares aos do presente estudo, 
compatíveis com ordem de grandeza encontrada neste trabalho. Também na 
figura em foco é destacada a redução dos erros, quando se aplica 
simultaneamente sistemas de previsão inteligentes, para valores em torno de 
20%. A precisão do modelo do presente estudo atingiu um MAPE de 38% em 
todos os cenários analisados, o que indica a necessidade de melhoramentos com 
a aplicação de inteligência computacional combinada com uma abordagem 
física, seguindo a tendência mundial. Com o objetivo de otimizar o fator de 
eficácia e demais indicadores estatísticos do atual modelo, recomenda-se a 
continuidade dessa pesquisa, levando-se em conta a possibilidade de aplicação 
combinada da atual metodologia com métodos multivariados e de inteligência 
computacional; 

 

• O fator de acurácia médio do modelo (FA) foi de 62%. Constatou-se que o 
método adotado para as previsões da série de aproximação apresentou melhor 
desempenho, pois a série filtrada é autoprojetável e com indicadores estatísticos 
mais favoráveis para o modelo de previsão. No cenário adotado, a previsão 
dessa componente contribuiu em 13% na redução do fator de acurácia do 
modelo. Já a previsão da série de detalhes, por se tratar de um ruído branco e 
devido à aplicação de um modelo de persistência, apresenta imprecisões 
intrínsecas ao método de projeção e contribuiu em cerca de 25% na redução da 
acurácia do modelo. Dessa forma, corrobora-se a recomendação de aplicação de 
modelos inteligentes para uma previsão mais adequada principalmente da série 
de detalhe; 

 

 

• Constatou-se que a geração eólica é aleatória e que não se pode garantir um 
montante fixo de energia para as previsões de curto prazo devido à grande 
variabilidade da velocidade dos ventos. Assim, uma previsão com um valor mais 
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provável, acompanhado de uma faixa com limites inferior e superior, seria o 
mais apropriado para o caso da energia eólica, tendo em vista a aleatoriedade do 
processo. Levando-se em conta uma faixa de previsão, conforme mostrado no 
indicador “Acerto Faixa”, as previsões foram plenamente aceitáveis. No entanto, 
no modelo proposto, a faixa prevista apresentou intervalos muito largos. Dessa 
forma, também se recomenda a aplicação de modelos computacionais 
inteligentes visando reduzir essa faixa de previsão; 

 

• De uma forma geral, as curvas de energia previstas têm um coeficiente de 
determinação R2 da ordem de 88%, um acerto de faixa de 89% e demais 
indicadores médios numa faixa aceitável em cerca de 75% dos períodos 
previstos, o que torna o modelo atrativo. Também são atraentes suas 
características de baixo custo de implantação, facilidade de execução, agilidade 
na realização e atualização das previsões. O método estatístico univariado 
aplicado viabiliza a efetuação de previsões de curto prazo utilizando poucos 
recursos: com apenas uma série histórica de dois ou mais anos de velocidade dos 
ventos, planilhas eletrônicas, um programa computacional de previsão 
disponível no mercado e a curva de potência equivalente do parque. Para se 
implantar e executar sistematicamente essa metodologia em um caso real, é 
necessário pessoal técnico treinado para executar as tarefas diárias, que 
requerem análises estatísticas básicas, definição de fatores, manuseio de 
planilhas eletrônicas e execução de simulações em programas de previsão 
específicos. 

 

• A série utilizada no estudo de caso possui um ano e sete meses de dados e os 
resultados adotados foram obtidos com um fator empírico de 30% Em 
simulações e exercícios efetuados com a mesma série, reduzindo-a para um ano 
de dados, resultados similares foram obtidos com fatores empíricos de 15% e 
20%. Com isso, espera-se que, quanto maior for a série de dados, maiores 
fatores empíricos possam ser praticados e melhores resultados deverão ser 
obtidos com a aplicação da metodologia proposta. Recomenda-se, portanto, o 
emprego dessa metodologia numa série de dados mais ampla, com três ou quatro 
anos de dados, com o objetivo de melhor avaliar a qualidade do modelo. 
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Anexo A  

Aspectos do Método Box and Jenkins 

A metodologia Box & Jenkins empregada neste estudo é um modelo de séries 
temporais que considera a sazonalidade, ciclos e tendências. Sendo assim, para modelar 
a sazonalidade da série diária observada dos ventos adaptou-se um filtro que, baseado 
em intervalos que consideram as médias e desvios padrões horários realizados, segrega 
a série em duas componentes: uma de aproximação e outra de detalhes. Nas diversas 
séries de aproximação associadas cenários adotados no estudo de caso são aplicadas 
essa metodologia, especificamente o filtro ARIMA. 

A seguir, é detalhada neste anexo a metodologia mostrada na Figura 3.3. 

A.1 Identificação do Modelo 
 

O processo de identificação consiste em determinar quais dos filtros AR, MA, 
ARMA ou ARIMA, compõem a série, bem como quais são suas respectivas ordens. 
Também indicará, no máximo, se ela é ou não, estacionária. A realização do processo 
de identificação necessita, portanto, de outros instrumentos, que são a função de 
autocorrelação e a função de autocorrelação parcial [7]. 

 

• Função de Autocorrelação (FAC) 
 

O coeficiente de autocorrelação, ou correlação serial de ordem k, ou seja, a 
autocorrelação entre yt e yt-k, é dado por [7]: 
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Equação A. 1 

 

 

A sequência de pares (k, ρk), k = 1, 2,... é denominada função de autocorrelação. 
Valores negativos de k não são considerados explicitamente, em virtude de ρk = ρ-k. O 
coeficiente de autocorrelação ρk envolve parâmetros geralmente desconhecidos. Na 
prática, é necessário trabalhar com o coeficiente de autocorrelação amostral. 
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A análise estatística da FAC amostral requer o conhecimento da distribuição de 
rk. Se ρk = 0 para k ≠ 0, a variância de rk é aproximadamente igual a 1/n. Se n for grande 
, a distribuição de rk é aproximadamente Gaussiana [7]: 

 
 )/1;0( nNk k

→  Equação A. 2 

 

Dessa forma, é obtido o seguinte resultado, para a variância de rk, quando ρk = 0 
e para k > q [7]: 

 
 ( )22

1 221
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Var r ρρ +⋅⋅⋅++=  Equação A. 3 

• Onde: ⋅⋅⋅++= ,2,1 qqk ; 

Nesse caso, o cálculo efetivo da variância de Var(k) requer a substituição de ρ 
por r. Uma vez concluída a distribuição por rk , pode-se construir os intervalos de 
confiança e realizar os testes de hipótese usuais, para verificar se cada coeficiente de 
autocorrelação ( ρ1, ρ2,...) é nulo. Também é possível testar se os k, primeiros 
coeficientes de autocorrelação são conjuntamente iguais a zero. Nesse caso, utiliza-se o 
teste de Ljung-Box, cuja estatística é dada por [7]: 
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Q(k) tem distribuição χ2, com k graus de liberdade. Se Q(k) > χk2, rejeita-se a 
hipótese de k primeiros coeficientes de autocorrelação são nulos.  

A Tabela A. 1 a seguir resume como se pode utilizar a forma da função de 
autocorrelação para a identificação do modelo. 
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Tabela A. 1: Forma da Função de Autocorrelação para a Identificação do Modelo [32] 

Forma da FAC Modelo indicado

Exponencial decaindo a zero.

Modelo autorregressico.
Usar gráfico da função de autocorrelação 
parcial para identificar a ordem do modelo 
autorregressivo.

Alternada positiva e negativa, 
decaindo a zero.

Modelo autorregressico.
Usar gráfico da função de autocorrelação 
parcial para ajudar a identificar a ordem.

Um ou mais pontos, demais são 
essencialmente zero.

Modelo de média móvel, de ordem indicada 
onde o gráfico torna-se zero.

Decaimento começando depois de 
alguns atrasos.

Misto autorregressivo e média móvel (modelo 
ARMA).

Todos zero ou próximos de zero. Os dados são esencialmente aleatórios.

Altos valores em intervalos fixos. Incluir termo autoregressivo sazonal.

Nenhum decaimento a zero. A série não é estacionária.  
 

Séries não-estacionárias apresentam fortes correlações seriais. Os valores dos 
coeficientes de autocorrelação declinam, muito lentamente, à medida que k aumenta. 
Assim sendo, uma FAC amostral, com valores inicialmente altos, e que não declinam 
rapidamente para um valor estatisticamente igual a zero a medida que k aumenta, indica 
que a série é não estacionária e precisa, portanto, ser diferenciada [7]. 

É importante ressaltar que nem sempre a aplicação de diferenças é suficiente 
para tornar a série estacionária, a exemplo das séries de velocidades dos ventos. Se a 
série exibir uma tendência determinística, é necessário remover essa componente antes 
de aplicar a metodologia de Box & Jenkins [7]. 

 

• Função de Autocorrelação Parcial (FACP) 
 

O coeficiente de autocorrelação parcial de ordem k, usualmente representado por 
Фkk, mede a correlação entre yt e yt-k, depois que a influência de Yt-1 , Yt-2 , ..., Yt-k+1, 
sobre Yt, for descontada. O coeficiente Фjj, j = 1, 2, ... é dado pelo último coeficiente, 
βjj, de cada uma das auto-regressões a seguir [7]: 
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Equação A. 5 
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Os valores de Фjj , podem também ser obtidos a partir da solução do sistema de 
equações de Yule-Walker para sucessivos valores de j [7]:  
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Equação A. 6 

A sequência de pares (j, Фjj ) constitui a função de autocorrelação parcial. 

Estimativas de jjjj Φ
∧

−Φ
podem ser obtidas aplicando-se mínimos quadrados 

ordinários às autorregressões, para estimar βjj, ou substituindo por ρj por rj, no sistema 
de equações de Yule-Walker. Se o processo for autorregressivo de ordem p, a variância 

de jjΦ
∧

 para j > p é aproximadamente igual a 1/n. Adicionalmente, para n moderado, 

jjΦ
∧

tem-se distribuição normal. Portanto, para j > p tem-se a Equação 3.24 [7]: 

 
)/1;0( nNjj =Φ

∧

 

 

Equação A. 7 

Consequentemente, os testes de hipótese, e os intervalos de confiança usuais, 

podem ser empregados para avaliar a significância da estatística de jj

∧

Φ
.  

 

• Identificação da Ordem de Integração (d) 
 

A FAC e a FACP são importantes no processo de identificação dos modelos 
ARIMA. Como os modelos AR, MA e ARMA só se aplicam a séries estacionárias, ou 
estacionarizadas, a identificação inicia pela determinação da ordem de integração da 
série. Se d = 0, a série é estacionária, e passa-se para a identificação dos filtros AR e 
MA. Caso contrário aplica-se quantas diferenças forem necessárias para torná-la 
estacionária, e trabalhando-se com série resultante para a identificação dos componentes 
AR e MA [7]. 
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A.2 Estimativa dos Parâmetros 
 

Pelo fluxograma da Figura 3.3, a próxima etapa consiste em determinar se a 
série estacionária, original ou transformada, é gerada por um processo auto-regressivo 
(p ≠ 0), de médias móveis (q ≠ 0), e/ou mista. Neste caso é necessário determinar o 
valor de p e/ou q. 

As características da FAC e da FACP em cada caso são os indicadores do 
processo gerador da série em estudo. 

•  Modelo Auto-Regressivo - AR(1) 
 

Utilizando os resultados derivados anteriormente, é fácil verificar que o 
coeficiente de autocorrelação do AR(1) é dado por [7]: 

 
...,2,1,

0

=Φ== kkk

k
γ

γ
ρ  Equação A. 8 

Como IФI< 1, a FAC desse modelo declina exponencialmente à medida que k 
cresce. 

Quanto à FACP, tem-se o seguinte [7]:: 

 
 

0

011

=Φ

≠Φ

kk

, k=2, 3,... Equação A. 9 

 

Verifica-se que FACP é truncada em k = 1 = p. Essa característica é 
compreensível, quando se observa que a FACP é resultado da estimação de sucessivas 
auto-regressões. Como o AR (1) só tem yt-1 como “variável explicativa”, só o 
coeficiente associado a esta será diferente de zero. 

 

• Modelo Auto-Regressivo - AR(p) 
 

Em um modelo auto-regressivo genérico ρk é expresso por [7]::  

 
...,2,1,2211 =Φ+⋅⋅⋅+Φ+Φ= −−− kpkpkkk ρρρρ              Equação A. 10 

 
O comportamento da FAC não é óbvio como no AR (1). Continua declinando à 

medida que k cresce, mas este declínio traduz-se em decrescimentos exponenciais e/ou 
ondas senoidais amortecidas. Em k = p, há o truncamento da FACP [7].  
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0

011

=Φ

≠Φ

kk

 
, k=1,2, … p 
, k= p+1,p+2, … Equação A. 11 

 

• Modelo de Médias Móveis - MA (1) 
 

A partir dos resultados anteriores chega-se à Equação 3.53 [7]: 

 

1,0

1 21
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Θ−
=

kkρ

ρ
 

 

Equação A. 12 

Logo o comportamento da FAC de um MA (1) é semelhante à FACP de um AR 
(1), com o truncamento em k = 1 = q. 

Para definir a característica da FAC P é necessário transformar o MA (1) em um 
modelo auto-regressivo. Conforme visto anteriormente, esse modelo tem ordem infinita 
[7]: 

 
 

ttttt yyyy ε+⋅⋅⋅−Θ−Θ−Θ−= −−− 3
3

2
2

1  
Equação A. 13 

 
 

Como a condição de inversibilidade estabelece que IФI<1, a FACP do MA (1) 
decresce exponencialmente. 

 

• Modelo de Médias Móveis - MA (q) 
 

A generalização das características das funções de autocorrelação, e 
autocorrelação parcial, para um processo de médias móveis de ordem q, é [7]: 

• a FAC é truncada em k = q; 

• a FACP decresce à medida em que k aumenta, mas o decréscimo não segue 
nenhum padrão fixo. 
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• Modelo Autorregressivo de Médias Móveis - ARMA (1, 1) 
 

Os coeficientes de autocorrelação, desse modelo, são definidos por [7]: 

 
 ( )( )

,...3,2,1

21

1
1 2

=Φ=

=

−

ΦΘ−Θ+

Θ−ΦΦΘ−

kkk ρρ

ρ

 
Equação 7. 1 

 

   
 

Como IФI< 1, a FAC do ARMA (1, 1) é declinante. Tal como no caso do MA 
(1), a definição da FACP do modelo ARMA (1, 1) requer sua transformação em um 
AR(∞) [7]: 

 

 

Equação A. 14 

 

A condição de inversibilidade IФI< 1, implica que a FACP do ARMA (1, 1) 
decresça quando k aumenta. Como nenhuma das funções é truncada, os valores de p e q 
não são indicados claramente. 

 

• Modelo Autorregressivo de Médias Móveis - ARMA (p, q) 
 

No caso geral, tem-se que [7]:  

 ⋅⋅⋅++=Φ+⋅⋅⋅+Φ+Φ= −−− ,2,1,2211 ppkpkpkkk ρρρρ

 

Equação A. 15 

 

Logo a FAC é declinante a partir de k = p. 

Esse comportamento é definido com base na FAC e na FACP teóricas. Na 
prática, será preciso trabalhar com as funções amostrais, que não serão tão bem 
comportadas quanto às funções teóricas, e que exigirão a análise da significância 
estatística dos coeficientes de autocorrelação rk e öˆkk obtidos. Em vista disso, não é 
recomendável trabalhar com séries curtas. 
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• Estimação 
 

Uma vez determinados os valores de p, d e q, passa-se para a estimação dos p 

parâmetros Ф ,dos q parâmetros θ e da variância σ
2

a  do modelo [7]: 

 
 

qtqttptptt www −−−− Θ−⋅⋅⋅−Θ−+Φ+⋅⋅⋅+Φ= εεε 1111  Equação A. 16 

 

Onde: 

 ( ) t

d

t

d

t yByw −=∆= 1  Equação A. 17 

 

A estimação pode ser por mínimos quadrados e por máxima verossimilhança. A 
estimação por mínimos quadrados requer a minimização de [7]: 
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Equação A. 18 

 

Onde: 

 
( ) ( ) twBB ΦΘ= −

∧
1ε  

Equação A. 19 

 









ΘΦ
∧∧

,S depende de valores de wt e de εt, ou seja,  de valores anteriores ao 

período amostrado. Uma alternativa é atribuir aos ε’s o valor zero, para que corresponda 
a suas esperanças não condicionais. Aos w’s passados, atribui-se o valor médio da série 

_

w . As estimativas obtidas por mínimos quadrados dependerão desses valores atribuídos 
aos ε’s e aos w’s. Em virtude desse fato, o método é chamado de mínimos quadrados 
condicionados. Outro aspecto, que cabe destacar, é que, se o componente MA estiver 
presente, o modelo será não linear, o que exigirá a utilização do método de mínimos 
quadrados não lineares. Para a estimação da máxima verossimilhança é necessário 
admitir, inicialmente, que os ruídos brancos εt têm a distribuição normal. Como 
consequência, wt também terá distribuição Normal e a distribuição conjunta de w = (w1 
,..., wn ) é [7]: 
 
 );0(~

2
Ωσ ε

Nw  Equação A. 20 
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A função de verossimilhança a ser maximizada pode então ser definida [7]: 

 

 
( ) [ ] [ ]212/12/22 /'2/1exp)(2/,, εεε σπσσ wwabswL

n −−− Ω−Ω=ΘΦ  
Equação A. 21 

 
 

A maximização de L é complexa, particularmente em virtude da presença da matriz 
Ω. Qualquer que seja o método adotado, o processo de estimação é extremamente 
trabalhoso e requer o uso do computador [7]:. 

Experimentos de Monte Carlo, realizados por vários autores, indicam que o método 
de máxima verossimilhança é superior ao método de mínimos quadrados, quando o 
tamanho da série é pequeno e, sobretudo, quando os valores dos parâmetros 
aproximam-se dos limites da condição de Inversibilidade [7]:. 

Após a identificação do modelo genérico ARIMA (p, d, q), que melhor representa a 
série em estudo, passa-se à obtenção de estimativas para os parâmetros do modelo 
identificado [7]:. 

A estimação dos parâmetros significa a obtenção de “p” estimativas para os 
parâmetros Ф1, Ф2,..., Фp e “q” estimativas para os parâmetros Θ1 , Θ2 ,..., Θq   , além de 
variância do ruído σa

2, ou seja, p + q + 1, parâmetros no vetor ∈= (Ф, Θ, σa2) [7]:. 

Aqui, quando d >0 , supõe-se que µ =0 . Caso contrário, µ é incluído como mais um 
parâmetro a ser estimado e ter-se-á p + q + 2 parâmetros e η =(Ф , Θ ) . 

Para determinar as estimativas de máxima verossimilhança (EMV) será necessário 
supor que o processo t a seja normal, ou seja, para cada t, at ~ (0, σa2). Nessas 
condições, a EMV serão os estimadores de mínimos quadrados (EMQ).  

O método de máxima verossimilhança consiste em achar grandezas populacionais 
que gerem os valores que mais se assemelhem aos da amostra observada, ou seja, o 
método consiste em selecionar aqueles estimadores que maximizam a probabilidade de 
se obter a amostra realmente observada. 

O método de mínimos quadrados tem o objetivo de estimar um modelo ARIMA 
(p,d,q). Para tanto, são necessários encontrar o vetor autorregressivo ϕ e o vetor dos 
parâmetros médias móveis Θ que minimizem a soma das diferenças quadradas entre os 
pontos observados na amostra e o esperado pela estimativa obtida nos parâmetros 
estimados. Simbolicamente, deve-se achar Ф e Θ de modo que S(Ф,Θ)=Σat seja um 
mínimo. 
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Tomando-se d diferenças, para alcançar estacionariedade fica-se com n= N−d 
observações Z1 ,..., Zn , onde Wt =∆dZ . Como o modelo ARMA (p, q) resultante é 
estacionário e inversível, pode-se escrever [7]: 
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1
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Equação A. 22 

 
Onde 

 
µ−= Z t

tZ
_

 

 

Equação A. 23 

A.3 Adequação do Modelo 
 

A identificação é a etapa da metodologia de Box & Jenkins que mais requer 
expertise. Não são raros os casos em que não se consegue identificar um único modelo, 
e sim vários modelos candidatos a gerador da série em estudo. Isso porque, trabalhando 
com a FAC e a FACP amostrais, fica difícil, muitas vezes, decidir se elas são 
decrescente ou se são truncadas. 

Para escapar, desse impasse, muitos pesquisadores preferem utilizar um outro 
procedimento de identificação, que depende menos do julgamento de quem está 
analisando a série de tempo. Esse procedimento faz uso de critérios de seleção de 
modelos construídos com base na variância estimada åt , no tamanho da amostra e nos 
valores de p e q. Os mais utilizados são o critério de informação Awake (AIC) e o 
critério de informação Bayesiano (BIC) [7].  
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Equação A. 24 

 

Em vez de estabelecer p e q precisamente, estimam-se os modelos correspondentes 
a vários pares (p, q) e escolhe-se aquela especificação que apresentar o menor valor para 
AIC ou para BIC. 

A presença de p e q, nas fórmulas dos critérios AIC e BIC, tem por objetivo 
“penalizar” os modelos com muitos parâmetros, tendo em vista que modelos mais 
parcimoniosos devem ser privilegiados, por apresentarem menor número de parâmetros 
a serem estimados. 
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A crítica que se faz, a esses critérios, é que podem conduzir a modelos super 
especificados, ou seja, modelos com valores de p e/ou q maiores do que o correto. 

Assim sendo, os critérios AIC e BIC devem ser usados como procedimento 
complementar, e não alternativo àquele baseado na FAC e na FACP [7]. 

 

•  Verificação 

Essa etapa da metodologia, de Box & Jenkins, consiste em verificar se o modelo 
identificado, e estimado, é adequado. Em caso positivo, pode-se adotá-lo para fazer 
previsão. Em caso negativo, outra especificação deve ser escolhida para modelar a série, 
o que implica refazer as etapas de identificação e estimação. As formas de verificação, 
mais comumente consideradas, serão agrupadas em dois itens: análise dos resíduos e 
avaliação da ordem do modelo. 

 

• Análise dos Resíduos 

Os resíduos do modelo estimado t

∧

ε  são estimativas do ruído branco εt. Dessa 
forma, comportam-se  como um ruído branco, se o modelo estiver adequadamente 
especificado. Em particular, seus coeficientes de autocorrelação devem ser, 
estatisticamente, iguais a zero. Portanto para verificar se isso ocorre, podem ser feitos 
testes individuais e testes conjuntos para os coeficientes de autocorrelação r k (åˆ), tal 
como na etapa de identificação. Esses coeficientes são dados por [7]: 
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Equação A. 25 

 

Os resíduos se distribuem como uma normal de média zero e variância 1/n. 

Todavia, conforme Durbin (1970), para valores pequenos de k, a variância de 








 ∧

εr k
 pode ser bem menor que 1/n, o que implica considerar 








 ∧

εr k

 estatisticamente 

igual a zero, quando isso pode não ser correto. Para valores moderados ou grandes de k, 
a distribuição é válida e podem-se realizar testes de hipóteses e construir intervalos de 
confiança para avaliar a significância de cada rk(åˆ). Para o teste conjunto, utiliza-se a 
estatística Q* de Ljung_Box. 
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Q*(k) tem distribuição qui-quadrado, com k-p-q graus de liberdade. Convém, 
adicionalmente, analisar o gráfico dos resíduos, para verificar se há indícios de que a 
hipótese de variância constante no tempo não esteja sendo respeitada [7]. 

 

• Avaliação da Ordem do Modelo 
 

O objetivo é verificar se o modelo não está superestimado (p e/ou q maiores do que 
o devido), nem subestimado (p e/ou q menores do que o devido). O modelo não deve 
conter parâmetros em excesso. É isso que estabelece o critério da parcimônia. A 
verificação da existência de parâmetros r redundantes é feita com base no erro-padrão 

dos coeficientes 
∧

Φ  e Θ
∧

 e na correlação entre eles [7]. 

Se o valor de um coeficiente estimado for pequeno, em relação a seu erro padrão, 
indicando sua não-significância estatística, é provável que haja superestimação. Se for o 

coeficiente de maior ordem (por exemplo, 4

∧

Φ  em um ARMA (4,2), deve-se suprimi-lo, 
estimando-se, assim, um modelo de menor ordem [7]. 

Se não for o de menor ordem, convém analisar a correlação entre ele e o outro 
coeficiente do modelo: alta correlação indica que um dos dois pode ser redundante. 

Para verificar se está havendo subespecificação, deve-se introduzir parâmetros 
adicionais e analisar sua significância estatística. A cada nova estimação do modelo, 
apenas um parâmetro deve ser introduzido. Se após a verificação, pelas formas 
indicadas, houver “empate” entre os dois ou mais modelos, o desempate deve ser feito 

comparando as estimativas da variância de 







 ∧∧ 2

tt σε

e os valores obtidos para os critérios 

AIC e BIC. Quanto menor o valor de 
2

εσ
∧

, melhor, em princípio, o modelo estimado e 
mais precisas as previsões feitas com base nele. Os critérios AIC e BIC devem, também, 
ser minimizados. 

A estatística R2, muito utilizada na avaliação da qualidade do ajustamento de um 
modelo de regressão, não tem o mesmo papel para os modelos ARMA. Nesse caso, R2 

está relacionado aos valores dos Ф’s e dos θ’s, e não a 
2

εσ
∧

, conforme demonstrou 
Nelson [13]. Para o modelo MA(1) é obtido R2 = θ2/(1+ θ2). 

Respeitada a condição de inversibilidade, o valor máximo que R2 pode ser 
assumido, nesse caso, próximo a 0,5. 
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A.4 Previsão 
 
Após o pesquisador haver selecionado entre os modelos estimados, aquele que se 
mostrar mais adequado e que tiver o menor AIC e BIC, chega-se à última etapa da 
metodologia de Box & Jenkins, que consiste na realização de previsões da série yt em 
instantes de tempo posteriores a n. 

A previsão pode ser pontual, ou por intervalo. No primeiro caso, é necessário definir o 
previsor ótimo da série; no segundo, é preciso conhecer, adicionalmente, a distribuição 
do erro de previsão [7]. 

 

•  Previsão Pontual 

 
O previsor ótimo de y é obtido com base nas informações disponíveis até o instante 

n, cristalizadas em {y1, y2, ..., yn}, definindo-se o melhor previsor para y no instante n+ l  
(yn+l). 

O previsor ótimo para “l  períodos à frente”, representado por 
( )l

∧

y
n , é aquele que 

minimiza o erro quadrático médio de previsão [7]: 
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 Equação A. 26 

 

Onde 
( )len é o erro de previsão “l” instantes à frente de n. Conforme demonstram 

Box & Jenkins (1976, p. 127-128), 
( )l

n
y
∧

 é dada na Equação 3.72 pela esperança 
condicional  n+ l [7]: 
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Suponha-se que o modelo selecionado seja um ARMA (1, 1) [7]: 

 
 εε 11 −−

Θ−+Φ=
tttt

yy  

 

Equação A. 28 

 
A previsão de y, nos instantes n+1, n+2 e n+l, será dada pela esperança condicional 

de y, conforme indicado a seguir. 
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� instante n+1 
 

Equação do modelo [7]: 
 

 εε nnnn
yy Θ−+Φ=

++ 11
 

 
Equação A. 29 

Equação de previsão [7]: 
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Equação A. 30 

 
 
 
 

� instante n+2 
 

Equação do modelo [7]: 
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Equação A. 31 

 
Equação de previsão [7]: 
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Equação A. 32 

 

 

� instante n+l l l l (l l l l >1) 

 
Equação do modelo [7]: 
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Equação A. 33 

 
Equação de previsão: 
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Equação A. 34 

 

 
As previsões para yt foram obtidas com base nas seguintes esperanças condicionais 

[7]: 
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Equação A. 35 
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Equação A. 36 

 

 

A esperança condicional dos valores presente e passados de yt é igual aos próprios 
valores, e a dos valores futuros é igual a suas previsões. A esperança condicional de εt é 
igual a zero no instante futuro (já que εt é um ruído branco) e igual a suas estimativas 
nos períodos corrente passados. 

Generaliza-se o procedimento ARIMA (p, d, q), na Equação A. 37 a seguir [7]: 
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 Equação A. 37 

 

 
É obtida a equação do modelo para n+ l: 
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 Equação A. 38 

 
A equação de previsão é dada por [7]: 
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Se o horizonte da previsão for maior que a ordem do modelo (l > p e l > q),a 

equação de ( )lnw
∧

fica reduzida a [7]: 
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Equação A. 40 

 

Portanto, a previsão da série para l períodos a frente é baseada, apenas, em valores 
previstos de w. Isso implica que a metodologia de Box & Jenkins não é recomendável 
para previsões de longo prazo. Nota-se que a equação é definida para a série 
estacionária wt. Para retornar a série original yt, basta utilizar a operação inversa à 
aplicação de diferenças. Se, por exemplo, d=1, ou seja, wt = ∆yt = yt – yt-1, as previsões 
para a série yt serão obtidas da seguinte forma [7]: 
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Equação A. 41 

 

 

• Atualização das Previsões 
 

Tendo em vista que a metodologia de Box & Jenkins tem sua capacidade de 
previsão de longo prazo comprometida, convém, sempre que possível, atualizar as 
previsões já realizadas [7]. 

À medida que os valores yn+1, yn+2,... vão se realizando, deve-se proceder a 
atualização das previsões efetuando os seguintes passos: 

• Atualizar ( ) ( ),...2,1 nn yy
∧∧

 que aparecem nas equações de previsão por seus 

valores efetivamente realizados;  

• Fazer nova estimativa do modelo segundo um cronograma predefinido. 
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Anexo B  

CD com Arquivos Eletrônicos 

Os arquivos eletrônicos citados e utilizados no presente trabalho encontram-se 
no CD anexado. O CD em foco possui as seguintes as pastas representadas na Figura 
B.1 

. 

Figura B.1: Pastas do CD anexado 

A pasta Banco de Dados possui os seguintes arquivos: 

 

Figura B.2: Arquivos da Pasta Banco de Dados 

As pastas EntradaFPW1, EntradaFPW2 e EnradaFPW3 possuem os arquivos 
diários de dados de entrada do FPW respectivamente para os Cenários 1, 2 e 3 
analisados. A pasta EntradaFPW2, relativa ao Cenário 2 que foi aplicado um fator 
empírico de 30%, possui os seguintes arquivos: 
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Figura B.3: Arquivos da Pasta EntradaFPW 

 

Já as pastas Previsões1, Previsões2 e Previsões3 possuem os arquivos diários 
das previsões efetuadas respectivamente para os Cenários 1, 2 e 3 analisados. A pasta 
Previsões 2, relativa ao Cenário 2 que foi aplicado um fator empírico de 30%, possui os 
seguintes arquivos: 

 

Figura B.4: Arquivos da Pasta Previsões 


